ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–БЕЛЕНЕ
ПРОТОКОЛ
№7
от заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 29 февруари 2016 г.
(понеделник) от 14.00 часа в зала №26 на общинска администрация-Белене
НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ:
І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско

Манолов, Венцислав Стойков, Дора Леонова, Емил Михайлов, Красимир Тодоров,
Момчил Спасов, Никола Ангелов, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев,
Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, Светослава Христова, Стефан Николов.
ОТСЪСТВА: Иван Динов
ІІ. КМЕТ И ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ:

Милен Дулев,

Малина Ешекова.
ІІІ. КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА: Калин Петракиев, Румен Георгиев, Венцислав
Петров, Светослав Ангелов, Марио Дончев.
ІV. ДИРЕКТОРИ НА ДИРЕКЦИИ И СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЕНЕ
V. ГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНА БЕЛЕНЕ.

Председателят на Общински съвет – Белене, д-р Бистра Павловска, откри
редовното заседание на Общинския съвет. Информира за постъпили пет нови
предложения, относно кандидатстване на Община Белене с проектни предложения,
чийто срок за подаване е до 15.03.2016 г.
Кметът на Общината, г-н Милен Дулев, запозна общинските съветници и
присъстващите в залата с внесените допълнително предложения и необходимостта от
Решения на Общинския съвет.
Направено бе предложение от дневния ред да отпаднат т.6 и т.7, поради това, че
нямат положителна оценка на проведените заседания на постоянните комисии, които са
разглеждали предложенията. Допълнително е представена актуализирана оценка от
лицензиран оценител по точка 4 и тя остава за разглеждане.
След гласуване на дневния ред с така направените предложения и приемането
му, Общински съвет – Белене проведе своето заседание при следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
разкриване на социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция –
Белене, като делегирана държавна дейност.
ДОКЛАДВАТ: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ, Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЙКОВ, КРАСИМИР ТОДОРОВ –
ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ „ИКОНОМИКА”.
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2. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
Програма за управление за мандат 2015-2019 г.
ДОКЛАДВАТ: ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ
„МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ”.

НА

ПОСТОЯННИ

КОМИСИИ.

ВОДЕЩА

КОМИСИЯ

3. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
приемане на дарение в полза на Община Белене.
ДОКЛАДВАТ: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ И ДОРА ЛЕОНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ
КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ „ИКОНОМИКА”.

4. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
учредяване на възмездно право на пристрояване за нежилищни нужди към търговски
обект кафе-аперитив в гр.Белене, кв.51 на физическо лице, без провеждане на публичен
търг или конкурс по реда на ЗОС, след приемане на оценка от лицензиран оценител.
ДОКЛАДВАТ: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ, ПЕТЪР АНГЕЛОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ
КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ „ИКОНОМИКА”.
5. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
обявяване на пазарен ден и място за провеждането му на територията на гр.Белене.
ДОКЛАДВАТ: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ, ПЕТЪР АНГЕЛОВ, ДОРА ЛЕОНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА
ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ „МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ”.

6. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
разрешение за заемообразно ползване на средства по договор № РД50-150/07.12.2015 г.,
по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, финансиран по Програма за
развитие на селските райони 2014-2020.
ДОКЛАДВА: ЕМИЛ
„ИКОНОМИКА”.

МИХАЙЛОВ

–

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА

ПОСТОЯННА

КОМИСИЯ

-

7. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
кандидатстване на Община Белене по Ос 3 „Образователна среда и активно социално
приобщаване” на ОП „Наука, образование за интелигентен растеж” 2014-2020.
ДОКЛАДВАТ: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ, КРАСИМИР ТОДОРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ
КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ”.

8. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
кандидатстване за финансиране по Програмата „INTERREG V–A Румъния – България
2014-2020 г.” по Приоритетна ос 4 – Квалифициран и приобщаващ регион, Специфична
цел 4.1: Създаване на интегриран трансграничен регион по отношение на заетостта и
мобилността на работната сила.
9. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
кандидатстване за финансиране по Програмата „INTERREG V–A Румъния – България
2014-2020 г.” по Приоритетна ос 5 – Ефикасен регион, Специфична цел 5.1:
Увеличаване на капацитета за сътрудничеството и ефективността на публичните
институции в контекста на трансграничния регион по проект „Подобрени медицински
услуги, свързаност и иновативен подход за периферни дунавски региони”.
10. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
кандидатстване за финансиране по Програмата „INTERREG V–A Румъния – България
2014-2020 г.” по Приоритетна ос 5 – Ефикасен регион, Специфична цел 5.1:
Увеличаване на капацитета за сътрудничеството и ефективността на публичните
институции в контекста на трансграничния регион с проектно предложение: „Община
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Белене и Община Саелеле повишават своя административен капацитет за по-добра
образователна инфраструктура”.
11. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
кандидатстване за финансиране по Програмата „INTERREG V–A Румъния – България
2014-2020 г.” по Приоритетна ос 5 – Ефикасен регион.
12. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
участие на Община Белене в процедура за създаване и учредяване на сдружение
Местна инициативна група (МИГ) Белене – Никопол.
13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
13.1. Предложение от Митко Рупов, ръководител на Театрална трупа
„БелАрт”, относно целево субсидиране на ТТ „БелАрт” за сезон 2015-2016 г.
13.2. Писмо от Петко Петков, управител на СК „Полицейска, приложна и
спортна стрелба” гр.Белене с молба да се предостави за безвъзмездно ползване по реда
на ЗОС общинско помещение, в което да се провеждат тренировките.
13.3. Доклад от г-н Милен Дулев, кмет на Община Белене и д-р Бистра
Павловска, председател на Общински съвет – Белене, участвали в регионално
делегатско заседание за издигане кандидатури за членове на Управителния съвет от
Северозападния район в гр.Плевен и в Общо събрание на сдружението с нестопанска
цел „Асоциация на дунавските общини „Дунав” в гр.Русе.
ГЛАСУВАЛИ ЗА ДНЕВНИЯ РЕД – 16 общински съветници
ЗА – 16
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма/ ПРИЕМА СЕ

ПЪРВА ТОЧКА

Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
разкриване на социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция –
Белене, като делегирана държавна дейност.
Д-р Бистра Павловска, председател на Общински съвет – Белене, предостави
думата на кмета на Общината, г-н Милен Дулев, за разяснение по предложения проект
за решение.
За становищата на постоянните комисии разгледали предложението,
докладваха техните председатели. ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет,
финанси и програми за финансиране” с председател г-н Емил Михайлов, приема
единодушно предложението за решение с промяна в основанието. ПК „Здравеопазване
и социални дейности” с председател д-р Венцислав Стойков и ПК „Образование,
култура, младежки дейности, спорт и туризъм” с председател г-н Красимир Тодоров
приемат с пълно единодушие проекторешението.
Д-р Бистра Павловска подложи на поименно гласуване проекта за решение и
Общински съвет – Белене прие следното:
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РЕШЕНИЕ
№ 34

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23, във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА,
чл.18, ал.1 от Закона за социалното подпомагане, и чл.36, ал.2, т.6 и чл.36в, ал.3, т.1 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общинският съвет –
Белене:
1.
Дава съгласие за откриване на Център за социална рехабилитация и
интеграция, като делегирана от държавата дейност в общински имот, находящ се в
гр.Белене, ул. ”Христо Ботев” № 11, 4 етаж – запад с площ 232 кв.м, съгласно Акт №
2978/2006, в сградата на МЦ „Бел Медик” гр.Белене, в която се помещава Център за
социална рехабилитация и интеграция.
2.
Предлага на Изпълнителния директор на Агенцията за социално
подпомагане да разреши откриването на Център за социална рехабилитация и
интеграция, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2017 г., с
капацитет 25 места.
3.
Възлага на Кмета на Община Белене да изпрати Решението на Общинския
съвет до Регионална дирекция за социално подпомагане гр.Плевен за изготвяне на
предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане –
МТСП гр.София за разкриване на социалната услуга.
ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО – 16 общински съветници
ЗА – 16 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско

Манолов, Венцислав Стойков,
Дора Леонова, Емил Михайлов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Никола Ангелов,
Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен
Арабаджиев, Светослава Христова, Стефан Николов)
ПРОТИВ - няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма
ПРИЕМА СЕ

ВТОРА ТОЧКА

Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
Програма за управление за мандат 2015-2019 г.
Председателят на Общинския съвет, д-р Бистра Павловска, предостави думата
на г-н Милен Дулев, кмет на Община Белене, относно Програмата за управление за
мандат 2015-2019 г.
Да запознаят колегите си със становищата на своите комисии, докладваха
председателите на всички постоянни комисии. След подробно обсъждане на
проведените заседания всички комисии приемат Програмата за управление за мандат
2015-2019 г.
След гласуване Общинският съвет – Белене прие следното:
РЕШЕНИЕ
№ 35

Приема за информация Програма за управление на Община Белене за мандат
2015-2019 г.
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ГЛАСУВАЛИ – 16 общински съветници
ЗА – 16
ПРОТИВ –няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма
ПРИЕМА СЕ

ТРЕТА ТОЧКА

Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
приемане на дарение в полза на Община Белене.
По тази точка от дневния ред, д-р Бистра Павловска, даде думата на г-н Кмета
на Община Белене, според който е добре това дарение да се приеме.
За становището на Икономическата комисия докладва председателят на
комисията, г-н Емил Михайлов. Дарението се приема от комисията без частта в
предложението, отнасяща се до опрощаване на задълженията.
ПК „Местно
самоуправление, ред, законност и сигурност” с председател г-жа Дора Леонова също
приема единодушно дарението без частта за опрощаване на задълженията.
Председателят, д-р Бистра Павловска, подложи на поименно гласуване
предложението и Общинският съвет прие следното:
РЕШЕНИЕ
№ 36

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие Кмета на община Белене от името и за сметка на Общината да
приеме дарение от Кирина Боянова Савова на следния имот: урегулиран поземлен имот
V и VІ – 388, в кв.19 по плана на село Деков с площ 2300 кв.м, представляващ дворно
място.
2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички последващи действия
по сключване на договора за дарение, като всички такси по издаването и вписването му
са за сметка на община Белене.
ГЛАСУВАЛИ – 16 общински съветници
ЗА – 16 (Бистра Павловска, Веселка

Врайкова, Веско Манолов, Венцислав Стойков,
Дора Леонова, Емил Михайлов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Никола Ангелов,
Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен
Арабаджиев, Светослава Христова, Стефан Николов)
ПРОТИВ –няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма
ПРИЕМА СЕ

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА

Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
учредяване на възмездно право на пристрояване за нежилищни нужди към търговски
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обект кафе-аперитив в гр.Белене, кв.51 на физическо лице, без провеждане на публичен
търг или конкурс по реда на ЗОС, след приемане на оценка от лицензиран оценител.
Д-р Бистра Павловска даде думата на кмета на Общината, г-н Милен Дулев,
след което г-н Емил Михайлов докладва за становището на Икономическата комисия.
На проведеното заседание комисията не приема предложението за решение, поради
изтекъл срок на оценката на оценителя. По същата причина и комисията по
„Териториално и селищно устройство” не приема проекторешението. След
актуализация на оценката от лицензиран оценител за учредяване на отстъпено право на
строеж, председателят на комисията по „ТСУ”, г-н Петър Ангелов, предложи
Общински съвет – Белене да приеме предложения проект.
Д-р Пламен Гендов, изказа мнение, че оценката е ниска, имайки предвид
местонахождението на обекта и по тази причина ще гласува „въздържал се”.
След проведено поименно гласуване Общинският съвет – Белене прие
следното:
РЕШЕНИЕ
№ 37

1.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.1-2 и ал.4 от ЗОС и
чл.76 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС учредява възмездно право на пристрояване за
нежилищни нужди без провеждане на публичен търг или конкурс на Георги
Александров Неделчев с ЕГН 6009144000 от гр.Белене, ул. „Иван Вазов” № 10,
жил.бл.2/42, вх.Г, ет.2, ап.8 към съществуващ обект - кафе-аперитив, съставляващ
Сграда с идентификатор 03366.602.163.4 със ЗП – 105,0 кв.м по кадастралната карта на
гр.Белене и правото на строеж върху терена, частна собственост на лицето (н.а.
№107/10.07.2015 г.) върху реална част от терен – частна общинска собственост с РЗП –
52,50 кв.м в гр.Белене, УПИ ІІ, стр.кв.51 по плана на града (АОС № 1046/02.04.2001 г. и
скица № 15-329063-03.08.2015 г. на СГКК – Плевен) при съседи: 03366.602.317,
03366.602.1356, 03366.1226 и 03366.602.161 за сумата от 2974,86 лева без ДДС (две
хиляди деветстотин седемдесет и четири лева и 86 стотинки) или 3569,83 лева с
включен ДДС (три хиляди петстотин шестдесет и девет лева и 83 стотинки).
2. Възлага на Кмета на Общината последващите действия.
ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО – 16 общински съветници
ЗА – 15 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско

Манолов, Венцислав Стойков,
Дора Леонова, Емил Михайлов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Никола Ангелов,
Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев, Румен Арабаджиев, Светослава
Христова, Стефан Николов)
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1 (Пламен Гендов)
ПРИЕМА СЕ

ПЕТА ТОЧКА

Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
обявяване на пазарен ден и място за провеждането му на територията на гр.Белене.
Председателят на Общински съвет – Белене, д-р Бистра Павловска, предостави
думата на г-н Кмета, относно предложението.
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За становищата на комисиите по „Икономика, общинска собственост, бюджет,
финанси и програми за финансиране” и „Устройство на територията, жилищна
политика и екология”, д-р Бистра Павловска даде думата на председателите на
комисиите, г-н Емил Михайлов и г-н Петър Ангелов. И двете комисии подкрепят
предложението на Кмета на Общината, като променят мястото, т.е. определят място за
провеждане на общински пазар – от ул.”Иван Вазов” в участъка от ул.”Малчика” до
Площада.
За становището на комисията по „Местно самоуправление, ред, законност и
сигурност” докладва председателят на комисията, г-жа Дора Леонова. Комисията
единодушно приема предложението на кмета на общината.
От общинските съветници мнения изразиха г-н Момчил Спасов, д-р Пламен
Гендов и г-н Николай Арабаджиев.
Доктор Бистра Павловска подложи на гласуване двете предложения:
Първо се гласува предложението на г-н Милен Дулев, кмет на Община Белене.
Гласували – 16 общински съветници
За - няма
Против - няма
Въздържали се – 16/Не се приема
Премина се към гласуване предложението на ПК”Икономика, общинска
собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране” и ПК „Териториално и
селищно устройство.”
Гласували – 16 общински съветници
За – 15
Против – 1
Въздържал се – няма/Приема се
След проведените гласувания Общински съвет – Белене прие следното:
РЕШЕНИЕ
№ 38

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА:
1.Обявява пазарен ден – СЪБОТА на територията на гр.Белене.
2.Определя място за общински пазар – от ул.”Иван Вазов” в участъка от
ул.”Малчика” до Площада.
3.Възлага на Кмета на Общината последващите действия.
ГЛАСУВАЛИ – 16 общински съветници
ЗА – 15
ПРОТИВ – 1
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма
ПРИЕМА СЕ

ШЕСТА ТОЧКА

Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
разрешение за заемообразно ползване на средства по договор № РД50-150/07.12.2015 г.,
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по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, финансиран по Програма за
развитие на селските райони 2014-2020
Да запознае общинските съветници със становището на комисията, която
единствено е разглеждала внесения материал, д-р Бистра Павловска предостави думата
на председателя на комисията, г-н Емил Михайлов. Комисията приема предложението
и по нейно искане на общинските съветници е изпратен одобрен бюджет на
бенефициента, където парите са показани по дейности.
След поименно гласуване Общинският съвет – Белене прие следното:
РЕШЕНИЕ
№ 39

На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 104, ал.1, т.4 и т.5 от Закона за публични финанси:
1.
Общински съвет – Белене разрешава ползването на временен безлихвен
заем в размер до 48 895,75 лв., от общинския бюджет за реализация на дейностите по
горе описания проект.
2.
Необходимите средства да се осигурят от временно свободни средства по
бюджета и от сметките за средства от ЕС за финансиране на плащания.
3.
Срокът на ползване на заема е в срока на изпълнение на дейностите по
проекта, съгласно договор № РД50-150/07.12.2015 г.
4.
Срокът на погасяване е до възстановяването им от Управляващия орган,
но не по-късно от 30.11.2016 г.
ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО – 16 общински съветници
ЗА – 16 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско

Манолов, Венцислав Стойков,
Дора Леонова, Емил Михайлов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Никола Ангелов,
Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев,
Пламен Гендов, Румен
Арабаджиев, Светослава Христова, Стефан Николов)
ПРОТИВ –няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма
ПРИЕМА СЕ

СЕДМА ТОЧКА

Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
кандидатстване на Община Белене по Ос 3 „Образователна среда и активно социално
приобщаване” на ОП „Наука, образование за интелигентен растеж” 2014-2020.
Кметът на Община Белене, г-н Милен Дулев, направи кратко разяснение по
предложението. За повече информация по проекта, д-р Бистра Павловска, предостави
думата на г-жа Румяна Богданова, директор на ОУ „Васил Левски”, която по-подробно
запозна всички присъстващи в залата с възможностите на проекта, отговори на
поставени въпроси и в заключение каза, че ще бъде добре общинските съветници да
подкрепят проекта.
Председателите на постоянни комисии, г-н Емил Михайлов и г-н Красимир
Тодоров, докладваха за положителните становища на комисиите, подкрепят
единодушно проекта.
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Председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване проекта
за решение и Общински съвет – Белене прие следното:
РЕШЕНИЕ
№ 40

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет – гр.Белене:
1.Дава съгласие Община Белене да кандидатства с проектно предложение по
процедура BG05M2OP001-3.002 на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”.
2.Потвърждава, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на
Общинския план за развитие на община Белене 2014-2020 г.
3.Възлага на Кмета на община Белене да подготви всички необходими
документи и подаде проектното предложение.
ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО –16 общински съветници
ЗА – 16 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско

Манолов, Венцислав Стойков,
Дора Леонова, Емил Михайлов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Никола Ангелов,
Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев,
Пламен Гендов, Румен
Арабаджиев, Светослава Христова, Стефан Николов)
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма
ПРИЕМА СЕ
ОСМА ТОЧКА

Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
кандидатстване за финансиране по Програмата „INTERREG V-A Румъния – България
2014-2020 г.” по Приоритетна ос 4 – Квалифициран и приобщаващ регион, Специфична
цел 4.1: Създаване на интегриран трансграничен регион по отношение на заетостта и
мобилността на работната сила.
Д-р Бистра Павловска предостави думата на г-н Милен Дулев, кмет на Община
Белене, за разяснение по предложението.
След станалите разисквания по предложенията по Програмата „INTERREG VA Румъния – България 2014-2020 г.” и направени предложения за допълнение в т.1 на
всяко предложение за решение, д-р Бистра Павловска, подложи на поименно гласуване
предложението на Кмета по т.8 от дневния ред с предложеното допълнение, и
Общински съвет – Белене прие следното:
РЕШЕНИЕ
№ 41

1.Дава съгласие Община Белене да кандидатства по Приоритетна ос 4 –
Квалифициран и приобщаващ регион, Специфична цел 4.1: Създаване на интегриран
трансграничен регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила
в срок до 15.03.2016 г. в качеството си на допустим бенефициент, с проектно
предложение за привличане на финансови средства по втората покана за набиране на
проектни предложения по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.
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2.Дава съгласие да се осигури изискуемото съфинансиране от 2% собствен
принос на Община Белене като процент от крайния бюджет за общината, като се има
предвид максималната допустима продължителност на проекта от 24 месеца.
3.Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите действия, с оглед
на качествената и навременна подготовка на изискуемия пакет с документи за
кандидатстване с проектното предложение.
4.Гарантира, че Община Белене разполага с финансови възможности за
изпълнение на проекта.
5.Потвърждава, че проектът ще се реализира в изпълнение на Общинския план
за развитие 2014-2020 г.
ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО – 16 общински съветници
ЗА – 16 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско

Манолов, Венцислав Стойков,
Дора Леонова, Емил Михайлов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Никола Ангелов,
Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев,
Пламен Гендов, Румен
Арабаджиев, Светослава Христова, Стефан Николов)
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма
ПРИЕМА СЕ

ДЕВЕТА ТОЧКА

Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
кандидатстване за финансиране по Програмата „INTERREG V-A Румъния – България
2014-2020 г.” по Приоритетна ос 5 – Ефикасен регион, Специфична цел 5.1:
Увеличаване на капацитета за сътрудничеството и ефективността на публичните
институции в контекста на трансграничния регион по проект „Подобрени медицински
услуги, свързаност и иновативен подход за периферни дунавски региони”.
Председателят на Общинския съвет, д-р Бистра Павловска, предостави думата
на г-н Кмета на Община Белене по проекторешението.
Господин Милен Дулев подчерта, че проектопредложението ще включва
дейности, свързани със закупуването на оборудване за болниците от двете страни, като
за общинската болница в Белене е предвидено закупуване на ехокардиограф, рентген и
друго медицинско оборудване, необходимо за предоставянето на по-качествени
здравни услуги.
Председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване проекта за
решение и Общински съвет – Белене прие следното:
РЕШЕНИЕ
№ 42

1.Дава съгласие Община Белене да кандидатства по Приоритетна ос 5 –
Ефикасен регион, Специфична цел 5.1: Увеличаване на капацитета за сътрудничеството
и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничния регион по
10

проект „Подобрени медицински услуги, свързаност и иновативен подход за периферни
дунавски региони” в срок до 15.03.2016 г. в качеството си на допустим бенефициент, с
проектно предложение за привличане на финансови средства по втората покана за
набиране на проектни предложения по програма INTERREG V-A Румъния – България
2014-2020 г.
2.Дава съгласие да се осигури изискуемото съфинансиране от 2% собствен
принос на Община Белене като процент от крайния бюджет за общината, като се има
предвид максималната допустима продължителност на проекта от 24 месеца.
3.Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите действия, с оглед
на качествената и навременна подготовка на изискуемия пакет с документи за
кандидатстване с проектното предложение.
4.Гарантира, че Община Белене разполага с финансови възможности за
изпълнение на проекта.
5.Потвърждава, че проектът ще се реализира в изпълнение на Общинския план
за развитие 2014-2020 г.
ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО – 16 общински съветници
ЗА – 16 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско

Манолов, Венцислав Стойков,
Дора Леонова, Емил Михайлов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Никола Ангелов,
Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен
Арабаджиев, Светослава Христова, Стефан Николов)
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма
ПРИЕМА СЕ

ДЕСЕТА ТОЧКА

Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
кандидатстване за финансиране по Програмата „INTERREG V-A Румъния – България
2014-2020 г.” по Приоритетна ос 5 – Ефикасен регион, Специфична цел 5.1:
Увеличаване на капацитета за сътрудничеството и ефективността на публичните
институции в контекста на трансграничния регион с проектно предложение:”Община
Белене и Община Саелеле повишават своя административен капацитет за по-добра
образователна инфраструктура”.
В допълнителните разяснения
по проекта за решение г-н Милен Дулев
отбеляза, че проектопредложението ще включва 8 дейности, които ще се изпълняват и
в двете общини, и се спря на всяка от тях.
Председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване проекта за
решение и Общински съвет – Белене прие следното:

РЕШЕНИЕ
№ 43

1.Дава съгласие Община Белене да кандидатства по Приоритетна ос 5 –
Ефикасен регион, Специфична цел 5.1: Увеличаване на капацитета за сътрудничеството
и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничния регион с
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проектно предложение:”Община Белене и Община Саелеле повишават своя
административен капацитет за по-добра образователна инфраструктура
в срок до 15.03.2016 г. в качеството си на допустим бенефициент, с проектно
предложение за привличане на финансови средства по втората покана за набиране на
проектни предложения по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.
2.Дава съгласие да се осигури изискуемото съфинансиране от 2% собствен
принос на Община Белене като процент от крайния бюджет за общината, като се има
предвид максималната допустима продължителност на проекта от 24 месеца.
3.Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите действия, с оглед
на качествената и навременна подготовка на изискуемия пакет с документи за
кандидатстване с проектното предложение.
4.Гарантира, че Община Белене разполага с финансови възможности за
изпълнение на проекта.
5.Потвърждава, че проектът ще се реализира в изпълнение на Общинския план
за развитие 2014-2020 г.
ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО – 15 общински съветници
ЗА – 15 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско

Манолов, Венцислав Стойков,
Дора Леонова, Емил Михайлов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Никола Ангелов,
Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев,
Пламен Гендов, Румен
Арабаджиев, Светослава Христова)
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма
ПРИЕМА СЕ
(Господин

Стефан Николов не присъства в залата по време на гласуване.)

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА

Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
кандидатстване за финансиране по Програмата „INTERREG V-A Румъния – България
2014-2020 г.” по Приоритетна ос 5 – Ефикасен регион.
След разяснението по проекта за решение направено от г-н Милен Дулев,
кмет на Община Белене, д-р Бистра Павловска подложи на гласуване предложението и
Общински съвет – Белене прие следното:
РЕШЕНИЕ
№ 44

1.Дава съгласие Община Белене да кандидатства по Приоритетна ос 5 –
Ефикасен регион в срок до 15.03.2016 г. в качеството си на допустим бенефициент, с
проектно предложение за привличане на финансови средства по втората покана за
набиране на проектни предложения по програма INTERREG V-A Румъния – България
2014-2020 г.
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2.Дава съгласие да се осигури изискуемото съфинансиране от 2% собствен
принос на Община Белене като процент от крайния бюджет за общината, като се има
предвид максималната допустима продължителност на проекта от 15 месеца.
3.Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите действия, с оглед
на качествената и навременна подготовка на изискуемия пакет с документи за
кандидатстване с проектното предложение.
4.Гарантира, че Община Белене разполага с финансови възможности за
изпълнение на проекта.
5.Потвърждава, че проектът ще се реализира в изпълнение на Общинския план
за развитие 2014-2020 г.
ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО – 14 общински съветници
ЗА – 14 (Бистра Павловска, Веско Манолов, Венцислав

Стойков, Дора Леонова, Емил
Михайлов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Никола Ангелов, Николай
Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев,
Светослава Христова)
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма
ПРИЕМА СЕ
(Господин

Стефан Николов и г-жа Веселка Врайкова не присъстват в залата по време
на гласуване.)

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА

Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
участие на Община Белене в процедура за създаване и учредяване на сдружение
Местна инициативна група (МИГ) Белене – Никопол.
Д-р Бистра Павловска предостави думата на г-н Милен Дулев, кмет на
Общината да запознае общинските съветници с внесеното предложение. Отношение
взеха: г-н Емил Михайлов, който заяви, че ще подкрепи предложението и е добре да се
представи споразумението за партньорство с Община Никопол; г-н Момчил Спасов
предложи да се добави допълнителна точка в проекторешението и в т.1 да отпадне
текста „процедура за създаване”.
След поименно гласуване Общински съвет – Белене прие следното:
РЕШЕНИЕ
№ 45

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА Общинският съвет Белене реши:
1.Дава съгласие Община Белене да участва в учредяване на сдружение Местна
инициативна група (МИГ) Белене – Никопол.
2.Сдружение МИГ Белене – Никопол да бъде регистрирано по Закона за
юридически лица с нестопанска цел като организация, осъществяваща обществено
полезна дейност със седалище на територията на община Белене.
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3.Определя за представител на Община Белене в МИГ - кметът на Община
Белене, г-н Милен Павлов Дулев.
4.Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички последващи действия.
ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО – 15 общински съветници
ЗА – 15 (Бистра Павловска, Веско Манолов, Венцислав

Стойков, Дора Леонова, Емил
Михайлов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Никола Ангелов, Николай
Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев,
Светослава Христова, Стефан Николов)
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма
ПРИЕМА СЕ
(Госпожа

Веселка Врайкова не присъства в залата по време на гласуване.)

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
13.1. Предложение от Митко Рупов, ръководител на Театрална трупа „БелАрт”,
относно целево субсидиране на ТТ „БелАрт” за сезон 2015-2016 г.
13.2. Писмо от Петко Петков, управител на СК „Полицейска, приложна и
спортна стрелба” гр.Белене с молба да се предостави за безвъзмездно ползване по реда
на ЗОС общинско помещение, в което да се провеждат тренировките.
13.3. Доклад от г-н Милен Дулев, кмет на Община Белене и д-р Бистра
Павловска, председател на Общински съвет – Белене, участвали в регионално
делегатско заседание за издигане кандидатури за членове на Управителния съвет от
Северозападния район в гр. Плевен и в Общо събрание на сдружението с нестопанска
цел „Асоциация на дунавските общини „Дунав” в гр.Русе.
По подточка 13.1 - предложение от Митко Рупов
Д-р Бистра Павловска прочете предложението от г-н Митко Рупов,
ръководител на Театрална трупа „Бел Арт”, предостави му думата, след което той
запозна подробно всички присъстващи в залата с финансовото състояние на трупата,
дейността й, участието й във фестивали и спечелените награди.
Кметът на Общината, г-н Милен Дулев, отговори, че Общината се ангажира да
помогне. Проведена е среща с трупата. Подсигурено й е участие на фестивалите в
гр.Кнежа – безплатно и в гр. Каварна – с около 2000 лв.
По подточка 13.2 - писмо от Петко Петков – управител на СК „Полицейска,
приложна и спортна стрелба” гр.Белене.
Д-р Бистра Павловска прочете писмото от г-н Петко Петков.
Отношение по въпроса взеха г-н Емил Михайлов, г-н Петър Дулев, г-н Момчил
Спасов.
По подточка 13.3 –председателят на Общински съвет – Белене, д-р Бистра
Павловска информира общинските съветници за участието им с г-н Милен Дулев, кмет
на Община Белене, в Регионално делегатско заседание за издигане кандидатури за
членове на Управителния съвет от Северозападния район в гр.Плевен, Общо събрание
на сдружението с нестопанска цел – Асоциация на дунавските общини „Дунав” гр.Русе
и в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България в
гр.София.
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Кметът на Община Белене, г-н Милен Дулев, запозна общинските съветници,
за информация, със стоте дни на управление и отговори на поставени въпроси от
общински съветници.
Поради изчерпване на дневния ред, д-р Бистра Павловска, закри редовното
заседанието на Общински съвет – Белене.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Д-р Бистра Павловска

ТЕХН. СЕКРЕТАР:
Маргарита Савова

15

