ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ
град Белене - 5930, ул. „България” № 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg

ПРОТОКОЛ
№ 17
от редовно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 23 декември 2016 г.
(петък) от 9.00 часа в зала № 26 на общинската администрация

НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ:
І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 16 - Бистра Павловска, Веселка Врайкова,
Веско Манолов, Венцислав Стойков, Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов,
Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Никола Ангелов, Николай Арабаджиев, Петър
Ангелов, Петър Дулев, Пламен Гендов, Светослава Христова и Стефан Николов
ОТСЪСТВА: 1 - Румен Арабаджиев
ІІ. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Милен Дулев
ІІІ. ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Малина Ешекова
ІV. КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА: Калин Петракиев - кмет на кметство Деков,
Румен Георгиев - кмет на кметство Кулина вода, Светослав Ангелов - кмет на кметство
Татари
V. СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БЕЛЕНЕ
VІ. ГРАЖДАНИ
След констатиране наличието на кворум (присъстват 16 от общо 17 общински
съветници), председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска откри
редовното заседание на Общинския съвет за месец декември 2016 година. Тя обяви, че
всеки общински съветник има пред себе си книгата „Спортна слава” с автограф от
автора Георги Трушков. Д-р Павловска посочи, че в дневния ред на заседанието, който
е предварително раздаден на всеки общински съветник, са включени 15 (петнадесет)
точки. Тя предостави думата на колегите си за предложения по дневния ред.
Постъпиха няколко предложения:
- от Емил Михайлов - точка 6 да стане 5, а точка 5 да стане 6; точка 13 да стане
14, а точка 14 да стане 13;
- от Красимир Тодоров - точка 10 да стане 3, а точка 3 да стане 10;
- от Момчил Спасов - 15 точка „Разни” да се замени с наименованието по
правилник - „Изказвания, питания, становища и предложения от граждани”; В точка 8
думата „Предложение” да се замени с думата „Информация”.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска подложи на
гласуване постъпилите предложения по реда на постъпването им, а именно:
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- Точка 6 да стане 5, а точка 5 да стане 6; точка 13 да стане 14, а точка 14 да
стане 13
ГЛАСУВАЛИ:
ЗА - 16, ПРОТИВ - няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма.
ПРИЕМА СЕ.
- точка 10 да стане 3, а точка 3 да стане 10
ГЛАСУВАЛИ:
ЗА - 16, ПРОТИВ - няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма.
ПРИЕМА СЕ.
- 15 точка „Разни” да се замени с наименованието по правилник - „Изказвания,
питания, становища и предложения от граждани”; В точка 8 думата „Предложение” да
се замени с думата „Информация”.
ГЛАСУВАЛИ:
ЗА - 16, ПРОТИВ - няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма.
ПРИЕМА СЕ.
Заседанието премина при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
актуализация по бюджета на Община Белене за 2016 година.
Докладват: Председателите на Постоянни комисии. Водеща комисия - „Икономика,
общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”
2. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
актуализация по обектите от поименния списък за капиталови разходи по бюджета на
Община Белене за 2016 година.
Докладват: Председателите на Постоянни комисии. Водеща комисия - „Икономика,
общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”
3. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
Годишна програма за развитие на читалищната дейност и Културен календар на
Община Белене за 2017 година.
Докладва: Красимир Тодоров - председател на Постоянна комисия „Образование,
култура, младежки дейности, спорт и туризъм”
4. Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на Общински
съвет-Белене, относно Отчет за дейността на Общинския съвет и изпълнение на
приетите решения за периода м. ноември 2015 до м. ноември 2016 година.
Докладват: Председателите на Постоянни комисии
5. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно:
● Отчет за изпълнение на План-сметката за необходимите средства за
сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, транспортирането им до депа за
третирането им, обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците,
проектиране и закриване на депа, както и поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване в населените места на община Белене за 2016 г., приета с Решение
№ 13/29.12.2015 година.
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● Проект на План-сметката за необходимите средства за сметосъбиране и
сметоизвозване на битови отпадъци, транспортирането им до депа за третирането им,
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително
отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците, проектиране и
закриване на депа, както и поддържане на чистотата на териториите за обществено
ползване в населените места на община Белене за 2017 година.
Докладват: Емил Михайлов, Петър Ангелов и Дора Леонова - председатели на
Постоянни комисии
6. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 на Общински съветБелене за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на
територията на община Белене за 2017 година.
Докладват: Емил Михайлов и Дора Леонова - председатели на Постоянни комисии
7. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определяне
размера на местните данъци на територията на община Белене.
Докладват: Емил Михайлов и Петър Ангелов - председатели на Постоянни комисии
8. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
одобряване на Годишен план за ползване на дървесина на Община Белене за 2017
година.
Докладват: Емил Михайлов и Петър Ангелов - председатели на Постоянни комисии
9. Информация от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
извършване на проверка за постигане на увереност за законосъобразност при
управлението, стопанисването и разпореждането с активи собственост на МЦ
„БелМедик” ЕООД - Белене, „МБАЛ-Белене” ЕООД, Доклад на прокуриста на „МБАЛБелене” ЕООД, финансово състояние на дружеството към м. юли 2016 г. и Отчет на
управлението на МЦ „БелМедик” ЕООД - Белене за третото тримесечие на 2016 г. за
сравнимост.
Докладват: Д-р Венцислав Стойков и Емил Михайлов - председатели на Постоянни
комисии
10. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
разработване и кандидатстване с проектно предложение по процедура за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.006 „Развитие на социалното
предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 20142020 година.
Докладва: Емил Михайлов - председател на Постоянна комисия „Икономика,
общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”
11. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
заявяване на интерес от Община Белене за включване в Сдружение „Северозападен
индустриален клъстер”.
Докладват: Емил Михайлов, Петър Ангелов и Дора Леонова - председатели на
Постоянни комисии
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12. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
създаване на местно партньорство и подготовка на проект по мярка 4.1 „Подготвителна
помощ за стратегии за ВОМР”, финансиран по Програма за морско дело и рибарство
2014-2020 година.
Докладва: Емил Михайлов - председател на Постоянна комисия „Икономика,
общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”
13. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
Заявяване на интерес от Община Белене за участие в проект „Опазване на местната
икономика и природата в региона на река Дунав (LENA)” по Програма за
транснационално сътрудничество „Дунав” 2014-2020 на Министерство на регионалното
развитие и благоустройството.
Докладва: Емил Михайлов - председател на Постоянна комисия „Икономика,
общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”
14. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белене, приета с
Решение на Общински съвет-Белене № 31 на Протокол № 4/02.06.2014 година.
Докладва: Емил Михайлов - председател на Постоянна комисия „Икономика,
общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”
15. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани.
ПЪРВА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
актуализация по бюджета на Община Белене за 2016 година.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска предостави
думата на вносителя на предложението - Милен Павлов Дулев, кмет на община Белене.
Той заяви пред общинските съветници и присъстващите в залата, че всяка година има
необходимост от актуализация на общинския бюджет. Тази година като една от
причините за това кметът изтъкна появата на нови пера в бюджета и даде пример с
пречиствателната станция за отпадъчни води.
Д-р Павловска посочи, че всички постоянни комисии към Общинския съвет са
разгледали предложението по точка първа и даде думата за представяне на становище
на председателя на ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и
програми за финансиране” Емил Михайлов. Становищата на комисиите, които
ръководят, изложиха и председателите Петър Ангелов (ПК „Устройство на
територията, жилищна политика и екология”), Дора Леонова (ПК „Местно
самоуправление, ред, законност и сигурност”), д-р Венцислав Стойков (ПК
„Здравеопазване и социални дейности”) и Красимир Тодоров (ПК „Образование,
култура, младежки дейности, спорт и туризъм”).
Изказвания и мнения по първа точка направиха общинските съветници д-р
Пламен Гендов, Момчил Спасов, Петър Дулев (направи препоръка при следващи
разглеждания на актуализации на бюджета на общинските съветници да се предоставя
поименен списък на дарителите на Общината), Емил Михайлов, д-р Венцислав Стойков
и Веско Манолов.
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След прекратяване на разискванията, председателят на Общинския съвет д-р
Бистра Павловска подложи предложението по първа точка на поименно гласуване и
Общинският съвет взе следното
РЕШЕНИЕ № 126
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124, ал.
2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси:
1. Извършва актуализация в общинските дейности по бюджета на Община
Белене, както следва:
1.1. ПО ПРИХОДА:
Увеличава размера на приходната част с 97 987 лв., в т.ч.:
Б.

§

код

І.
1.
1301
1303
1304
2000
103
1308

442100
442300
442500
443400
441400
442800

2404
2404
2405
2406
2407
2408
2409

444000

2.

3.

444100
444200
444800
444300
444400

2700
2701 448002
2702 448003
2704
2705
2707
2708
2710
2711
2715

448005
448008
442400
448010
448001
448007
448011
448012
2729 448090
2717 448013
4.
5.

2802 446500
4501 445100

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
Данъчни приходи
Данък върху недвижимите имоти
Данък върху превозните средства
Данък при придобиване на имущество
Пътен данък
Патентен данък
Туристически данък
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
Приходи и доходи от собственост
Приходи от продажба на стоки, услуги
Приходи от продажба на купони в столовете
Приходи от наеми на имущество
Приходи от наеми на земя
Дивидент
Приходи от лихви по текущи банкови сметки
Приходи от лихви по срочни депозити
ОБЩО
Общински такси за:
Ползване на детски градини
Детски ясли
Детска млечна кухня
Ползване на ДСП
Ползване на пазари и тържища
Битови отпадъци
Ползване на др. по образованието - ОДК
Технически услуги
Административни услуги
Откупуване на гробни места
Туристически такси
Други общински такси
Такса за притежаване на куче
ОБЩО ТАКСИ
Глоби и административни наказания
Дарения

Начален Актуалиплан 2016
зация

220 000
155 000
160 000
15 000
680
550 680

200 000
200 000
120 000
1 000
15 000
680
536 680

150 000
58 000
50 000
160 000
2 000
27
2 000
422 027

150 000
58 000
50 000
140 000
3 400
5
5 000
406 405

60 000
16 000

60 000
16 000

80 000
15 000
700 000
2 000
10 000
75 000
2 000

80 000
15 000
700 000
3 300
10 000
75 000
2 700

5 000
500
965 500
30 000

20
500
962 520
12 000
23 000
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6.
7.
8.
9.

3619 447000
4000 445500
4100 445700
3702

ІІ.
3112
3112

Други неданъчни приходи
Прих. от продажба общ. имоти и ДМА
Концесии
Данък по ЗКПО
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
Взаимоотношения с РБ
РС - обща изравнителна
РС - за зимно поддържане и снегопочистване на
общински пътища

ЦС за капиталови разходи общо:
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
7400
Заем МФ
ФИНАНСИРАНЕ
ЗАЕМИ
ЗАЕМ банка „ДСК” за ул. „Иван Вазов”
8322
погасен заем банка „ДСК”
погасен заем ФЛАГ (от 2013 г.) „Димум” 8382
собствено участие
8382
погасен заем ФЛАГ от 2015 г. с.у. рег. депо
средства на разпореждане на ВКС по спец.
9310
сметка на съда
9339 §9336 За РИОС по ПМС 207 и Наредба 14
9501
преходен остатък
ВСИЧКО ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ
3113

ІІІ.
ІV.
1.

1.1.

2.
3.
4.

15 000
40 000

23 000
55 000
700

500
1 473 027
2 023 707
757 900
478 300

1 482 625
2 019 305
757 900
478 300

42 800

42 800

236 800
-102 389
-102 389
-119 397

236 800
0
0
-119 397

-188 880

-188 880

-39 600

-39 600

-31 200

-31 200

102 389

102 389

-103 000
140 894
2 559 821

-103 000
140 894
2 657 808

1.2. ПО РАЗХОДА:
- Увеличава кредитите в размер на 107 987 лв. в дейностите: 2-389 „Други
дейности по образованието”, 2-589 „Други служби и дейности по социалното
осигуряване, подпомагане и заетостта”, 2-626 „Пречистване на отпадъчните води от
населените места”, 2-714 „Спортни бази за спорт за всички” и 2-759 „Други дейности
по културата”;
- Намалява кредита в дейност 2-412 „Многопрофилни болници за активно
лечение” в размер на 10 000 лв.,
разпределени по параграфи, както следва:
- Дейност 2-389 „Други дейности по образованието” - увеличава с 30 887 лв.
Вид разход
Заплати
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски
Платени данъци, такси и административни санкции
Издръжка

§
01-00
02-00
05-00
19-00
10-00

Начален
план
8 000
240
1 660
0
3 100

Актуализация
22 000
1 800
4 200
1 700
14 187

- Дейност 2-589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване,
подпомагане и заетостта” - увеличава с 3 113 лв.
Вид разход
Храна

§
10-11

Начален
план
0

Актуализация
3 113
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- Дейност 2-626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места” увеличава с 35 100 лв.
Вид разход
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски
Издръжка

§
02-00
05-00
10-00

Начален
план
0
0
0

Актуализация
18 000
100
17 000

- Дейност 2-714 „Спортни бази за спорт за всички” - увеличава с 6 000 лв. по
§ 45-00 „Субсидии, текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел”
Начален
план
5 000
1 500
1 500
5 000
1 500
20 500

Спортен клуб
ХК „Дунав”
Карате клуб
Клуб по конен спорт
СК по борба „Класик”
СКППСС
ФК „Гигант“

Актуализация
7 500
2 000
1 500
7 000
1 500
21 500

- Дейност 2-759 „Други дейности по културата” - увеличава с 32 887 лв.
Вид разход
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски
Издръжка

§
02-00
05-00
10-00

Начален
план
0
0
30 000

Актуализация
10 400
200
52 287

- Дейност 2-412 „Многопрофилни болници за активно лечение” - намалява с
10 000 лв.
Вид разход

§

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия за текуща дейност

43-01

Начален
план

Актуализация

60 0000

50 000

ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО - 16 общински съветници:
ЗА - 15 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Дора Леонова,
Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Никола Ангелов,
Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев, Пламен Гендов, Светослава
Христова и Стефан Николов);
ПРОТИВ - няма;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 1 (Венцислав Стойков)
ПРИЕМА СЕ
ВТОРА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
актуализация по обектите от поименния списък за капиталови разходи по
бюджета на Община Белене за 2016 година.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска предостави
думата на вносителя на предложението - Милен Павлов Дулев, кмет на община Белене.
Предложението е разглеждано от всичките пет постоянни комисии към Общинския
съвет. Становищата на комисиите представиха техните председатели: Красимир
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Тодоров (председател на ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и
туризъм”), д-р Венцислав Стойков (председател на ПК „Здравеопазване и социални
дейности”), Дора Леонова (председател на ПК „Местно самоуправление, ред, законност
и сигурност”), Петър Ангелов (председател на ПК „Устройство на територията,
жилищна политика и екология”) и Емил Михайлов (председател на ПК „Икономика,
общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”).
Момчил Спасов и Емил Михайлов изразиха мнение, че точка 6 от
предложението на кмета на община Белене Милен Дулев („6. Създават се нови обекти
към поименния списък за капиталови разходи за 2016 г. с източник на финансиране
„Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в
гр. Белене”) не е необходимо да се записва в решението на Общинския съвет, тъй като
стойностите са 0,00 лева.
Направено бе предложение от Момчил Спасов първа точка от предложението на
кмета на община Белене Милен Дулев за актуализация на обектите от поименния
списък за капиталови разходи по бюджета на Община Белене за 2016 г., а именно „Компенсирани промени по обекти с източник на финансиране целева републиканска
субсидия за общински пътища, преходен остатък от 2015 г.” - да се гласува отделно, а
всички останали точки от предложението - анблок.
Председателят на Общински съвет - Белене д-р Бистра Павловска подложи на
гласуване направеното предложение от Момчил Спасов. То бе прието с 11 гласа ЗА, 2 ПРОТИВ и 3 - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска подложи на
поименно гласуване първа точка от предложението на кмета на община Белене Милен
Дулев за актуализация на обектите от поименния списък за капиталови разходи по
бюджета на Община Белене за 2016 г. и Общински съвет-Белене взе следното
РЕШЕНИЕ № 127
На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, извършва компенсирани промени по
обекти с източник на финансиране целева републиканска субсидия за общински
пътища, преходен остатък от 2015 г., както следва: (в лева)
№ по
ред от
поим.
списък
Р.IІ.
1.
1.1.
1.2.

План
(било)

Обект

§ 5100 Основен ремонт
Общински пътища
Път PVN1005 /III-5202/ Белене - АЕЦ Белене
Път PVN2002 / II-52, Деков - Бяла вода,
Кулина вода/
1.3. Път PVN1003 /III-5202 с. Деков - гр. Белене/
ХТК - гр. Белене
1.4. Път PVN 1001/ II-52, Ореш - Деков/ Татари Петокладенци
Контр. сума:

Актуализация
(става)

Разлика

40 000,00
45 300,00

41 333,33
21 049.23

-1 333,33
24 250,77

44 100,00

19 015.19

25 084,81

0,00

34 894,99

-34 894,99

129 400,00

116 292,74

13 107,26

ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО - 16 общински съветници:
ЗА - 10 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Дора Леонова,
Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Николай Арабаджиев, Петър
Ангелов и Пламен Гендов);
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ПРОТИВ - 3 (Венцислав Стойков, Светослава Христова и Стефан Николов);
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 3 (Момчил Спасов, Никола Ангелов и Петър Дулев)
ПРИЕМА СЕ
Поименно общинските съветници гласуваха анблок останалите точки от
предложението на кмета на община Белене Милен Дулев за актуализация на обектите
от поименния списък за капиталови разходи по бюджета на Община Белене за 2016 г. В
резултат от гласуването Общински съвет-Белене взе следното
РЕШЕНИЕ № 128
На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА:
1. Създават се нови обекти към поименния списък за капиталови разходи за 2016
година с източник на финансиране европейски средства 2016 г., както следва: (в лева)
№ по
ред от
Обект
поим.
списък
§ 5201 Придобиване на компютри и хардуер
Р.IІ.
1. Проект подмярка 19.1 Помощ за
подготвителни дейности на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие”
от ПРСР
1.1 Лаптоп - 1 брой
1.2 Компютърна конфигурация - 1 брой

2.

2.1
2.2
2.3

План
(било)

Актуализация
(става)

Разлика

0,00
0,00

1 190,00
1 064,00

0,00
0,00

§ 5204 Придобиване на транспортни средства
Проект
BG05M90P001-2.002-0173-C0001
„Алтернатива за равноправен и независим
живот”
Специализиран автомобил „Рено Мастер”
Лаптопи - 3 броя
Скенер - Canon

0,00
0,00
0,00

63 563,00
2 085,39
1 376.41

0,00
0,00
0.00

Контр. сума:

0,00

69 278.80

0,00

2. Извършва компенсирани промени по обекти и създаване на нов обект с
източник на финансиране собствени средства от делегираните държавни дейности: (в
лева)
№ по
ред от
поим.
списък
Р.ІI.
1.
1.1
1.2

План
(било)

Обект
§ 5200 Придобиване на дълготрайни активи
Център за обществена подкрепа
Климатик - 1 брой
Компютърна конфигурация - 1 брой
Контр. сума:

Актуализация
(става)

Разлика

3 000,00
0,00

2 260,00
740,00

740,00
-740,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3. Създават се нови обекти към поименния списък за капиталови разходи за 2016
година с източник на финансиране собствени средства 2016 г., както следва: (в лева)
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№ по
ред от
Обект
поим.
списък
§ 5100 Основен ремонт
Р.ІI.
1. Рехабилитация на общински път PVN
1005/ III-5202/ - Белене - АЕЦ Белене
2. Рехабилитация на общински път PVN
2002/ II-52/ - Деков - Бяла вода/ - Кулина
вода
3. Рехабилитация на съществуващо улично
осветление и специализирано управление
на територията на община Белене
§5201 Придобиване на компютри и
хардуери
4. Общинска администрация
4.1. Компютър - сървър
Контр. сума:

План
(било)

Актуализация
(става)

Разлика

0,00

2 400,00

0,00

0,00

2 760,00

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

638,00

0,00

0,00

6 398,00

0,00

4. Създават се нови обекти към поименния списък за капиталови разходи за 2016
година като част от собственото участие на община Белене по проект „Частично
изграждане на канализационната мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата
мрежа на гр. Белене” с източник на финансиране от наличните средства от Фонд
ФЛАГ, както следва: (в лева)
№ по
ред от
поим.
списък
Р.ІI.
1.
2.
3.
4.

План
(било)

Обект
§ 5200 Придобиване на дълготрайни активи дооборудване на ПСОВ
Климатична инсталация
Автоматична система за определяне на
БПК5
Инкубатор за БПК
Електрод за измерване на разтворен О2,
тип LDO
Контр. сума:

Актуализация
(става)

Разлика

0,00
0,00

1 455,00
3 517,20

0,00
0,00

0,00
0.00

2 329,20
1 017.90

0,00
0.00

0,00

8 319.30

0,00

5. Извършва актуализация в разходната част на бюджета на Общината за 2016 г.,
както следва:
- Намалява бюджета по дейност 2998 „Резерв за непредвидени и неотложни
разходи” със сумата от -6 398,00 лева;
- Увеличава бюджета на функция 832 „Служби и дейности по поддържане,
ремонт и изграждане на пътища” със сумата от +5 160,00 лева;
- Увеличава бюджета на функция 604 „Осветление на улици и площади” със
сумата от +600,00 лева;
- Увеличава бюджета на функция 122 „Общинска администрация” със сумата от
+638,00 лева.
ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО - 16 общински съветници:
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ЗА - 16 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав
Стойков, Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил
Спасов, Никола Ангелов, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев, Пламен
Гендов, Светослава Христова и Стефан Николов);
ПРОТИВ - няма;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма
ПРИЕМА СЕ
ТРЕТА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
Годишна програма за развитие на читалищната дейност и Културен календар на
Община Белене за 2017 година.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска предостави
думата на вносителя на предложението Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене.
Той информира, че НЧ „Христо Ботев-1892” - Белене, както и всичките пет читалища
към общината - НЧ „Виделина-1897” (с. Деков), НЧ „Възраждане 1924” (с. Бяла вода),
НЧ „Изгрев 1927” (с. Кулина вода), НЧ „Развитие 1921” (с. Татари) и НЧ „Напредък
1903” (с. Петокладенци), са предоставили Годишни програми за развитие на
читалищната дейност през 2017 година и Културни календари за 2017 година. Изготвен
и предоставен на вниманието на общинските съветници е и Културен календар на
Община Белене за 2017 година. Кметът Милен Дулев посочи още, че през 2017 г.
читалището в село Деков ще чества 120 години читалищна дейност, а беленското
читалище - 125 години от основаването си.
Предложението на кмета на община Белене е разгледано в ПК „Образование,
култура, младежки дейности, спорт и туризъм”. Становището на постоянната комисия
представи нейният председател Красимир Тодоров, който заяви, че с пълно
единодушие - 6 гласа ЗА, ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и
туризъм” приема Годишните програми за развитието на читалищата в община Белене,
техните културни календари, както и културния календар на Община Белене за 2017 г.
По време на разискванията по точката общинският съветник Емил Михайлов
отправи питане към кмета на община Белене Милен Дулев за собствеността на сградата
на беленското читалище. Милен Дулев отговори, че след извършени проверки в
Кадастър - Плевен е установено, че сградата на НЧ „Христо Ботев-1892” - Белене е
100% собственост на Община Белене. Общинският съветник Светослава Христова,
която е и доброволец към читалището, информира присъстващите на заседанието, че
срокът за сградата на НЧ „Христо Ботев-1892” - Белене изтича на 30.08.2017 г. и че от
направени от нея 30 (тридесет) справки с други читалища и общини е установила, че
всички общини са предоставили за безвъзмездно ползване сградите на читалищата на
самите читалища, докато те съществуват. Общинският съветник Момчил Спасов
препоръча още в началото на 2017 година Община Белене да направи същото, за да
може беленското читалище да кандидатства по различни програми за финансиране.
Емил Михайлов отправи препоръка към шестте читалища на територията на
община Белене да работят за създаване на културни взаимоотношения с побратимените
на Белене градове и по-конкретно с община Вигонца (Италия), където вече Общината
разполага с офис. Позицията на Емил Михайлов бе подкрепена от Петър Дулев, който
поздрави читалищата от населените места към общината за съвместната им инициатива
за общ Коледен концерт, която реализират за втора година. Петър Дулев отправи
питане към кмета на община Белене Милен Дулев за неразплатените субсидии към НЧ
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„Развитие 1921” - с. Татари. Предоставена бе думата за изказване по темата на Албена
Любенова - секретар на читалището в село Татари. Тя заяви, че субсидии не са
направени за месеците април, май, юни и юли 2016 година. Емил Михайлов заяви, че те
трябва да бъдат преведени. Позицията му бе подкрепена от Петър Дулев.
След прекратяване на разискванията по точката, Общински съвет-Белене прие
следното
РЕШЕНИЕ № 129
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 26а, ал. 1 от Закона за народните читалища, Общински
съвет-Белене приема:
1. Годишните програми за развитие на народните читалища в град Белене, село
Деков, село Бяла вода, село Кулина вода, село Татари и село Петокладенци за 2017
година.
2. Културните календари за 2017 г. на НЧ „Христо Ботев-1892” (гр. Белене), НЧ
„Виделина-1897” (с. Деков), НЧ „Възраждане 1924” (с. Бяла вода), НЧ „Изгрев 1927” (с.
Кулина вода), НЧ „Развитие 1921” (с. Татари) и НЧ „Напредък 1903” (с. Петокладенци).
3. Културен календар на Община Белене за 2017 година.
ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници:
ЗА - 16;
ПРОТИВ - няма;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма
ПРИЕМА СЕ
ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на
Общински съвет-Белене, относно Отчет за дейността на Общинския съвет и
изпълнение на приетите решения за периода м. ноември 2015 до м. ноември 2016
година.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска представи
Отчет за дейността на Общинския съвет и изпълнение на приетите решения за периода
месец ноември 2015 до месец ноември 2016 година. Тя посочи, че в отчетния период
Общински съвет-Белене е взел 122 решения. По-голямата част от тях са изпълнени, а
други са в процес на изпълнение. Д-р Павловска представи и Отчет на направените
разходи на Общински съвет-Белене от началото на мандата до 31.10.2016 г., след което
предостави думата на председателите на постоянните комисии за становища.
Предложението бе гледано от всичките пет постоянни комисии. Техните председатели
посочиха, че то е прието за сведение с единодушие от членовете в комисиите. След
прекратяване на разискванията, Общински съвет-Белене прие следното
РЕШЕНИЕ № 130
Приема за сведение Отчета за дейността на Общински съвет-Белене и
изпълнение на приетите решения за периода м. ноември 2015 г. до м. ноември 2016
година.
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ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници:
ЗА - 16;
ПРОТИВ - няма;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма
ПРИЕМА СЕ
ПЕТА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно:
● Отчет за изпълнение на План-сметката за необходимите средства за
сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, транспортирането им до
депа за третирането им, обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови
отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на
отпадъците, проектиране и закриване на депа, както и поддържане на чистотата
на териториите за обществено ползване в населените места на община Белене за
2016 г., приета с Решение № 13/29.12.2015 година.
● Проект на План-сметката за необходимите средства за сметосъбиране и
сметоизвозване на битови отпадъци, транспортирането им до депа за третирането
им, обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците,
проектиране и закриване на депа, както и поддържане на чистотата на
териториите за обществено ползване в населените места на община Белене за 2017
година.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска предостави
думата на вносителя на предложението Милен Павлов Дулев, кмет на община Белене.
В изложението си Милен Дулев информира, че от месец юни 2016 г. Община Белене,
съвместно с общините Никопол, Свищов, Левски и Павликени, извозват битовите си
отпадъци до Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски
(Никопол) - село Санадиново. Това е причина да се увеличат разходите по
сметосъбиране на отпадъците и транспортирането им до Регионалното депо.
Увеличение има и на разходите за поддръжка на автомобилите и за гориво. Вносителят
на предложението каза, че през 2017 година на територията на град Белене и петте
населени места към общината ще има 2 511 броя еднофамилни кофи за смет и 416 броя
контейнери тип „Бобър”, в т.ч. 60 броя контейнери за „зелени” отпадъци. Милен Дулев
посочи, че общинските съветници разполагат с Отчет за изпълнение на План-сметка
2016 г. към 30.11.2016 г., както и План-сметката за необходимите средства за
сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, транспортирането им до депа за
третирането им, обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците,
проектиране и закриване на депа, както и поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване в населените места на община Белене за 2017 година.
Предложението на кмета на община Белене Милен Дулев е разгледано от три
комисии: ПК „Местно самоуправление, ред, законност и сигурност”, ПК „Устройство
на територията, жилищна политика и екология” и ПК „Икономика, общинска
собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”. Председателите им - Дора
Леонова, Петър Ангелов и Емил Михайлов, представиха становищата им.
Емил Михайлов посочи, че ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет,
финанси и програми за финансиране” приема Отчета за изпълнение на План-сметка
2016 г. към 30.11.2016 г. за сведение, както и План-сметката за необходимите средства
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за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, транспортирането им до депа
за третирането им, обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците,
проектиране и закриване на депа, както и поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване в населените места на Община Белене за 2017 година, като прави
следните корекции: намалява в раздел Б: Белене, ІІ. „Почистване на улични платна,
площадки, паркове и други територии за обществено ползване”, т. 4 „Снегопочистване”
с 4 000 лв., намалява в същия раздел т. 7 „Административно-управленски разходи” с
520 лева и увеличава Раздел Е. „Почистване на сметища, Резервни части и др.” с 4 000
лева и т. 2 „Административно-управленски разходи” с 520 лева.
Председателят на Общинския съвет д-р Бистра Павловска предостави думата за
въпроси, мнения и предложения по обсъжданата точка. В дебата отношение взеха д-р
Пламен Гендов, Петър Ангелов, кметът Милен Дулев, гражданинът Петър Добрев и
Милена Илиева - началник-отдел „ЕОЧ” към Община Белене. Петър Ангелов
информира за негативно отношение на граждани към изсичането и кастренето на
дървета в централна градска част. Кметът Милен Дулев отговори, че това се прави
единствено с тези дървета, които застрашават живота и здравето на гражданите.
Обясни още, че се извършва залесяване и подмяна на зелената площ в централната част
на града. Думата бе предоставена на гражданина Петър Добрев. Той изрази
удовлетворението, че посочените дейности са включени в План-сметката на Общината
и препоръча да се помисли за пръскане на дърветата против различни видове вредители
по тях.
След прекратяване на разискванията, председателят на Общински съвет-Белене
подложи на поименно гласуване предложението на кмета на община Белене Милен
Дулев след корекциите, нанесени от ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет,
финанси и програми за финансиране”. Общинският съвет взе следното
РЕШЕНИЕ № 131
На основание чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ:
1. Приема Отчета за изпълнение на План-сметката за необходимите средства за
сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, транспортирането им до депа за
третирането им, обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците,
проектиране и закриване на депа, както и поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване в населените места на община Белене за 2016 г., приета с Решение
№ 13/29.12.2015 година, към 30.11.2016 г. за сведение
2. Одобрява План-сметката за необходимите средства за сметосъбиране и
сметоизвозване на битови отпадъци, транспортирането им до депа за третирането им,
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително
отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците, проектиране и
закриване на депа, както и поддържане на чистотата на териториите за обществено
ползване в населените места на Община Белене за 2017 година, като намалява в раздел
Б: Белене, ІІ. „Почистване на улични платна, площадки, паркове и други територии за
обществено ползване”, т. 4 „Снегопочистване” с 4 000 лв., намалява в същия раздел т. 7
„Административно-управленски разходи” с 520 лева и увеличава Раздел Е.
„Почистване на сметища, Резервни части и др.” с 4 000 лева и т. 2 „Административноуправленски разходи” с 520 лева.
ПЛАН-СМЕТКА
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за необходимите разходи за извършване на услугите по сметосъбиране,
сметоизвозване, обработване, мониторинг, експлоатация на депа, изграждане на
нови инсталации и съоръжения за отпадъци, както и за поддържане на чистотата
на териториите за обществено ползване в населените места на Община Белене
през 2017 г.
А: ЗАКУПУВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА ОТПАДЪЦИ
№
по
Вид дейност
ред
1. Съдове за отпадъци
- Контейнери тип „Бобър”
- Кофи еднофамилни, в т.ч. с. Деков
- Паркови кошчета
- Резервни части и ремонт на съдовете за
отпадъци
Общо А:

Количество
30
200
10

Мярка
бр.
бр.
бр.

Ед.
цена
(лв.)
450
55
80

Общо
(лв.)
13 500
11 000
800
2 000
27 300

Б: БЕЛЕНЕ
№
по
ред

Ед.
Общо
цена
(лв.)
(лв.)
І. СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
1. Сметосъбиране и сметоизвозване
132 528
1) сметосъбирачна машина „Исузу” 188
мсм
230
43 240
59 860 лв., в т.ч.:
- ФРЗ - 3 бр.
32 000 лв.
- гориво (8 800 л)
19 360 лв.
- резервни части и др.
5 000 лв.
- други (застр., винетки и др.) 3 500 лв.
2) сметосъбирачна машина „Рено” 224
мсм
262
58 688
71 360 лв., в т.ч.:
- ФРЗ- 3 бр.
31 000 лв.
- гориво (13 800 л)
30 360 лв.
- резервни части и др.
6 000 лв.
- други (застр.,винетки и др.) 4 000 лв.
3) камион за „зелени” отпадъци „Ивеко” 30 600
30 600 лв., в т.ч.:
- ФРЗ - 1 бр.
10 200 лв.
- гориво (7 000 л)
15 400 лв.
- резервни части и др.
3 000 лв.
-други (застр.,винетки и др.)
2 000 лв.
Поддръжка автобаза
- ток - 5 000 лв.
2.
7 600
- вода - 600 лв.
- други - 2 000 лв.
Административно-управленски разходи
3. - упр. екип - 6,5 бр. 18 217 лв.
19 217
- адм. разходи - издръжка - 1 000 лв.
Общо раздел І:
159 345
Вид дейност

Количество

Мярка

ІІ. ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНИ ПЛАТНА, ПЛОЩАДКИ, ПАРКОВЕ И ДРУГИ
ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ
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№
по
ред

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Вид дейност
Обслужваща група „Комунална дейност”
- ФРЗ - 249 600 лв.
- Инвентар (мотики, лопати и др. инструменти и
консумативи) - 9 400 лв.
- Разходи за дейности на лицата по програми и
чл. 12 от ППЗСП - 4 000 лв.
Сметосъбиране и сметоизвозване
1) Камион „Мерцедес 308D”
ФРЗ - 1 бр.
- гориво (1 400 л)
- резервни части и др.
- други (застр., винетки и др.)
2) Трактор „ТК - 80” с хидравличен
повдигач, в т.ч.:
ФРЗ - 1 бр.
- гориво (2 500 л)
- резервни части и др.
-други (застр., винетки и др.)
3) Трактор „Кубота”
ФРЗ - 1 бр.
- гориво (3 000 л)
- резервни части и др.
- други (застр., винетки и др.)
4) Метачна машина
- гориво (500 л)
- резервни части и др.
- други (застр., винетки и др.)
5) Камион „Ивеко-водоноска”
- гориво (1 500 л)
- резервни части и др.
- други (застр., винетки и др.)
Почистване територии за обществено ползване 170 дка (косене, кастрене, събиране листа)
- гориво, масла,резервни части -14 000лв.
- третиране на тревни площи с препарати 1 000 лв.
Снегопочистване
1) ЗиЛ-157 - 2 бр. - гориво и др. разходи
2) Снегорини -ръчни - 7 бр.
3) Пясък и други материали
4) Снегопочистване - ул. пътна мрежа
Храсторез - 2 бр.
Градска тоалетна - 2 000 лв.
- вода и др.
АУР - 48 422 лв.
Адм. разходи - издръжка - 3 000 лв.
Общо раздел ІІ:

Общо Б ( І +ІІ) за БЕЛЕНЕ:

Количество

Мярка

Ед.
цена
(лв.)

Общо
(лв.)

263 000

59 680
16 580
10 500
3 080
2 000
1 000
16 700
8 700
5 500
2 000
500
19 800
10 200
6 600
2 500
500
1 800
1 100
600
100
4 800
3 300
1 000
500

15 000

2

бр.

1 400

34 000
4 000
2 000
2 500
21 500
2 800
2 000
51 422
423 902
583 247
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Общо (А+Б)

610 547

В: КМЕТСТВА ТАТАРИ и ПЕТОКЛАДЕНЦИ
І. Сметосъбиране и сметоизвозване
№
по
ред
1.

Вид дейност
Извозване на отпадъци с “Исузу” (два пъти
месечно)
Общо I

Количество
24

Мярка
мсм

Ед.
цена
(лв.)
230

Общо
(лв.)
5 520
5 520

ІІ. Почистване улични платна, площадки, паркове и други територии за
обществено ползване
1. Сметосъбирачи (ФРЗ + осиг. вноски)
2. Външни услуги и др.
3.1. Поддръжка тревни площи, резервни части,
гориво и др. - 2 000 лв.
3.
3.2. Моторен трион - с. Татари
3.3. Моторна резачка -с. Петокладенци
4. Поддръжка Гробищен парк
5. Снегопочистване
Общо ІІ за Татари
Общо ІІ за Петокладенци

11 500
1 800
2 000
1
1

бр.
бр.

1 200
1 200

Общо за кметство Татари
Общо за кметство Петокладенци
Общо за двете кметства

1 200
1 200
2 000
2 500
21 000
21 000
26 520
26 520
53 040

Г: КМЕТСТВА БЯЛА ВОДА и КУЛИНА ВОДА
І. Сметосъбиране и сметоизвозване
№
по
ред
1.

Вид дейност
Извозване на отпадъци с “Рено” (два пъти
месечно)
Общо I

Количество
24

Мярка
мсм

Ед.
цена
(лв.)
262

Общо
(лв.)
6 288
6 288

ІІ. Почистване улични платна, площадки, паркове и други територии за
обществено ползване
1. Сметосъбирачи (ФРЗ + осиг. вноски)
2. Външни услуги и др.
Поддръжка тревни площи, резервни части,
3.
гориво и др.
4. Поддръжка Гробищен парк
5. Снегопочистване
Общо ІІ за Бяла вода
Общо ІІ за Кулина вода
Общо за кметство Бяла вода
Общо за кметство Кулина вода
Общо за двете кметства

11 500
2 000
2 500
1 300
2 500
19 800
19 800
26 088
26 088
52 176
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Д: КМЕТСТВО ДЕКОВ
І. Сметосъбиране и сметоизвозване
№
по
ред
1.

Вид дейност

Количество

Извозване на отпадъци с „Исузу”(два пъти
месечно)
Общо І

24

Мярка

Ед.
цена
(лв.)

мсм

230

Общо
(лв.)
5 520
5 520

ІІ. Почистване на улични платна, площадки, паркове и други територии за
обществено ползване
1. Сметосъбирачи (ФРЗ + осиг. вноски)
2. Външни услуги и др.
3.1. Поддръжка тревни площи, резервни
3. части, гориво и др.
3.2. Духалка за листа
4. Поддръжка Гробищен парк
5. Снегопочистване
Общо ІІ
Общо за Деков:

11 500
2 500
2 300
1

бр.

Общо кметства: (В+Г+Д)

Е. ПОЧИСТВАНЕ НА СМЕТИЩА, ТАКСИ
ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 60 И ЧЛ. 64 ОТ ЗУО
1. Почистване на сметища

600

600
1 500
2 500
20 900
26 420
131 636

РЕГИОНАЛНО

Почистване на сметища с булдозер
- ФРЗ - 1 бр.
9 600 лв.
1. - Гориво (2 000)
4 400 лв.
- Резервни части и др.
6 000 лв.
- Други
200 лв.
2. АУР
Общо:

ДЕПО

И

20 200

2 626
22 826

2. Такси Регионално депо и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО
1. Отчисления по чл. 60 от ЗУО
2. Отчисления по чл. 64 от ЗУО
Такси Регионално депо (сепариране,
3.
компостиране, депониране)
Общо:
Общо Е:

4 000
22 000
152 100
178 100
200 926

Всичко разходи за 2017 г.
Приходи за 2017 г.

943 109 лв.
710 000 лв.

Преходен остатък 2015 г.
Преходен остатък 2016 г.

128 852 лв.
104 257 лв.

ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО - 16 общински съветници:
ЗА - 16 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав
Стойков, Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил
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Спасов, Никола Ангелов, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев, Пламен
Гендов, Светослава Христова и Стефан Николов);
ПРОТИВ - няма;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма
ПРИЕМА СЕ
ШЕСТА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 на Общински
съвет-Белене за определяне и администриране на местните такси и цени на
услугите на територията на община Белене за 2017 година.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска даде думата на
вносителя на предложението Милен Дулев, кмет на община Белене. В началото на
изложението си той посочи, че осъзнава непопулярната мярка, която предлага и че едва
ли има кмет, който да желае да е вносител на такова предложение. За повишаване на
таксата за битови отпадъци Милен Дулев изтъкна редица причини, сред които:
увеличаване на разходите по сметосъбиране на отпадъците и транспортирането им до
Регионалната система за управление на отпадъци в село Санадиново; повишаване на
разходите за поддръжка на автомобилите, извозващи отпадъка до депото; заплащаната
такса за сепариране, компостиране и депониране на тон отпадък; увеличаване на
размера на минималната работна заплата от месец януари 2016 г. Кметът Милен Дулев
обоснова и предложението си за увеличаване на Такса детски ясли, детски градини,
специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други
общински социални услуги. Като мотиви посочи: по-високите цени на храните, които
се предоставят в детските заведения и които задължително трябва да отговарят на
утвърден от държавата стандарт; натрупани просрочени задължения за храна на
детските заведения към 30.11.2016 г. в размер на 96 000 лв. и за горива за отопление в
размер на 36 700 лв.; по-високите цени на горивата за отопление, поради връщането на
акциза върху тях и невъзстановяването му на общините от страна на държавата;
намаляващият брой деца, посещаващи детските градини и непроменената численост на
персонала, което налага дофинансиране на държавните дейности от местните (през
2016 г. сумата за дофинансиране е в размер на 85 000 лв.). Кметът Милен Дулев обясни,
че средно-месечната издръжка за едно дете в детска градина в момента е 118,00 лв. и че
в относителен размер това представлява 65% към 35% в полза на Община Белене.
Предложението за повишаване на таксите ще промени съотношението на 60% към 40%.
Председателят на Общинския съвет д-р Бистра Павловска предостави думата на
Дора Леонова и Емил Михайлов - председатели на постоянните комисии, разгледали
постъпилото предложение. С 4 гласа ЗА, ПРОТИВ - няма, 2 гласа ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ,
ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”
приема предложението на кмета на общината. ПК „Местно самоуправление, ред,
законност и сигурност” не приема предложението с 2 гласа ЗА и 3 гласа ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ, ПРОТИВ - няма.
Д-р Бистра Павловска предостави възможността общинските съветници да
изкажат мнения по предложението. В дебата взеха участие Момчил Спасов, Красимир
Тодоров, Емил Михайлов, д-р Пламен Гендов, Петър Дулев и Нина Пейзанова началник отдел „Местни данъци и такси”.
Емил Михайлов заяви, че при увеличаване на План-сметката трябва да се
осигурят отнякъде средства и че увеличенията, предложени от кмета, трябва да се
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случат, колкото и непопулярна мярка да е това. Момчил Спасов изрази позиция, че
План-сметката за 2017 година не налага задължително увеличение на такса битови
отпадъци и посочи, че той ще гласува против това увеличение и против увеличение на
таксата за детски градини. Момчил Спасов отправи препоръка към общинската
администрация да положи повече усилия за събиране на стари задължения от фирми,
институции и граждани.
Дадена бе думата на Нина Пейзанова - началник отдел „Местни данъци и такси”.
Тя запозна общинските съветници с всички действия, предприети от отдела за събиране
на стари задължения.
Красимир Тодоров информира общинските съветници за направени от него
справки за стойността на месечната такса за посещение на детска ясла и детска градина
в градовете Левски, Никопол, Кнежа и Бяла Слатина. Справките показват, че таксите в
Белене са най-високи за област Плевен. Той посочи, че групата общински съветници от
„Демократи и патриоти за Белене” ще гласуват против това увеличение, което е от
41,00 лв. на 48,00 лв./месец за посещение в детски ясли и детски градини и от 38,00 лв.
на 45,00 лв./месец за децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка на
5 и 6 години.
В изказването си д-р Пламен Гендов посочи, че са проведени срещи с
директорите на детските градини в Белене и те са съгласни с увеличенията, предложени
от кмета на общината.
Петър Дулев призова общинските съветници към социална поносимост и
направи предложение да се гласуват поотделно промените за увеличение в Наредба
№ 8 по раздели.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска подложи на
гласуване постъпилото предложение от Петър Дулев. То бе прието единодушно - 16
гласа ЗА, ПРОТИВ - няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма.
Общинските съветници преминаха към поименно гласуване поотделно за всеки
раздел от Наредба № 8 на Общински съвет-Белене за определяне и администриране на
местните такси и цени на услугите на територията на община Белене, който е
предложен за промяна.
Първо председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска подложи
на поименно гласуване промените в § 1., Раздел I „Такса за битови отпадъци”, в чл. 16
от Наредба № 8 на Общински съвет-Белене за определяне и администриране на
местните такси и цени на услугите на територията на община Белене.
Общински съвет-Белене прие следното
РЕШЕНИЕ № 132
1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8
на Общински съвет-Белене за определяне и администриране на местните такси и цени
на услугите на територията на община Белене.
2. Утвърждава промените, както следва:
§ 1. В Раздел I „Такса за битови отпадъци”, в чл. 16, след ал. 3 се правят
следните промени:
За град Белене:
Точка 1. Числото „3,2” се заменя с числото „3,7”;
Точка 1.1. Числото „0,8” се заменя с числото „0,9”;
Точка 1.2. Числото „0,7” се заменя с числото „0,8”;
Точка 1.3. Числото „1,7” се заменя с числото „2,0”
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Точка 2. Числото „8,0” се заменя с числото „8,65”;
Точка 2.1. Числото „2,3” се заменя с числото „2,46”;
Точка 2.2. Числото „2,2” се заменя с числото „2,36”;
Точка 2.3. Числото „3,5” се заменя с числото „3,83”
Точка 3. Числото „4,4” се заменя с числото „4,89”;
Точка 3.1 Числото „1,7” се заменя с числото „1,86”;
Точка 3.2 Числото „2,7” се заменя с числото „3,03”;
Точка 4. Числото „61” се заменя с числото „143” и числото „607” се заменя с числото
„846”.
ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО - 16 общински съветници:
ЗА - 10 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Дора Леонова,
Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Николай Арабаджиев, Петър
Ангелов, Пламен Гендов,);
ПРОТИВ - 5 (Момчил Спасов, Никола Ангелов, Петър Дулев, Светослава
Христова, Стефан Николов);
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - (Венцислав Стойков)
ПРИЕМА СЕ
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска подложи на
поименно гласуване промените в § 2, Раздел I „Такса за битови отпадъци”, в чл. 16 от
Наредба № 8 на Общински съвет-Белене за определяне и администриране на местните
такси и цени на услугите на територията на община Белене.
Общински съвет-Белене прие следното
РЕШЕНИЕ № 133
1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8
на Общински съвет-Белене за определяне и администриране на местните такси и цени
на услугите на територията на община Белене.
2. Утвърждава промените, както следва:
§ 2. В Раздел I „Такса за битови отпадъци”, в чл. 16, след ал. 3, т. 5 се правят
следните промени:
За кметствата и населените места извън град Белене - Бяла вода, Деков, Кулина вода,
Петокладенци и Татари:
Точка 1. Числото „6,1” се заменя с числото „6,6”;
Точка 1.1. Числото „2,5” се заменя с числото „2,6”;
Точка 1.2. Числото „1,3” се заменя с числото „1,4”;
Точка 1.3. Числото „2,3” се заменя с числото „2,6”;
Точка 2. Числото „8,2” се заменя с числото „8,85”;
Точка 2.1. Числото „2,5” се заменя с числото „2,66”
Точка 2.2. Числото „2,2” се заменя с числото „2,36”
Точка 2.3. Числото „3,5” се заменя с числото „3,83”;
Точка 3. Числото „4,4” се заменя с числото „4,89”;
Точка 3.1 Числото „1,7” се заменя с числото „1,86”;
Точка 3.2 Числото „2,7” се заменя с числото „3,03”;
Точка 4. Числото „7,0” се заменя с числото „7,65”.
ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО - 16 общински съветници:
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ЗА - 10 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Дора Леонова,
Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Николай Арабаджиев, Петър
Ангелов, Пламен Гендов,);
ПРОТИВ - 5 (Момчил Спасов, Никола Ангелов, Петър Дулев, Светослава
Христова, Стефан Николов);
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 1 (Венцислав Стойков)
ПРИЕМА СЕ
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска подложи на
поименно гласуване промените в § 3, Раздел III „Такси за детски ясли, детски градини,
специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други
общински социални услуги” - в чл. 21, ал. 1 от Наредба № 8 на Общински съвет-Белене
за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията
на община Белене.
Общински съвет-Белене прие следното
РЕШЕНИЕ № 134
1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8
на Общински съвет-Белене за определяне и администриране на местните такси и цени
на услугите на територията на община Белене.
2. Утвърждава промените, както следва:
§ 3. В Раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, специализирани
институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински
социални услуги” - в чл. 21, ал. 1 се правят следните промени:
Числото „41,00” се заменя с числото „48,00”;
Числото „38,00” се заменя с числото „45,00”.
ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО - 16 общински съветници:
ЗА - 9 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Дора Леонова,
Емил Михайлов, Иван Динов, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Пламен Гендов,);
ПРОТИВ - 7 (Венцислав Стойков, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Никола
Ангелов, Петър Дулев, Светослава Христова, Стефан Николов);
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма
ПРИЕМА СЕ
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска подложи на
поименно гласуване промените в § 4, Раздел IX „Такса за притежаване на куче”, в чл.
45, ал. 3, т. 6 от Наредба № 8 на Общински съвет-Белене за определяне и
администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община
Белене.
Общински съвет-Белене прие следното
РЕШЕНИЕ № 135
1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8
на Общински съвет-Белене за определяне и администриране на местните такси и цени
на услугите на територията на община Белене.
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2. Утвърждава промените, както следва:
§ 4. В Раздел IX „Такса за притежаване на куче”, в чл. 45, ал. 3, т. 6 - текстът
„Ловни кучета” отпада и се заменя със следния текст „Кучета, които придружават или
охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден
обект”.
ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО - 16 общински съветници:
ЗА - 16 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав
Стойков, Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил
Спасов, Никола Ангелов, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев, Пламен
Гендов, Светослава Христова, Стефан Николов);
ПРОТИВ - няма;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма
ПРИЕМА СЕ
СЕДМА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определяне
размера на местните данъци на територията на община Белене.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска даде думата на
вносителя на предложението Милен Дулев, кмет на община Белене. Той изложи пред
общинските съветници причината, налагаща повишение размера на местните данъци на
територията на община Белене, а именно невъзможността за балансиране на разходната
с приходната част на общинския бюджет. Кметът Милен Дулев припомни за недоброто
от години финансово състояние на Общината, което е резултат от натрупаните
задължения към доставчици, заплащане на главници и лихви към Фонд „ФЛАГ”, както
и заплащане на наложени финансови корекции по европроекти. Вносителят на
предложението изрази увереност, че с увеличение на ставките на местните данъци ще
се постигне по-голяма стабилност и сигурност в приходите на Община Белене и
гарантира, че постъпилите повече средства ще бъдат използвани най-рационално за:
дофинансиране на детските градини; обслужване на кредитите, взети от Общината;
финансиране на различни социални услуги; дофинансиране на спортните клубове.
Предложението на Милен Дулев бе разгледано в две Постоянни комисии и
председателят на Общинския съвет д-р Бистра Павловска даде думата на
председателите им, за да представят становищата, до които достигнаха комисиите.
Петър Ангелов, председател на ПК „Устройство на територията, жилищна
политика и екология”, заяви, че с 3 гласа ЗА, 1 - ПРОТИВ и 2 - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
комисията не приема предложението на вносителя.
Емил Михайлов, председател на ПК „Икономика, общинска собственост,
бюджет, финанси и програми за финансиране”, посочи, че комисията с 4 гласа ЗА, 1 ПРОТИВ и 1 - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ приема предложението на вносителя, след като е
направила съществени изменения.
Председателят на Общинския съвет предостави възможността общинските
съветници да изкажат мнения и поставят въпроси. В дискусията се включиха Момчил
Спасов, д-р Пламен Гендов, Емил Михайлов и кмета Милен Дулев.
Момчил Спасов изтъкна, че от 04.11.2016 г. има изменение в Закона за
нормативните актове и в него е посочено, че когато се предлага нов нормативен акт или
се актуализира (променя) такъв, е необходимо да има към преписката, освен мотиви и
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Предварителна оценка за въздействие, а в случая няма такава. Момчил Спасов поиска
да има яснота по Бюджет 2017, за да имат съветниците по-добър поглед върху това,
което предстои.
Емил Михайлов поясни, че предложението на кмета е социално поносимо и
заяви, че увеличението на данъка за тристаен апартамент ще е от 4,00 до 5,00 лв. в
Белене. Увеличението на местните данъци за населените места към общината ще е до
1,00 лев. По-чувствително увеличението ще се усети от предприятия и фирми на
територията на Белене.
Кметът Милен Дулев каза, че осъзнава негативите, които ще понесе, ако
предложението му бъде прието, но че увеличението е в интерес на общината и е
наложително.
След прекратяване на разискванията, председателят на Общински съвет-Белене
д-р Бистра Павловска подложи на поименно гласуване предложението на Милен Дулев,
кмет на община Белене, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 16 за определяне размера на местните данъци на територията на община
Белене, след корекциите, направени от ПК „Икономика, общинска собственост,
бюджет, финанси и програми за финансиране”.
Общинският съвет не прие предложението.
РЕШЕНИЕ № 136
1. На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 1, ал .2 от Закона за местните
данъци и такси (ЗМДТ) приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за
определяне на местните данъци на територията на Община Белене за 2017 г.
2. Утвърждава промените, както следва:
§ 1. В Раздел I „Данък върху недвижимите имоти”, чл. 15 се прави следната
промяна: Цифрата „1,7” се заменя с цифрата „2,1”.
§ 2. В Раздел IV „Данък върху превозните средства”:
1. в чл. 41, ал.1 се прави следната промяна:
- до 37 kW включително - цифрата „0,38” става „0,40”;
- над 37 kW до 55 kW - цифрата „0,45” става „0,50”;
- над 55 kW до 74 kW - цифрата „0,60” става „0,70”;
- над 74 kW до 110 kW - цифрата „1,23” става „1,35”;
- над 110 kW - цифрата „1,38” става „1,50”.
2. в чл. 41, ал. 2 се прави следната промяна:
- цифрата „5,60” става „6,20”;
- цифрата „11,20” става „12,30”.
3. в чл. 41, ал. 3 се прави следната промяна:
- цифрата „11,20” става „12,30”;
- до 125 куб. см - цифрата „13,44” става „14,80”;
- над 125 до 250 куб. см - цифрата „28” става „31”;
- над 250 до 350 куб. см - цифрата „39,20” става „43,10”;
- над 350 до 490 куб. см - цифрата „56” става „62,00”;
- над 490 до 750 куб. см - цифрата „84” става „92,40”;
- над 750 куб. см. - цифрата „112” става „123,20”.
4. в чл. 41, ал.4 се прави следната промяна:
- до 400 кг - цифрата „4” става „4,40”;
- над 400 кг - цифрата „6” става „6,60”.
5. в чл. 41, ал.5 се прави следната промяна:
- до 22 места - цифрата „56” става „61,60”;
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- над 22 места - цифрата „112” става „123,20”.
6. в чл. 41, ал.6 се прави следната промяна:
- цифрата „11,20” става „12,30”.
7. в чл. 41, ал.7 се прави следната промяна:
- цифрата „28” става „30,80”;
- цифрата „64” става „70,40”
- цифрата „64” става „70,40” - цифрата „147” става „161,70”;
- цифрата „190” става „209,00” - цифрата „342” става „376,20”;
- цифрата „342” става „376,20” - цифрата „600” става „660,00”;
- цифрата „342” става „376,20” - цифрата „600” става „660,00”;
- цифрата „331” става „361,10” - цифрата „399” става „438,90”;
- цифрата „399” става „438,90” - цифрата „655” става „720,50”;
- цифрата „655” става „750,50” - цифрата „909” става „999,90”;
- цифрата „909” става „999,90” - цифрата „1 381” става „1 519,10”;
- цифрата „1007” става „1 107,70” - цифрата „1 369” става „1 505,90”;
- цифрата „640” става „704,00” - цифрата „888” става „976,80”;
- цифрата „888” става „976,80” - цифрата „1 228” става „1 350,80”;
- цифрата „1 228” става „1 350,80” - цифрата „1 817” става „1 998,70”.
8. в чл. 41, ал. 8 се прави следната промяна:
- цифрата „60” става „66”.
9. в чл. 41, ал. 9 се прави следната промяна:
- цифрата „110” става „121”.
10. в чл. 4, ал. 10 се прави следната промяна:
- от 11 kw до 18 kw - цифрата „5,60” става „6,20”;
- от 18 kw до 37 kw - цифрата „7,84” става „8,60”;
- над 37 kw - цифрата „11,20” става „12,30”.
11. в чл. 41, ал. 11 се прави следната промяна:
- цифрата „25” става „27,50”.
12. в чл. 41, ал. 12 се прави следната промяна:
- цифрата „50” става „55”.
13. в чл. 41, ал. 13 се прави следната промяна:
- цифрата „110” става „121”;
- цифрата „30” става „33” - цифрата „61” става „67,10”;
- цифрата „61” става „67,10” - цифрата „168” става „184,80”;
- цифрата „168” става „184,80” - цифрата „237” става „260,70”;
- цифрата „237” става „260,70” - цифрата „536” става „589,60”;
- цифрата „61” става „67,10” - цифрата „106” става „116,60”;
- цифрата „106” става „116,60” - цифрата „217” става „238,70”;
- цифрата „217” става „238,70” - цифрата „282” става „310,20”;
- цифрата „282” става „310,20” - цифрата „434” става „477,40”;
- цифрата „434” става „477,40” - цифрата „675” става „742,50”;
- цифрата „282” става „310,20” - цифрата „286” става „317,60”;
- цифрата „286” става „314,60” - цифрата „446” става „490,60”;
- цифрата „446” става „490,60” - цифрата „708” става „778,80”;
- цифрата „708” става „778,80” - цифрата „1 050” става „1 155,00”.
14. в чл. 42, се прави следната промяна:
- т.1 - цифрата „1” става „2”;
- т.2 - цифрата „1” става „1,5”;
- т.3 - цифрата „100” става „110”;
- т.4 - цифрата „20” става „22”;
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- т.5 - цифрата „2,7” става „3,0”;
- т.6 - цифрата „0,14” става „0,15”;
- т.7 - цифрата „0,5” става „0,6”.
15. в чл. 43 се прави следната промяна:
- т.1 - цифрата „20” става „22”;
- т.2 - цифрата „12” става „13,20”;
- т.3 - цифрата „12” става „13,20”;
- т.4 - цифрата „20” става „22”;
- т.5 - цифрата „30” става „33”;
- т.6 - цифрата „30” става „33”.
§ 3. В Раздел VI „Туристически данък”, чл. 58 се прави следната промяна:
- цифрата „0,20” става „1,00”.
ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО - 16 общински съветници:
ЗА - 8 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Емил Михайлов,
Иван Динов, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Пламен Гендов,);
ПРОТИВ - 6 (Венцислав Стойков, Момчил Спасов, Никола Ангелов, Петър
Дулев, Светослава Христова, Стефан Николов);
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 2 (Дора Леонова, Красимир Тодоров)
НЕ СЕ ПРИЕМА
ОСМА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
одобряване на Годишен план за ползване на дървесина на Община Белене за 2017
година.
Кворумът на заседанието бе променен - присъстват 15 общински съветници.
Заседанието напусна Никола Ангелов.
Председателят на Общинския съвет д-р Бистра Павловска предостави думата на
кмета на Община Белене Милен Дулев по внесеното предложение. Материалът е
разглеждан на заседание на две комисии като за становищата докладваха
председателите им - Емил Михайлов и Петър Ангелов. Икономическата комисия
приема проекта за решение с единодушие - гласували ЗА - 6, ПРОТИВ - няма и
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма. Комисията по „ТСУ” също с единодушие приема
предложението - гласували ЗА - 6, ПРОТИВ - няма и ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма.
Изказвания по внесения материал направиха общинските съветници Момчил
Спасов и Емил Михайлов.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска подложи на
гласуване проекта за решение. Общински съвет-Белене прие следното
РЕШЕНИЕ № 137
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), чл. 7, ал. 1, 2, 4 и 5 от Наредба за условията и реда
за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска
собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти, приема
Годишния план за ползване на дървесина на Община Белене за 2017 година.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1 и 2 от Закона за
горите, чл. 80, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за горите, чл. 45 от Наредба
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№ 12 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по чл.
8, ал. 2 от ЗОС, чл. 10, ал. 1, т. 1, чл. 46, ал. 1 и чл. 49, ал. 1 от Наредба за условията и
реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска
собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти, разрешава
ползването на дървесината от общинския горски фонд, включена в Годишния план по
т. 1, чрез провеждане на търг.
3. Възлага на кмета на община Белене последващите действия.
ГЛАСУВАЛИ - 15 общински съветници:
ЗА - 15;
ПРОТИВ - няма;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма
ПРИЕМА СЕ
ДЕВЕТА ТОЧКА
Информация от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
извършване на проверка за постигане на увереност за законосъобразност при
управлението, стопанисването и разпореждането с активи собственост на МЦ
„БелМедик” ЕООД - Белене, „МБАЛ-Белене” ЕООД, Доклад на прокуриста на
„МБАЛ-Белене” ЕООД, финансово състояние на дружеството към м. юли 2016 г. и
Отчет на управлението на МЦ „БелМедик” ЕООД - Белене за третото тримесечие
на 2016 г. за сравнимост.
По внесената информация от Милен Дулев, кмет на община Белене, докладваха
председателите на постоянни комисии „Здравеопазване и социални дейности” и
„Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране” - др Венцислав Стойков и Емил Михайлов.
ПК „Здравеопазване и социални дейности” приема проекторешението с 4 гласа
ЗА и 3 гласа ПРОТИВ, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма.
ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми за
финансиране” не приема проекторешението с 3 гласа ЗА и 3 гласа ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ,
ПРОТИВ - няма.
Председателят на Общински съвет-Белене предостави думата на съветниците за
изказвания, мнения и въпроси. В дискусията се включиха Емил Михайлов, Момчил
Спасов, Светослава Христова, Петър Ангелов, д-р Пламен Гендов, д-р Венцислав
Стойков, Красимир Тодоров. Предоставена бе думата на Евгения Иванова - бивш
управител на „МБАЛ-Белене” ЕООД, като засегната страна в обсъжданата тема.
Общинският съвет предостави думата и на Калин Костов - адвокат на „МБАЛ-Белене”
ЕООД.
Красимир Тодоров направи предложение към решението на Общинския съвет да
бъде включена точка 7, а именно: „Възлага на кмета на община Белене да извърши
проверка и изготви доклад за периода на управление на „МБАЛ-Белене” ЕООД от
Петър Иванов Господинов.”
Председателят на Общинския съвет д-р Бистра Павловска подложи на гласуване
постъпилото предложение. То бе прието с 11 гласа ЗА, 3 - ПРОТИВ и 1 - ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ.
Председателят на Общинския съвет д-р Бистра Павловска призова общинските
съветници да преминат към гласуване на предложението за решение на ПК
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„Здравеопазване и социални дейности” с включена точка 7, предложена от Красимир
Тодоров. Общински съвет-Белене прие следното
РЕШЕНИЕ № 138
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5 и т. 8 от
Търговския закон и чл. 12, т. 6 от Наредба № 6 за условията и реда за упражняване на
правата на собственик на Община Белене върху общинската част от капитала на
търговските дружества:
1. Не освобождава от отговорност управителя на „Многопрофилна болница за
активно лечение-Белене” ЕООД („МБАЛ-Белене” ЕООД”) с ЕИК 114542439, Евгения
Петрова Иванова за времето, през което е била управител на дружеството.
2. Във връзка с чл. 145 от Търговския закон задължава Милен Павлов Дулев,
кмет на община Белене, и Наталия Василевна Мадова - прокурист на „МБАЛ-Белене”
ЕООД, и ги назначава за представители за водене на процес срещу него за причинените
вреди, констатирани в доклада за извършената проверка в изпълнение на Заповед
№ 528 от 21.06.2016 г. на кмета на община Белене.
3. Налага възбрана върху изплащането на всякакви суми на Евгения Петрова
Иванова до приключване на действията по т. 2.
4. Възлага на кмета на общината да изпрати на Прокуратурата всички доклади и
материали от проверката за установяване на съставомерност по Наказателния кодекс.
5. Възлага на кмета на община Белене да публикува подробна информация за
резултатите от проверката във вестник „Дунавски новини” и на официалния сайт на
Общината.
6. Задължава прокуриста на „МБАЛ-Белене” ЕООД да направи достояние на
всички служители на дружеството докладите на извършената проверка.
7. Възлага на кмета на община Белене да извърши проверка и изготви доклад за
периода на управление на „МБАЛ-Белене” ЕООД от Петър Иванов Господинов.
ГЛАСУВАЛИ - 15 общински съветници:
ЗА - 9;
ПРОТИВ - 6;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма
ПРИЕМА СЕ
ДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
разработване и кандидатстване с проектно предложение по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.006 „Развитие на
социалното предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 година.
Кворумът на заседанието бе променен от 15 на 11 общински съветници.
Заседанието напуснаха Красимир Тодоров, Стефан Николов, Пламен Гендов и Петър
Дулев.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска предостави
думата на вносителя Милен Дулев - кмет на община Белене, за да изложи
предложението си. Предложението бе разгледано в ПК „Икономика, общинска
собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”. За становището на
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комисията докладва председателят й - Емил Михайлов. С единодушие - 6 гласа ЗА,
ПРОТИВ - няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма, комисията е приела предложението на кмета
на общината.
Поради липса на желаещи за мнения и предложения, председателят на
Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска подложи на гласуване проекта за
решение и Общински съвет-Белене взе следното
РЕШЕНИЕ № 139
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социалното подпомагане:
1. Дава съгласие Община Белене да разработи и кандидатства с проектно
предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M90P001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество” на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година.
2. Възлага на кмета на община Белене последващи действия.
ГЛАСУВАЛИ - 11 общински съветници:
ЗА - 11;
ПРОТИВ - няма;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма
ПРИЕМА СЕ
ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
заявяване на интерес от община Белене за включване в Сдружение
„Северозападен индустриален клъстер”.
Кметът на община Белене представи пред общинските съветници
предложението си, след като председателят д-р Бистра Павловска му предостави
думата. Предложението бе разгледано от три постоянни комисии. Становищата им
представиха техните председатели. Емил Михайлов (ПК „Икономика, общинска
собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”) заяви, че ръководената от
него комисия с единодушие приема предложението на кмета на община Белене гласували ЗА - 6, ПРОТИВ - няма и ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма. Петър Ангелов (ПК
„Устройство на територията, жилищна политика и екология”) също посочи, че
ръководената от него комисия с единодушие е приела предложението - ЗА - 6, ПРОТИВ
- няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма. Председателят на ПК „Местно самоуправление, ред,
законност и сигурност” Дора Леонова докладва, че комисията е приела предложението
с 3 гласа ЗА, ПРОТИВ - няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 2.
Изказвания по внесения материал направиха общинските съветници Светослава
Христова, Момчил Спасов и Емил Михайлов.
Думата бе предоставена на Тихомира Лазарова - председател на Управителния
съвет и представляваща Сдружение „Северозападен индустриален клъстер” (СЗИК). Тя
запозна съветниците с Устава на организацията и намерението на СЗИК за
кандидатстване по проект.
След проведено гласуване Общински съвет-Белене взе следното
РЕШЕНИЕ № 140
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1. Дава съгласие Община Белене да се включи в Сдружение с нестопанска цел за
осъществяване на дейност в частна полза „Северозападен индустриален клъстер”,
регистрирано с Решение № 200 от 09.12.2016 г. на Плевенски окръжен съд и вписано в
Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел под парт. № 1367, том 45, стр. 106
по ф.д. № 55/2016 г. и БУЛСТАТ 177116933.
2. Упълномощава кмета на община Белене да представлява Община Белене и да
участва в Общото събрание на „Северозападен индустриален клъстер“.
3. Възлага на кмета на община Белене да подготви всички необходими
документи за проектното предложение.
ГЛАСУВАЛИ - 11 общински съветници:
ЗА - 11;
ПРОТИВ - няма;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма
ПРИЕМА СЕ
ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
създаване на местно партньорство и подготовка на проект по мярка 4.1
„Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”, финансиран по Програма за
морско дело и рибарство 2014-2020 година.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска предостави
думата на вносителя на предложението Милен Дулев, кмет на община Белене.
Предложението е гледано в ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет,
финанси и програми за финансиране”. Председателят й Емил Михайлов докладва
нейното становище, а именно: комисията приема предложението на кмета на община
Белене с 6 гласа ЗА, ПРОТИВ - няма; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма.
След направени разисквания по предложението, Общински съвет-Белене взе
следното
РЕШЕНИЕ № 141
1. Дава съгласие за реализирането на проект по мярка 4.1 „Подготвителна помощ
за стратегии за ВОМР”, финансиран по Програма за морско дело и рибарство 20142020, и създаване на местно партньорство на цялата територия на общините Белене,
Никопол, Гулянци и Долна Митрополия, като основа за изграждане на бъдеща Местна
инициативна рибарска група „Белене-Никопол-Гулянци-Долна Митрополия”, с
партньори по проекта:
- Община Белене, гр. Белене, ул. „България” 35, ЕИК по БУЛСТАТ 000413579,
представлявана от Милен Павлов Дулев;
- Община Никопол, гр. Никопол, ул. „Ал. Стамболийски” № 5, ЕИК по
БУЛСТАТ 000413885, представлявана от д-р Валерий Желязков;
- Община Гулянци, гр. Гулянци, ул. „Васил Левски” № 32, ЕИК по БУЛСТАТ
000413691, представлявана от Лъчезар Петков Яков;
- Община Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и
Методий” № 39, ЕИК по БУЛСТАТ 000413725, представлявана от Поля Василева
Цоновска.
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2. Одобрява Община Белене да е водещ партньор по проекта, която в качеството
си на кандидат да подаде документите и да подпише договор за безвъзмездна
финансова помощ за кандидатстване по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии
за ВОМР”, финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.
3. Упълномощава Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, да
представлява Община Белене в Партньорството по проекта и да подпише
Споразумението за партньорство.
4. Община Белене и партньорите се ангажират да оказват съдействие и участват
чрез своите представители или други лица, споделена финансова отговорност, офиси и
оборудване, необходими за подготовката на проекта, разходите за които ще се
възстановят от бюджета на проекта.
ГЛАСУВАЛИ - 11 общински съветници:
ЗА - 11;
ПРОТИВ - няма;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма
ПРИЕМА СЕ
ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
Заявяване на интерес от Община Белене за участие в проект „Опазване на
местната икономика и природата в региона на река Дунав (LENA)” по Програма
за транснационално сътрудничество „Дунав” 2014-2020 на Министерство на
регионалното развитие и благоустройството.
Председателят на Общинския съвет д-р Бистра Павловска предостави думата на
кмета на община Белене като вносител на предложението. Материалът е разгледан в
ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”.
Председателят й Емил Михайлов докладва, че комисията е приела предложението с 6
гласа ЗА, ПРОТИВ - няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма.
Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване предложението на
кмета на общината. Общинският съвет взе следното
РЕШЕНИЕ № 142
1. Дава съгласие Община Белене да кандидатства с проектно предложение
„Опазване на местната икономика и природата в региона на река Дунав (LENA)” по
Програма за транснационално сътрудничество „Дунав” 2014-2020 на Министерство на
регионалното развитие и благоустройството.
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 - 11 общински съветници:
ЗА - 10;
ПРОТИВ - няма;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 1
ПРИЕМА СЕ
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ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда
за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Белене, приета с Решение на Общински съвет-Белене № 31 на Протокол
№ 4/02.06.2014 година.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска даде думата на
вносителя на предложението Милен Дулев. То бе разгледано в ПК „Икономика,
общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”. Председателят й
Емил Михайлов докладва, че комисията приема предложението на кмета с 6 гласа ЗА,
ПРОТИВ - няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма.
След проведено гласуване, Общински съвет-Белене взе следното
РЕШЕНИЕ № 143
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси:
1. Общински съвет-Белене приема Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Белене, приета с Решение на Общински съвет-Белене № 31, отразено в
Протокол № 4 от 02.06.2014 г., със следния текст:
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Белене, приета с Решение на Общински съвет-Белене № 31 на Протокол
№ 4/02.06.2014 г.
Изменя и допълва Наредбата, както следва:
• В Раздел III, чл. 14, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „нормативно определените лимити” се заместват с текста „5 на сто от общата
сума на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за
изпълнението на бюджета на общината”.
• В Раздел IV, чл. 16, ал. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „в срок до 15 работни дни от внасянето й” отпадат.
• В Раздел IV, чл. 17, ал. 1, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „по чл. 15, ал. 4” се заместват с текста „чл. 83, ал. 2”.
• В Раздел IV, чл. 17, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „в срок не по-късно от 30 ноември” се заместват с текста „в рамките на срока
за внасяне на окончателния проект на бюджета на общината в Общинския съвет”.
•В раздел IV, чл. 17 се създава ал. 9 и ал. 10 със следния текст:
1. ал. 9 „Кметът на община в процедура по финансово оздравяване изпраща проекта на
бюджет на Общината за съгласуване от министъра на финансите.”;
2. ал. 10 „Редът за откриване, изпълнение и прекратяване на процедурата за
оздравяване на Община с финансови затруднения се осъществява съгласно Глава осма
„а” от Закона за публичните финанси.”
• В раздел V, чл. 18, ал. 5, т. 1 и т. 2 се правят следните изменения:
32

1. В т. 1 цифрата „5” се замества с „15”;
2. В т. 2 цифрата „30” се замества с „50”.
• В раздел V, чл. 18 се създава нова ал. 7 със следния текст:
ал. 7 „При разглеждане от Общинския съвет на бюджета на Община в процедура по
финансово оздравяване се обсъжда и становището на министъра на финансите по
проекта на бюджет на Общината”
• В раздел V, чл. 18, „ал. 7” става „ал. 8”; „ал. 8” става „ал. 9”; „ал. 9” става „ал.
10”; „ал. 10” става „ал. 11”.
• В раздел V, чл. 18, в новата ал. 9 „ал. 7” се замества с „ал. 8”.
• В раздел VI, чл. 20, ал. 2 цифрата „ал. 2” се замества с „ал. 4”.
• В раздел VI, чл. 24, ал. 4 думите „по чл. 10” отпадат.
• В Раздел VI, чл. 24 се създава ал. 5 със следния текст:
ал. 5 „След извършване на промени по ал. 1, както и тези по чл. 112, ал. 5 от Закона за
публичните финанси, кметът представя в Общинския съвет актуализирано
разпределение на променените бюджети тримесечно по определен от Общинския съвет
ред”.
• В раздел VII, чл. 31, ал. 1 след „Общинския съвет” се добавя текстът: „в срок
до 31 август на следващата бюджетна година. В случаите, когато Сметната палата
извършва финансов одит на Годишния отчет на Общината, кметът на общината внася
за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за
заверка на Годишния финансов отчет на Общината”.
• В раздел VII, чл. 31, ал. 5 датата „31 декември” се заменя с „30 септември”.
•В раздел VII, чл. 31, ал. 6 текстът „в срок до 10 работни дни от датата на
приемането им” отпада.
• В раздел IX, чл. 35, ал. 3 и ал. 6 отпадат, „ал. 4” става „ал. 3”, „ал. 5” става „ал.
4”, „ал. 7” става „ал. 5”.
• В раздел IX, чл. 35, в новата ал. 4 текстът „временен недостиг на средства по
бюджетите на общините” отпада, а след „Закона за публичните финанси” се добавят
думите „включително безвъзмездно финансиране по чл. 103, ал. 3 от Закона”.
• В раздел IX, чл. 36 се създава т. 6 със следния текст: „финансиране при
временни касови разриви по бюджета на Общината по чл. 103, ал. 1 от Закона за
публичните финанси”.
• В раздел IX, чл. 37, ал. 1, т. 2 текстът „средствата, за които предстои да бъдат
осигурени от бюджетни приходи, помощи или влязъл в сила договор за дългосрочен
дълг” отпада.
• В раздел IX, чл. 37, ал. 1 се създава т. 5 със следния текст: „плащания по
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз”.
• В раздел IX отпадат чл. 37, ал. 2 и ал. 3 и чл. 38.
• В раздел IX „чл. 39” става „чл. 38”, „чл. 40” става „чл. 39”, „чл. 41” става „чл.
40”, „чл. 42” става „чл. 41”, „чл. 43” става „чл. 42”, „чл. 44” става „чл. 43”, „чл. 45”
става „чл. 44”, „чл. 46” става „чл. 45”, „чл. 47” става „чл. 46”.
• Раздел IX, в новия чл. 39, ал. 2, „чл. 31” се заменя с „чл. 38 от Наредбата”.
• Раздел IX, в новия чл. 39, ал. 3, „чл. 31” се заменя с „чл. 38”.
• Раздел IX, в новия чл. 42, ал. 3, „чл. 33” се заменя с „чл. 40”.
• Раздел IX, в новия чл. 43, „чл. 34” се заменя с „чл. 41” и „чл. 35” с „чл. 42”.
• Раздел IX, в новия чл. 45, ал. 1 отпада следният текст „с решението за
приемане на бюджета за съответната година по чл. 17, ал. 3”.
• Раздел IX, в новия чл. 45 се създават, както следва:
- ал. 2, т. 1 „Процедурата за избор на финансова институция и на финансов посредник
се провежда по реда на Закона за обществените поръчки”;
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- ал. 2, т. 2 „т. 1 не се прилага за проекти, подлежащи на финансиране от „Фонд за
органите на местно самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, от фонд „Енергийна
ефективност и възобновяеми източници” и от фондовете за градско развитие”;
- ал. 3 „Решението по ал. 1 се приема с мнозинство повече от половината от общия брой
на общинските съветници или след провеждане на местен референдум по решение на
Общинския съвет”.
• В Раздел IX се създава нов чл. 47 със следния текст: „Решението по ал. 1 се
приема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници
или след провеждане на местен референдум по решение на „Общинския съвет.”
ГЛАСУВАЛИ - 11 общински съветници:
ЗА - 11;
ПРОТИВ - няма;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма
ПРИЕМА СЕ
ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Изказвания, питания, становища и предложения от граждани.
Въпроси към кмета на община Белене Милен Дулев зададоха присъстващите в
заседателната зала членове на Ловно-рибарско дружество и пчелари от с. Деков, които
споделиха за проблемите си с фирма „ЕНТЕК”. Кметът Милен Дулев посочи
предприетите действия от страна на общинската администрация.
Отношение по въпроса взеха Петър Ангелов, Момчил Спасов и Емил
Михайлов. По случая Постоянната комисия по „ТСУ” до средата на месец януари ще
проведе свое извънредно заседание.
Поради изчерпване на дневния ред, председателят на Общински съвет-Белене
д-р Бистра Павловска закри редовното заседание на Общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
д-р Бистра Павловска
ЗА ПРОТОКОЛА:
Ралица Господинова
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