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            Приложение 1 
             

О Б Щ И Н С К И  СЪ В Е Т – Б Е Л Е Н Е 
град Белене - 5930, ул. „България”№35,тел. 0658/31061, е-mail: obs.belene@gmail.com, 

https://www.belene.bg/общински-съвет/ 
 

 
Списък на решенията на Общински съвет-Белене  

за периода м. Януари 2021 г. – м. Декември 2021 г. 
 

У К А З А Т Е Л 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №1/28.01.2021 
ГОДИНА ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ 
/Решения 1-14/ 

 
Решение Относно 

1 Провеждане   на закрито  заседание  на  Общински  съвет-Белене  на 
28.01.2021 г. от 14:00 часа 

 Изпълнено 
2 План за интегрирано развитие на община Белене 2021-2027 г. 

 Приет и в действие 
3 Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в община 

Белене, държавно–делегирана дейност 
 Изпълнено 

4 Кандидатстване на Община Белене с проектно предложение по 
процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“ 

 Изпълнено 
5 Разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на 

проект по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и 
лица     с     увреждания-Компонент     4“,     Административен     договор 
№BG05M9OP001-2.103-0039, по Оперативна програма “Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския 
социален фонд на Европейския съюз, подписан между Министерство на 
труда и социалната политика и Община Белене. 

 Изпълнено 
6 Общинска програма за полагане на обществено полезен труд от лицата 

обект на месечно подпомагане в Община Белене през 2021 г. 
 Изпълнено 

7 Приемане на отчет за дейността на МКБППМН-Белене за 2020 г. 
 Изпълнено 

8 Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги. 
 Изпълнено 

9 Вземане  на  решение  за  отмяна  на  Решение  №130  от  29.12.2020  г.  на 
Общински съвет – Белене. 

 Изпълнено 1

mailto:%20obs.belene@gmail.com
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10 Одобряване на изменение на Подробен устройствен план – План за 

регулация и застрояване на УПИ ІІ, стр. кв.158, гр.Белене и изменение 
на Подробен устройствен план – План за регулация на общински и 
държавни имоти в обхвата на археологическа недвижима културна 
ценност „Антична крепост Димум“ на основание чл. 21, ал. 1 т. 11 от 
ЗМСМА. 

  Приключено 
11 Приемане на Годишна програма за 2021 година за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост, на основание чл. 8, ал. 9 
от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 28, ал. 5 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
по чл. 8, ал. 2 от ЗОС. 

 Една част от Годишната програма е изпълнена, а останалата е в процес на 
изпълнение. 

12 Приемане на решение за Определяне размера и местоположението на 
мерите, пасищата и ливадите в землището на Община Белене, 
предназначени за общо и за индивидуално ползване от земеделски 
стопани или техните сдружения, отглеждащи пасищни животни по реда 
на чл.37о, ал.1, т.1 от Закона за собствеността и ползване на 
земеделските земи (ЗСПЗЗ), за Определяне правила за ползването на 
имотите с НТП - ПМЛ по реда на чл.37о, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за 
собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за 
Предоставяне и Актуализиране на ползването на мерите, пасищата и 
ливадите по реда на чл.37о, ал.4-6 от Закона за собствеността и ползване 
на земеделските земи (ЗСПЗЗ) 

 Изпълнено 
13 Годишен отчет за 2020 г. по изпълнението на Програмата за опазване на 

Околна среда, в съответствие с разпоредбите на чл. 79, ал. 5 и ал. 6 от 
Закона за опазване на околната среда и чл. 52 и ал. 6 от Закона за 
управление на отпадъците. 

 Изпълнено. Приет отчет и изпратен в РИОСВ-Плевен. 
14 Относно  участие на  представителя  на Община  Белене  в редовно 

заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК - Плевен” 
 Изпълнено 

 
У К А З А Т Е Л 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №2/26.02.2021 
ГОДИНА ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ 
 

/Решения 15-27/ 
 

Решение Относно 
15 Провеждане на закрито заседание на Общински съвет-Белене на 

26.02.2021 г. от 14:00 часа 

 Изпълнено 
16 Постъпило инвестиционно намерение от „Ен Бръсълс“ ЕООД. 

 В процес на изпълнение – Изменено с Реш. 101/07.02.2021 г. 
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17 Постъпила Докладна записка с искане за издаване на запис на заповед 
от Община Белене в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна 
агенция. 

 Изпълнено 

18 Участие на Община Белене като съучредител на Сдружение с 
нестопанска цел с наименование: „Регионален Център по знание за 
зелен растеж и зелен преход на икономиката на урбанизираните 
територии на общините Белене, Левски и Никопол“ 

 Няма движение 
19 Кандидатстване на Община Белене с проектно предложение пред Фонд 

„Социална закрила“ МТСП и осигуряване на съфинансиране. 

 В процес на изпълнение 
20 Приемане на бюджета на Община Белене за 2021 г 

 Бюджета е приет и изпълнен 
21 Основни месечни заплати на кмет на община Белене и кмет на кметство 

с. Деков. 

 Изпълнено 

22 Кандидатстване с проект: „Изграждане на канализация и 
рехабилитация на водопровод по ул. „Радецки“, ул. „Черно море“, ул. 
„Филип Станиславов“, ул. „Райко Даскалов“ и ул. „Александър 
Стамболийски“ в гр. Белене, община Белене“ пред ПУДООС. 

 Кандидатствано 
23 Промяна предназначението на общински имот в с.Татари от имот „За 

училище”, представляващ упи VІІІ, кв.35 по плана на селото в упи „За 
Дом за стари хора”. 

 Няма движение. Не е променено предназначението. 
24 Приемане решение за упълномощаване Кмета на Община Белене да 

предприеме действия по безвъзмездното прехвърляне на имот в 
гр.Белене в собственост на Община Белене по реда на чл.54 от ЗДС – 
Обект: бивша ЖП Гара Белене. 

 В процес на изпълнение – чака се ДП НКЖИ 
25 Приемане на решение за продажба на движими вещи – МПС и 

недвижима вещ - Агрегат след провеждане на публичен търг по реда на 
ЗОС. 

 Изпълнено 
26 Откриване на процедура за провеждане на конкурс за Управител на 

МЦ „Бел Медик“ ЕООД, гр. Белене. 

 Изпълнено 
27 Промяна в структурата на Общинска администрация – Белене. 

 Изпълнено 
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У К А З А Т Е Л 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №3/14.04.2021 
ГОДИНА ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ 
 

/Решения 28-39/ 
 

Решение Относно 
28 Доклад за осъществената читалищна дейност в изпълнение на 

заложената програма и изразходваните от бюджета средства през 2020 
г. на читалищата в населените места на община Белене. 

 Доклада е приет 
29 Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. 

 Изпълнено 
30 Анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на 

децата и учениците на територията на Община Белене 
 Изпълнено 

31 Издаване на Запис на заповед от Община Белене в полза на 
Министерство на труда и социалната политика, Главна дирекция 
„Европейски фондове, международни програми и проекти“, 
обезпечаваща авансово плащане по договор BG05M9ОР001- 6.002-0054 
от 09.03.2021 година за прект „Патронажна грижа+ в община Белене“ 
по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG05M9ОР001-6.002 „Патронажна грижа+“, Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 

 Изпълнено 
32 Възлагане на задължение за обществена услуга – патронажна грижа+, 

предоставяна по проект BG05M9ОР001-6.002-0054 от 09.03.2021 година 
за прект „Патронажна грижа+ в община Белене“ по процедура чрез 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9ОР001-6.002 „Патронажна грижа+“, Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 

 Изпълнено 
33 Издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ 

"Земеделие" – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово 
плащане по договор за БФП № BG06RDNP001-7.007-0049-C01 от 
08.05.2019 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.007 - Спорт 
„Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 
спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020 г. за проект № BG06RDNP001-7.007-0049 
„Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов“ 
– град Белене“ 
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 Отменено с решение №49/01.06.2021 г. 
34 Издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ 

"Земеделие" – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане 
за Данък добавена стойност по договор за БФП № BG06RDNP001-7.007-
0049-C01 от 08.05.2019 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-
7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или 
обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции 
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект № BG06RDNP001-
7.007-0049 „Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо 
Дебелянов“ – град Белене“ 

 Приключили СМР, предстои искане на окончателно плащане и отчитане 
35 Съгласие за разрешаване за изработване на Изменение на Подробен 

устройствен план – План за регулация на терена северно от УПИ I, стр. 
кв. 153 и УПИ I, стр. кв. 154 по плана на гр. Белене. 

  Приключено 
36 Приемане и прилагане на мерки за намаляване на икономическите 

щети върху бизнеса в условията на въведени противоепидемични 
мерки. 

 Изпълнено 
37 Определяне на предназначението и Разпределение на общинските 

жилища по групи за 2021 година. 

 Изпълнено. Изм. и доп. с Реш. №63/20.07.2021 г., Реш. № 74/20.08.2021 г. 
38 Приемане на решение за продажба на земя в регулация – частна 

общинска собственост в с. Деков, община Белене, на собственика на 
законно построена върху нея сграда без търг или конкурс по реда на 
ЗОС и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество по чл. 8, ал. 2 от ЗОС и приемане на оценка на 
лицензиран оценител на недвижими имоти. 

 Изпълнено 
39 Относно отчет за дейността на Общински съвет-Белене и изпълнение 

на приетите решения за периода месец юли 2020 г. – месец декември 
2020 г. 

 Изпълнено 
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У К А З А Т Е Л 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №4/27.05.2021 
ГОДИНА ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ 
 

/Решения 40-48/ 
 

 
Решение Относно 

40 Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за 
предоставяне на патронажна грижа + по проект, договор 
BG05M9OP001-6.002-0054-C001 „Патронажна грижа+ в Община 
Белене“. 

 Изпълнено 
41 Утвърждаване на класирането от проведен конкурс за „управител“ на 

МЦ „БелМедик“ ЕООД, гр. Белене от Общински съвет-Белене. 
 Изпълнено 

42 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за 
развитие за 2020 г. 

 Докладът е приет 
43 Приемане на Наредба за управление на горските територии – 

собственост на Община Белене. 
 Изпълнено. Наредбата е приета и е в действие. 

44 Разрешение изработване на ПУП-ПП/Подробен Устройствен План – 
Парцеларен план/ на елементите на техническата инфраструктура за 
прокарване на трасета на електропроводно и водопроводно отклонение 
за поземлен имот 56085.144.385 в землището на с. Петокладенци, 
община Белене. 

  Приключено 
45 Приемане на решение за продажба на земя – частна общинска 

собственост в с. Бяла вода, община Белене, на собственика на законно 
построена върху нея сграда без търг или конкурс по реда на ЗОС и 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество по чл. 8, ал. 2 от ЗОС и приемане оценка на 
лицензиран оценител на недвижими имоти. 

 Изпълнено 
46 Приемане на решение за продажба на два урегулирани поземлени имота 

по плана на с. Петокладенци, община Белене, предназначени „За 
индивидуално жилищно строителство“ по реда на ЗОС и Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост и оценка от 
лицензиран оценител на имоти, след провеждане на публичен търг. 

 Изпълнено 
47 Удължаване срока на Договор за общински дълг от фонд «ФЛАГ» за 

изпълненито на проект „Съвместно управление на риска за ефективни 
реакции на местните власти в извънредни ситуации”,e-MS code ROBG-
458 по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020. 

 Изпълнено 6



48 Информация за извършена проверка на подадените декларации за 
имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 в срока по чл. 38, ал. 1, т. 2 
от„Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество“ (ЗПКОНПИ). 

 Информацията е приета 
 

У К А З А Т Е Л 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №5/01.06.2021 
ГОДИНА ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ 
 

/Решения 49-50/ 
 

Решение Относно 
49 Отмяна на решение №33/14.04.2021 г. на Общински съвет-Белене за 

издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ 
"Земеделие" – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово 
плащане по договор за БФП № BG06RDNP001- 7.007-0049-C01 от 
08.05.2019 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.007 - Спорт 
„Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане 
на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект № 
BG06RDNP001-7.007-0049 „Изграждане на многофункционално игрище 
в СУ „Димчо Дебелянов“ – град Белене“  

 Приключили СМР, предстои искане на окончателно плащане и отчитане 
50 Издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ 

"Земеделие" – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово 
плащане по договор за БФП №BG06RDNP001-7.007-0049-C01 от 
08.05.2019 г. по процедура чрез подбор № 
BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, 
оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по 
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ 
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 
за проект № BG06RDNP001-7.007-0049 „Изграждане на 
многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов“ – град Белене“  
 
 

 Приключили СМР, предстои искане на окончателно плащане и отчитане 
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У К А З А Т Е Л 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №6/20.07.2021 
ГОДИНА ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ 
 

/Решения 51- 65/ 
 

Решение Относно 
51 Одобряване на ПУП – ПП /Подробен Устройствен План – Парцеларен 

план/ за елементите на техническата инфраструктура за прокарване 
на трасета на електропроводно и водопроводно отклонение за 
поземлен имот 56085.144.385 в землището на с. Петокладенци, община 
Белене на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА 

  Приключено 
52 Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Белене и 

средствата от ЕС към 31.12.2020г.  
 
 

 Отчета е приет 
53 Приемане на годишния отчет за 2020 г. на общинско търговско 

дружество „МБАЛ Белене” ЕООД. 
 Изпълнено 

54 Приемане на годишния отчет за 2020 г. на общинско търговско 
дружество МЦ „Бел Медик” ЕООД. 

 Изпълнено 

55 Приемане на годишния отчет за 2020 г. на общинско търговско 
дружество „Здраве” ЕООД. 

 Изпълнено 
56 Разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на 

проект по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG05М9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, Административен 
договор BG05М9OP001-6.002-0054-C001, по оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от 
Европейския социален фонд на Европейския съюз, подписан между 
Министерство на труда и социалната политика и Община Белене. 

 Изпълнено 
57 Разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на 

Договор № МЗ-3-04-09-6387#9 от дата 07.06.2021 г. за осигуряване на 
заетост по Проект 2014BGО5М90PО01-1.2014.001- C0005 „Нова 
възможност за младежка заетост финансиран от Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд и Иницитивата за младежка 
заетост подписан между Агенция по заетостта и Община Белене. 

 Проекта е приключил и средствата са възстановени 

58 Разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на 
проект „Не изхвърляйкомпостирай“ финансиран от ОПОС 2014-2020 г. 
съгласно ДБФП № Д-34-111-12.08.2020 
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 Предстои искане за междинно плащане, проекта е към края на своето 
изпълнение 

59 Кандидатстване на Община белене с проектно предложение по 
Процедура за подбор №BG06RDNP001-19.319 „МИГ Белене-Никопол“, 
мярка 7.5. – „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 
отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа 
инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 г. 
– 2020 г. 

 Проектното предложение е подадено, преминало е ОАСД и ТФО, одобрен 
от МИГ Белене-Никопол, предстои одобрение от ДФЗ 
 
 

60 Кандидатстване на Община Белене с проектно предложение „Мерки за 
енергийна ефективност в сградата на община Белене за постигане на 
енергийни характеристики клас „А+“ и трансформацията и в „сграда с 
близко до нулево потребление на енергия““ по процедура № 
BGENERGY-2.002 - „Енергийна ефективност в сгради“ на Програма 
„Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, 
финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2014-2021. 

 Подадено проектно предложение, преминало ОАСД, тече ТФО 
61 Разрешение за изработване на ПУП – ПП/Подробен Устройствен План 

– Парцеларен План/ на елементите на техническата инфраструктура за 
прокарване на трасе на водопроводно отклонение към съществуваща 
селскостопанска сграда с идентиф. 03366.605.7.1, находяща се в ПИ с 
идентиф. 03366.605.7 (Стопански двор), м. „Горна могила“, по плана на 
гр. Белене. 

 Приключено 
 62 Приемане на решение за продажба на земя – частна общинска 
собственост в с. Петокладенци, община Белене, на собственика на 
законно построени върху нея сгради без търг или конкурс по реда на 
ЗОС и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество по чл. 8, ал. 2 от ЗОС и приемане на оценка на 
лицензиран оценител на недвижими имоти. 

 Изпълнено 
63 Изменение и допълнение на Решение №37/14.04.2021 г. с Приложение 

№1 към него на Общински съвет – гр. Белене за разпределение на 
общинските жилища по групи за 2021 година на територията на гр. 
Белене и приемане на оценка за продажба на общински имот – 
Апартамент в гр. Белене на наемател, настанен в него по 
административен ред, без провеждане на публичен търг по реда на 
ЗОС. 

 Изпълнено 
64 Участие на представителя на Община Белене в извънредно заседание 

на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК – Плевен“. 
 Изпълнено 

65 Заявление с Вх. №144/27.05.2021г. до Общински съвет-Белене, чрез 
постоянна комисия „Здравеопазване, социални дейности, образование, 
култура, младежки дейности и спорт“ за отпускане на финансова 
помощ от гласуваните средства в бюджета на Община Белене за 2021г. 
за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни 
проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури. 

 Изпълнено 
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У К А З А Т Е Л 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №7/20.08.2021 
ГОДИНА ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ 
 

/Решения 66- 77/ 
 

Решение Относно 
66 Участие на Община Белене като партньор в проектно предложение 

„Фестивал на хартията – достъпното изкуство“ по процедура № 
BGCULTURE-2.002 - Втора покана за набиране на проектни 
предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ 
на Програма „Културно предприемачество, наследство и 
сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2014-2021 

 Подадено проектно предложение, в процес на оценяване 
67 Кандидатстване на Община Белене с проектно предложение „Фестивал 

“Отвъд рамката“ по процедура BGCULTURE-2.002- Втора покана за 
набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до 
изкуства и култура“ на програма „Културно предприемачество, 
наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм 
на Европейското икономическо пространство 2014-2020.   
 
 

 Не е подадено проектното предложение 
68 Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Белене и 

сметките за средства от европейския съюз към 30.06.2021г. 
 Отчетът е приет за сведение 

69 Откриване на процедура за провеждане на конкурс за Управител на 
Общинска аптека „Здраве“ ЕООД, гр. Белене. 

 Изпълнено 
70 Включване в списъка на средищните детски градини на ДГ „Мечта“ – 

гр. Белене, община Белене, област Плевен за учебната 2021/2022 година. 
 Изпълнено 

71 Включване в списъка на средищните училища на ОУ „Васил Левски“ – 
гр. Белене, община Белене, област Плевен, за учебната 2021/2022 
година. 

 Изпълнено 
72 Формиране на маломерни паралелки в ОУ „Васил Левски“, гр. Белене 

за учебната 2021/2022 г. 

 Изпълнено 
73 Формиране на маломерни паралелки в СУ „Димчо Дебелянов“, гр. 

Белене за учебната 2021/2022 година 
 Изпълнено 10



74 Изменение и допълнение на Решение №37/ 14.04.2021г. с Приложение 
№1 към него на Общински съвет - гр.Белене за разпределение на 
общинските жилища по групи за 2021 година на територията на 
гр.Белене и приемане на оценка за продажба на общински имот – 
Апартамент в гр.Белене на наемател, настанен в него по 
административен ред, без провеждане на публичен търг по реда на 
ЗОС. 

 Изпълнено 
75 Прекратяване на съсобственост между община Белене и физическо 

лице чрез продажба на общинската идеална част на недвижим имот в 
гр.Белене, стр.кв.155 по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.36 от ЗС. 

 Изпълнено 
76 Разрешение за изменение на действащ Подробен Устройствен План на 

ул.“Лозенец“ и изработване на ПУП-ПУР за кв.127 по плана на 
гр.Белене, собственост на Община Белене. 

 Приключено 
77 Приемане на решение за Продажба на юридическо лице на общински 

Урегулиран поземлен имот (дворно място) в с.Петокладенци, община 
Белене, УПИ II-369, стр.кв.63 по плана на селото по реда на ЗОС и 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество по чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост 
и приемане оценка от лицензиран оценител на имоти, без провеждане 
на публичен търг или конкурс. 

 Изпълнено 

 
 

У К А З А Т Е Л 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №8/05.10.2021 
ГОДИНА ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ 
 

/Решения 78- 87/ 
 

Решение Относно 
78 Удължаване срока на Договор №1072/14.05.2019 г. за общински дълг от 

фонд „ФЛАГ“ ЕАД за изпълнението на проект 16.4.046 „Стимулиране 
и повишаване на заетостта и транграничната мобилност в 
трансграничния регион“, e-MS code ROBG-175 по Програма 
ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България. 

 Удължен срок за погасяване на дълга към ФЛАГ във връзка с удължаване 
срока за изпълнение на дейностите по проекта – Община Белене е 
приключила изпълнение на дейностите си, за Партньор 2 остават 2 
дейности 

79 Удължаване срока на Договор за общински дълг от фонд «ФЛАГ» за 
изпълненито на проект „Съвместно управление на риска за ефективни 
реакции на местните власти в извънредни ситуации”, e-MS code ROBG-
458 по Програма ИНТЕРРЕГ V-A РумънияБългария 2014-2020.  
 
 

 Срокът е удължен до 25.04.2022г 
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80 Актуализация на поименният списък за капиталовите разходи на 
Община Белене за 2021 г 

 Поименния списък е актуализиран с нови обекти и промяна на стойността 
в старите и приет от ОбС - Белене 

81 Актуализация на бюджета на Община Белене за 2021 г 
 Бюджета е актуализиран и приет от ОбС Белене 

82 Приемане на одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов 
одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Белене за 
2020г. 

 Докладът е приет 

83 Приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на 
Община Белене в публични предприятия и търговски дружества с 
общинско участие в капитала. 

 Изпълнено 

84 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за 
устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие 
– Общински детски комплекс – град Белене.  

 Изпълнено 
85 Приемане на решение за учредяване сервитутно право на прокарване 

на трасе на кабел НН, преминаващ през имоти - общинска собственост 
в гр.Белене по реда на ЗУТ и ЗЕ и приемане оценка от лицензиран 
оценител на имоти. 

 В процес на изпълнение. Чака се заплащане на сумата от ЧЕЗ 
86 Съгласие за изменение на улично-регулационните линии към улици „Г. 

С. Раковски“ и „С. Румянцев“ в стр. кв. 124а при изработване на 
Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и 
застрояване на стр. кв. 124а по плана на гр. Белене. 

 Приключено 
87 Кандидатстване на Община Белене с проектно предложение „Мерки за 

постигане на найвисоки критерии на енергийна ефективност на 
сградния фонд на СУ „Димчо Дебелянов“ гр. Белене до клас "А/А+", 
включително и изпълнение на условията за „сгради с близко до нулево 
потребление на енергия““ по процедура № BGENERGY-2.002 - 
„Енергийна ефективност в сгради“ на Програма „Възобновяема 
енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, финансирана 
от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2014-2021 

 Подадено проектно предложение, преминало ОАСД, тече ТФО 

 

У К А З А Т Е Л 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №9/02.11.2021 
ГОДИНА ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ 
 

/Решения 88- 93/ 
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Решение Относно 

88 Провеждане на закрито заседание на Общински съвет-Белене на 02.11.2021 г. 
от 14:00 часа. 

 Изпълнено 
89 Даване на разрешение Община Белене да сключи анекс към Договор за 

поръчителство към Договор за кредитна линия № 226/05.12.2017 г. 
между „Банка ДСК“ ЕАД и Сдружение „МИГБеленеНикопол“ за 
финансиране на одобрени допустими текущи разходи от ДФЗ на СНЦ 
„МИГ Белене – Никопол“ 
 
 

 Изпълнено 
90 Приемане на решение за Определяне размера и местоположението на 

мерите, пасищата и ливадите в землището на Община Белене, 
предназначени за общо и за индивидуално ползване от земеделски 
стопани или техните сдружения, отглеждащи пасищни животни по реда 
на чл.37о, ал.1, т.1 от Закона за собствеността и ползване на 
земеделските земи (ЗСПЗЗ), за Определяне правила за ползването на 
имотите с НТП - ПМЛ по реда на чл.37о, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за 
собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и за 
Предоставяне и Актуализиране на ползването на мерите, пасищата и 
ливадите по реда на чл.37о, ал.4-6 от Закона за собствеността и 
ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ) 

 Изпълнено 
91 Приемане на решение за Предоставяне (включване в масивите за 

ползване) на проектираните в плана за земеразделяне общински полски 
пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до 
имотите, както и напоителни канали, които не функционират 
(собственост на ОПФ) и за Определяне на цена в размер на средното 
годишно рентно плащане (лева/дка) на общински земеделски имоти в 
землището на Община Белене за стопанската за стопанската 2021-2022 
година. 

 Изпълнено 
92 Одобряване на ПУП – ПП /Подробен Устройствен План – Парцеларен 

план/ на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на 
трасе на водопроводно отклонение към съществуваща селскостопанска 
сграда с идентиф.03366.605.7.1, находяща се в ПИ с индетиф.03366.605.7 
(Стопански двор), м.“Горна могила“, по плана на гр.Белене. 

 Приключено 
93 Поставяне на барелеф на Христо Ботев върху фасадата на НЧ „Христо 

Ботев 1892“ в дясно от централния вход на сградата. 
 Процедурата се изпълнява. Издадена е виза за проектиране от гл. 

архитект на Община Белене. Изготвен е проект част Архитектура и 
Конструктивна. Всички документи са подадени в МК за одобрение от 
Министъра на културата.  
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У К А З А Т Е Л 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №10/07.12.2021 
ГОДИНА ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ 
 

/Решения 94- 102/ 
 

Решение Относно 
94 Провеждане на закрито заседание на Общински съвет-Белене на 

07.12.2021 г. от 14:00 часа 

 Изпълнено 
95 Приемане на Наредба за опазване и поддържане на обществения ред, 

чистотата, строителството и околната среда на територията на община 
Белене. 
  Изпълнено. Наредбата е приета и е в действие. 

96 Годишни план – програми за развитието на читалищната дейност 2022 
г. 

 Приет е годишния план и е изпълнен от Читалищата на територията на 
общината 

97 Утвърждаване на класирането от проведен конкурс за управител на 
Общинска аптека „Здраве“ ЕООД, гр. Белене. 

 Изпълнено 
98 Приемане на решение за продажба на земя - частна общинска 

собственост в с.Петокладенци, община Белене, на собственика на 
законно построени върху нея сгради без търг или конкурс по реда на 
ЗОС и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество по чл.8, ал.2 от ЗОС и приемане оценка на 
лицензиран оценител на недвижими имоти. 

 В процес на изпълнение – чака се внасяне на сумата от купувача 
99 Приемане на решение за продажба на земя - частна общинска 

собственост в с.Бяла вода, община Белене, на собственика на законно 
построена върху нея сграда без търг или конкурс по реда на ЗОС и 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество по чл.8, ал.2 от ЗОС и приемане оценка на 
лицензиран оценител на недвижими имоти. 

 В процес на изпълнение – чака се внасяне на сумата от купувача 
100 Продажба на общински постройки: Търговски обект - ЛЯТНА 

ГРАДИНА с и СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ в с. Петокладенци, община 
Белене, УПИ II-369, стр. кв. 63 по плана на селото на юридическото 
лице без провеждане на публичен търг или конкурс по реда на чл. 66 от 
Закона за собствеността (ЗС) 

 Изпълнено 
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101 Изменение на Решение №16 от Протокол № 2/26.02.2021 г. за съгласие 
за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и 
застрояване на имоти: УПИ I, II и III в кв. 151, УПИ I в кв. `152, УПИ I 
в кв. 150, УПИ I и II в кв. 148, УПИ I в кв. 149, УПИ I и II в кв. 145, 
УПИ I в кв.146, УПИ I и II в кв. 143, УПИ I в кв. 136, УПИ I в кв.`135, 
УПИ I в кв. 142, УПИ I в кв. 141 по плана на жк „Димум“ гр.Белене 

 В процес на изпълнение 
102 Кандидатстване на Община Белене по Програма LIFE, покана „LIFE-

2021-CET-LOCAL: Technical support to clean energy transition plans and 
strategies in municipalities and regions / Техническа подкрепа за планове 
и стратегии за преход към чиста енергия в общините и регионите“ 

 Проекта не е подаден, поради липса на втори партньор от ЕС, чака се 
втора покана по Програмата за да се кандидатства. 

 
 

У К А З А Т Е Л 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №11/29.12.2021 
ГОДИНА ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ 
 

/Решения 103 - 113/ 
 

Решение Относно 
103 Провеждане на закрито заседание на Общински съвет-Белене на 

29.12.2021 г. от 14:00 часа 

 Изпълнено 
104 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на 

Общински съвет-Белене за определяне и администриране на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Белене за 2022г. 
  Изпълнено. Наредбата е в действие. 

105 1) Отчет за изпълнение на План-сметка за необходимите разходи за 
извършване на услугите по събиране и транспортиране на битови 
отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране 
на битови отпадъци в съорежния и инсталации, поддържане на 
чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и 
селищните образувания в общината, включително обезпечения по чл. 
60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците в 
населените места на Община Белене през 2021г., приета с Решение 
№118/29.12.2021г 
2) Проект на План-сметка за необходимите разходи за извършване на 
услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до 
съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битови 
отпадъци в съорежния и инсталации, поддържане на чистотата на 
териториите за обществено ползване в населените места и селищните 
образувания в общината, включително обезпечения по чл. 60 и 
отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците в 
населените места на Община Белене през 2022г. 
  Отчета за изпъление на План сметка 2021 г. е приет за сведение. 
План сметка 2022 г. е в процес на изпълнение. 
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106 Актуализация №2 на поименният списък за капиталовите разходи на 
Община Белене за 2021г. 

 Списъка за капиталови разходи е актуализиран с нови обекти и промяна в 
стойността на старите обекти и е приета от ОбС Белене 

107 Актуализация на бюджета на община Белене за 2021 г. 
 Актуализирания бюджет е приет от ОбС Белене и е изпълнен 

108 Заемообразно ползване на средства за изпълнение на Договор №МЗ-3-
04-09-6851#6 от дата 30.09.2021г. за осигуряване на заетост по Проект 
2014BGO5M90PO01-1.2014.001- C0005 „Нова възможност за младежка 
заетост“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост, 
подписан между Агенцията по зетостта и Община Белене. 

 Проекта се изпълнява, заемообразно са взети средствата и ще бъдат 
възстановени след получаване на последното искане за плащане от УО 

109 Избор на управител на Общинска аптека „Здраве“ ЕООД – гр. Белене 
 Изпълнено 

110 Приемане на отчет за дейността на МКБППМН през 2021 г. 

 Отчетът е приет 
111 Допусната явна фактическа грешка в проекта за Изменение на ПУП-

ПРЗ и УПИ II в стр. кв. 158 и стр. кв. 15 в гр. Белене и ПУП-ПР на 
общински и държавни имоти в обхвата на Археологическа недвижима 
културна ценност „Антична крепост Димум“ 

  Приключено 
112 Съгласие за разрешаване за изработване на проект за Изменение 

Общия устройствен план на гр. Белене и на Подробен устройствен план 
– План за регулация и застрояване УПИ I, стр. кв. 153 по плана на гр. 
Белене с отреждане „За крайдунавски парк“. 

 В процес на изпълнение 
113 Разрешаване за изработване на проект за Подробен устройствен план – 

План за застрояване на част от ПИ с идент. 56085.180.295 в землището 
на с. Петокладенци, Община Белене.  

 Приключено 
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