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У К А З А Т Е Л 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №3/26.04.2022 
ГОДИНА ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ 
 

/Решения 25 - 36/ 
 

Решение Относно Страница 
25 Доклад за осъществената читалищна дейност в изпълнение на 

заложената програма и изразходваните от бюджета средства през 2021 г. 
на читалищата в населените места на община Белене.  
– НЧ „Напредък 1903“ с. Петокладенци 
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26 Доклад за осъществената читалищна дейност в изпълнение на 
заложената програма и изразходваните от бюджета средства през 2021 
г. на читалищата в населените места на община Белене.  
– НЧ „Развитие – 1921“ с. Татари 
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27 Доклад за осъществената читалищна дейност в изпълнение на 

заложената програма и изразходваните от бюджета средства през 2021 
г. на читалищата в населените места на община Белене.  
– НЧ „Изгрев – 1927“ с. Кулина вода 
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28 Доклад за осъществената читалищна дейност в изпълнение на 

заложената програма и изразходваните от бюджета средства през 2021 
г. на читалищата в населените места на община Белене. 
 – НЧ „Виделина – 1897“ с. Деков 
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29 Доклад за осъществената читалищна дейност в изпълнение на 

заложената програма и изразходваните от бюджета средства през 2021 
г. на читалищата в населените места на община Белене. 
 – НЧ „Възраждане 1924“ с. Бяла вода 
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30 Доклад за осъществената читалищна дейност в изпълнение на 

заложената програма и изразходваните от бюджета средства през 2021 
г. на читалищата в населените места на община Белене.  
– НЧ „Христо Ботев – 1892“ гр. Белене. 
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31 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Белене 

9 

  
 

 
 

mailto:%20obs.belene@gmail.com
https://www.belene.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82/


32 Поемане на дългосрочен общински дълг от търговска банка. 11-12 
   

33 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. 
„Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и 
мониторинг на политики и законодателство“, Оперативна програма 
„Добро управление“ 
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34 Даване на съгласие за членство на Община Белене в Сдружение 

„Балкански водороден клъстер“ 
14 

   
35 Разрешение на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване на поземлени имоти с 
идентификатори 72117.154.6 и 72117.154.43 в землище с. Татари, 
общ.Белене 
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36 Приемане на бюджета на Община Белене за 2022 г. 21-27 
   




