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

ПРОТОКОЛ
№4
от редовно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 01.03.2017 г.
(сряда) от 14.00 часа в зала № 26 на общинската администрация

НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ:
І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 17 - 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, Румен Арабаджиев, Светослава Христова и
Стефан Николов
ІІ. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Милен Дулев
ІІІ. ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Малина Ешекова
ІV. КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА: Венцислав Петров (кмет на кметство Бяла
вода), Румен Георгиев (кмет на кметство Кулина вода) и Калин Петракиев (кмет на
кметство Деков)
V. СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛЕНЕ
VІ. РЪКОВОДИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

След констатиране наличието на кворум (присъстват всички 17 общински
съветници), председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска откри
редовното заседание на Общинския съвет. Тя честити на присъстващите празника Баба
Марта и съобщи, че заседателната маса е украсена с паното, което спечели наградата на
Общински съвет-Белене във Втория общински конкурс за мартеници „Бяло и червено”.
Творбата е дело на Елица Олег Йорданова - ІІІ група при ДГ „Мечта” - Белене.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска подложи на
гласуване предложения проект на дневен ред, който се състои от 11 (единадесет) точки.
Той бе приет с единодушие - ЗА - 17, ПРОТИВ - няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма.
ПРИЕМА СЕ.
Заседанието премина при следния
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ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
сключване на договор за безвъзмездно ползване на помещения - ІV етаж на МЦ „Бел
Медик“ ЕООД - Белене, за реализиране на дейности от Център за социална
рехабилитация и интеграция - Белене.
Докладват: Петър Ангелов и Дора Леонова - председатели на Постоянни комисии.
Водеща комисия: „Устройство на територията, жилищна политика и екология”
2. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за
застрояване на поземлен имот 000228 в Стопански двор на с. Бяла вода, ЕКАТТЕ
07630, община Белене, на основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ.
Докладва: Петър Ангелов - председател на Постоянна комисия „Устройство на
територията, жилищна политика и екология”
3. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
предоставяне на безлихвен заем на Сдружение „Местна инициативна група Белене Никопол” от бюджета на Община Белене.
Докладва: Емил Михайлов - председател на Постоянна комисия „Икономика,
общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”
4. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
приемане на Правила за ползването на мерите, пасищата и ливадите на територията на
община Белене, съгласно чл. 37о, ал. 1 и ал. 2 от ЗСПЗЗ.
Докладват: Петър Ангелов, Емил Михайлов и Дора Леонова - председатели на
Постоянни комисии. Водеща комисия: „Устройство на територията, жилищна
политика и екология”
5. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
приемане на Списък с размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите в
землището на община Белене, предназначени за общо и за индивидуално ползване от
земеделски стопани или техните сдружения, отглеждащи пасищни животни.
Докладват: Петър Ангелов и Емил Михайлов - председатели на Постоянни комисии.
Водеща комисия: „Устройство на територията, жилищна политика и екология”
6. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
разпределение на общинските жилища по групи за 2017 година.
Докладват: Петър Ангелов и Емил Михайлов - председатели на Постоянни комисии.
Водеща комисия: „Устройство на територията, жилищна политика и екология”
7. Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на Общински
съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 043/09.02.2017 г. за отпускане на еднократна
финансова помощ, съгласно Правилник за реда и начина на отпускане на финансова
помощ в полза на физически лица от Община Белене, приет от Общински съвет-Белене.
Докладва: д-р Венцислав Стойков - председател на Постоянна комисия
„Здравеопазване и социални дейности”
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8. Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на Общински
съвет-Белене, относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на
Правилник за реда и начина на отпускане на финансова помощ в полза на физически
лица от община Белене.
Докладват: председателите на всички Постоянни комисии. Водеща комисия:
„Здравеопазване и социални дейности”
9. Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на Общински
съвет-Белене, относно създаване на Наблюдателна комисия към Общински съветБелене за мандат 2015-2019 г. по реда на чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на
наказанията и задържането под стража.
Докладва: председателите на всички Постоянни комисии. Водеща комисия: „Местно
самоуправление, ред, законност и сигурност”
10. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
участие на представителя на Община Белене в Общото събрание на „Асоциация по ВиК
- Плевен”.
Докладват: Емил Михайлов и Петър Ангелов - председатели на Постоянни комисии.
Водеща комисия: „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми
за финансиране”
11. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани.
ПЪРВА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
сключване на договор за безвъзмездно ползване на помещения - ІV етаж на МЦ
„Бел Медик“ ЕООД - Белене, за реализиране на дейности от Център за социална
рехабилитация и интеграция - Белене.
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, че поради разширяване на дейността си,
Центърът за социална рехабилитация и интеграция-Белене се нуждае от още две
помещения и посочи че потребителите на Центъра към днешна дата са 45.
Д-р Павловска предостави думата на председателите на Постоянните комисии,
разгледали предложението - Дора Леонова и Петър Ангелов.
Дора Леонова - председател на ПК „Местно самоуправление, ред, законност и
сигурност”, посочи че на свое заседание комисията с пълно единодушие - 5 гласа ЗА, е
приела предложението за решение. Петър Ангелов заяви, че и по време на заседанието
на ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология” предложението за
решение е било прието с единодушие от 7 гласа ЗА.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска предостави
думата на общинските съветници за изказвания по първа точка от дневния ред.
Отношение взе Момчил Спасов. Той посочи, че е съгласен да се предоставят
помещения на ЦСРИ-Белене, но има питане, което е поставил към вносителя на
предложението и към общинската администрация по време на заседанията на
комисиите, а именно - Между кои две страни трябва да бъде сключен договорът за
безвъзмездно ползване? Според съветник Спасов трябва да е между кмета на община
Белене и управителя на МЦ „Бел Медик” ЕООД, а не между ръководителя на ЦСРИ и
управителя на Медицинския център.
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Вносителят на предложението - кметът Милен Дулев, уточни, че действително
договорът трябва да е между кмета на Общината и управителя на МЦ „Бел Медик”
ЕООД, тъй като ЦСРИ-Белене няма нужния статут за сключване на такъв договор.
Поради липса на други мнения, председателят на Общински съвет-Белене д-р
Бистра Павловска подложи на гласуване предложението за решение с корекцията,
направена след разискванията и Общинският съвет взе следното
РЕШЕНИЕ № 12
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 1, т.2 от Закона за
социалното подпомагане и чл. 36, ал. 2, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане, Общинския съвет-Белене:
1. Дава съгласие за сключване на договор между управителя на МЦ „Бел Медик“
ЕООД - град Белене и кмета на община Белене за безвъзмездно право на ползване за
срок от 10 (десет) години на помещения, част от ІV етаж - запад, с площ 232 кв.м,
съгласно Акт №297/1998 г. и кабинети №№ 404 и 404А - част от ІV етаж - изток.
2. Възлага на управителя на МЦ „Бел Медик“ ЕООД - град Белене и кмета на
община Белене последващи действия.
ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници:
ЗА - 17;
ПРОТИВ - няма;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма
ПРИЕМА СЕ
ВТОРА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за
застрояване на поземлен имот 000228 в Стопански двор на с. Бяла вода, ЕКАТТЕ
07630, община Белене, на основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска предостави
думата на вносителя на предложението - Милен Павлов Дулев, кмет на община Белене.
След като вносителят изложи мотивите си за предложение за решение, думата бе
предоставена на председателя на ПК „Устройство на територията, жилищна политика и
екология” Петър Ангелов, за да докладва становището на комисията по въпроса. Петър
Ангелов посочи, че след разглеждане на постъпилото предложение на заседание на
комисията, членовете й с единодушие - 7 гласа ЗА, предлага Общински съвет-Белене да
приеме за решение предложението на вносителя с корекция, че разрешава
изработването на проект на Подробен устройствен план.
Председателят на местния парламент предостави думата на общинските
съветници за мнения и предложения. Момчил Спасов припомни, че по време на
заседанието на ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология” е
поставил въпрос към общинската администрация за заседанието на Общинския съвет
да се уточни трябва ли в решението да бъде записан срок за изработването на проект на
ПУП. Думата бе дадена на инж. Христина Иванова-Мънева - началник-отдел
„Устройство на територията и общинска собственост” при Община Белене. Тя
предложи в решението да бъде записан срок до 6 (шест) месеца.
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Поради липса на други предложения, председателят д-р Бистра Павловска
подложи на гласуване предложението за решение на ПК „Устройство на територията,
жилищна политика и екология” със срока, посочен от инж. Христина Иванова-Мънева.
Общинския съвет-Белене прие следното
РЕШЕНИЕ № 13
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124-а, ал. 1 от ЗУТ,
разрешава изработването на проект на Подробен устройствен план – План за
застрояване на поземлен имот 000228 в Стопански двор на с. Бяла вода, ЕКАТТЕ
07630, община Белене в срок до 6 (шест) месеца.
2. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява задание за изработване на
проект на ПУП-ПЗ на поземлен имот 000228 в Стопански двор на с. Бяла вода,
ЕКАТТЕ 07630 община Белене за чисто производствена устройствена зона.
3. Възлага на кмета на общината последващите, съгласно ЗУТ действия.
Решението по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4
от ЗУТ.
ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници:
ЗА - 17;
ПРОТИВ - няма;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма
ПРИЕМА СЕ
ТРЕТА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
предоставяне на безлихвен заем на Сдружение „Местна инициативна група
Белене - Никопол” от бюджета на Община Белене.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска предостави
думата на Милен Павлов Дулев, кмет на община Белене и вносител на предложението.
Той посочи, че в Община Белене е постъпило искане - Вх. № 98-00-40/15.02.2017 г., от
изпълнителния директор на Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол”
за предоставяне на временен безлихвен заем в размер до 50 000 лева от бюджета на
Община Белене, който ще бъде използван за реализиране на първоначалните дейности
по изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие.
Предложението бе разгледано в ПК „Икономика, общинска собственост,
бюджет, финанси и програми за финансиране”. Председателят на Общинския съвет
предостави думата на председателя на комисията Емил Михайлов. Той докладва за
становището, до което достигна комисията след заседание като посочи, че членовете й
с единодушие - 7 гласа ЗА, без ПРОТИВ и без ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, предлага две промени
в предложението за решение на вносителя, а именно - размерът на заема да е 50 000 лв.,
а срокът за погасяване от 20.12.2017 г. да се промени на 30.09.2017 г.
В разискванията по темата отношение взеха кметът Милен Дулев и общинските
съветници Момчил Спасов и Емил Михайлов.
Поради липса на други предложения, председателят на Общински съвет-Белене
д-р Бистра Павловска подложи на поименно гласуване предложението за решение на
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ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”
и Общинският съвет взе следното
РЕШЕНИЕ № 14
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 104, ал. 1, т. 4 и т.5 от Закон за публични финанси:
1. Разрешава ползването на текущ временен безлихвен заем от общинския
бюджет в размер на 50 000,00 лв. (Петдесет хиляди лева) за реализиране на
първоначалните дейности по изпълнението на Стратегия за водено от общностите
местно развитие.
2. Срокът за погасяване е след получаване на авансовото плащане от Държавен
фонд земеделие, но не по-късно от 30.09.2017 г.
3. Възлага на кмета на община Белене последващи действия.
ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО - 17 общински съветници:
ЗА - 17 (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, Румен Арабаджиев, Светослава Христова, Стефан Николов);
ПРОТИВ - няма;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма
ПРИЕМА СЕ
ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
приемане на Правила за ползването на мерите, пасищата и ливадите на
територията на община Белене, съгласно чл. 37о, ал. 1 и ал. 2 от ЗСПЗЗ.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска предостави
думата на Милен Павлов Дулев, кмет на община Белене и вносител на предложението,
след което даде думата на председателите на Постоянни комисии, разгледали на свои
заседания предложението. Дора Леонова - председател на ПК „Местно самоуправление,
ред, законност и сигурност” докладва, че комисията с единодушие (5 - ЗА, ПРОТИВ няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма) излиза със становище Общинският съвет да приеме
предложението за решение на вносителя. С единодушие предложението за решение на
вносителя приемат и другите две комисии - ПК „Устройство на територията” и ПК
„Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”.
Поради липса на желаещи за изказвания, председателят д-р Бистра Павловска
подложи на гласуване проекта за решение на вносителя и Общински съвет-Белене прие
следното
РЕШЕНИЕ № 15
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37о, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за
собствеността и ползване на земеделските земи, приема Правила за ползване на мерите
и пасищата на територията на община Белене, съгласно приложение №1, както следва:
Приложение №1
………………………………………………………………………..………………………
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ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ
(изготвени, съгласно чл. 37о, ал. 1, т. 2 и ал. 2 на Закон за собствеността и
ползването на земеделските земи)
Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на община Белене са
изготвени по изискванията на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи (чл. 37о, ал. 1, т. 2), съгласно който съдържат:
1. Перспективен експлоатационен план за паша;
2. Частите от мерите и пасищата, предназначени за общо и за индивидуално
ползване и тяхното разграничаване;
3. Частите от мерите и пасищата, предназначени предимно за косене;
4. Прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите;
5. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата като
почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия,
наторяване, временни ограждения;
6. Ветеринарна профилактика;
7. Частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища, за
засяване с подходящи тревни смески;
8. Построяване на навеси;
9. Въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси;
10. Охрана;
11. Режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните
дадености на топографски, почвени, климатични и други физически условия и на
развитието на животновъдството на територията на общината;
12. Карта за ползването на мерите и пасищата по физически блокове, определени
в Системата за идентификация на земеделските парцели.
І. ПЕРСПЕКТИВЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ПАША
Перспективният експлоатационен план е разработен на основание и във връзка с
изпълнението на Плана за развитие на Община Белене, Областна стратегия за развитие
на земеделието и Програмата за развитие на селските райони в страната (ПРСР) и
включва следните елементи:
1. Дългосрочно опазване на пасищата в община Белене, опазване на
биологичното разнообразие с цел преобръщане на негативните промени, причинени от
несъобразена с възможностите на природата паша, от изоставяне на пасищата и
използване на земите за други цели.
2. В дългосрочен план да се повиши и капацитета за разработване и управление
на агроекологични проекти.
3. Установяване на контакти между управляващи, учени и земеделски стопани с
цел постигане на максимална ефективност при използване на мерите и пасищата и
достигане на максималния възможен екологичен ефект при ефективно разходване на
средствата, получени чрез финасовите стимули на ЕС, предназначени за развитие на
земеделието.
4. Създаване на модел за формиране на сдружения на земеделските
производители, които ще допринесат за по-нататъшното социално развитие и
икономически растеж на районите с пасища.
5. При разпределяне на пасищата да се отдаде приоритет на фермери, покрили
европейските изисквания за ферми, както и тези с одобрени и изпълняващи в момента
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проекти по ПРСР за стабилизиране на икономическото състояние на фермите и
утвърждаване като фактор за развитие на животновъдството.
6. Мерки, свързани с пашуването и системи за паша:
6.1. При свободна паша животните се пускат свободно на пасището като се спазват
следните основни положения:
- начало на пашата – в края на фаза на бретене на тревните култури при височина на
тревостоя 8-10 см за ДРД и на 15 см – за ЕРД;
- да не се допуска паша на животните през ранна пролет и късна есен;
- да не се допуска струпване на животните на едно и също място, за да се избегне
селективното изпасване;
- когато на пасищата се изкарват говеда и овце за по-ефективно използване на тревната
маса овцете да се пускат след говедата.
6.2. При ротационна паша се спазват следните основни положения:
- броят на животните да се съобрази с продуктивното състояние на пасището;
- пашата започва при достигане на пасищна зрялост на тревите;
- пасището се разпределя на отделни парцели с естествени огради от гористи пояси,
храсти, реки или електропастир;
- на тези оградени места животните се държат от три до осем дни ( говеда – от 3 до 5
дни, овце – от 5 до 8 дни), след което следва период на покой около четири седмици;
- периодът на покой може да е от 20 до 50 дни в зависимост от скоростта на растеж на
тревата и е по-дълъг през сухи и горещи лета;
- пашата приключва при използване на 75% от тревостоя.
6.3. Комбинирано използване - сенокосно и пасищно:
- редуване по години.
- двуполна система – площта се разделя на две части – едната се пасе до края на юли, а
другата се коси, след което начинът на ползване на парцели се сменя.
ІІ. ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЧИНА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МЕРИТЕ
И ПАСИЩАТА ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ
1. Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се
отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2 на собственици или ползватели на
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на
регистрираните животни по цена, определена по пазарен механизъм. Пасища, мери и
ливади от държавния и общинския поземлен фонд се предоставят под наем или аренда
на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд
„Земеделие”, държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл.
37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ.
2. Министърът на земеделието и храните определя със Заповед свободните
пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд, които се отдават под наем или
аренда по т. 1 в срок, определен в Правилника за прилагане на Закона. Списък на
имотите с категории се обявява в общинските служби по земеделие и областните
дирекции „Земеделие” и се публикува на интернет-страницата на съответната областна
дирекция „Земеделие” в срок до 1 март.
3. Общинският съвет определя с Решение пасищата, мерите и ливадите за общо
и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории се
обявява в общините и кметствата и се публикува на интернет-страницата на Общината
в срок до 1 март.
4. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които
имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и
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вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от
притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече
от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 30 дка за 1
животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица,
които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и от местни
(автохтонни) породи се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от
първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до
десета категория. На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце
и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки „Плащания за
преминаване към биологично земеделие” и „Плащания за поддържане на биологично
земеделие”, включени в направление Биологично животновъдство се разпределят
имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите.
5. Лицата подават Заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март,
към което прилагат документи.
6. Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за
всеки кандидат площ по реда на т. 4 и разпределя имотите за всяко землище. При
разпределението предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са
ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. Останалите неразпределени
имоти се разпределят по възходящ ред като се започва от лицата, които притежават
най-малко животински единици. Комисията съставя Протокол за окончателното
разпределение на имотите при наличие на необходимите площи в срок до 1 май.
7. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в
землището към разпределените по реда на т. 6 имоти съответната комисия извършва
допълнително разпределение в съседно землище, което може да се намира в съседна
община или област и съставя Протокол за окончателното разпределение на имотите в
срок до 1 юни. Този ред се прилага до изчерпване на имотите от общинския поземлен
фонд или до достигане на нормата по т 4. Разпределението се извършва последователно
в съседното землище, община и област.
8. Протоколът по т. 6 или по т. 7 се обявява в кметството и се публикува на
интернет-страницата на Общината и може да се обжалва по отношение на площта на
разпределените имоти в 14-дневен срок пред Районния съд. Обжалването не спира
изпълнението на Протокола, освен ако съдът разпореди друго.
9. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след
разпределението по т. 7 в съответното и съседни землища, по заявление от
правоимащото лице в срок до 10 юни, Комисията по т. 6 предоставя служебно на
министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице протоколите по т.
6 и/или т. 7 и копие от заявлението за допълнително разпределение на имоти от
Държавния поземлен фонд.
10. Директорът на Областна дирекция „Земеделие” назначава комисия, в състава
на която се включват представители на общинските служби по земеделие и на
областната дирекция „Земеделие”. Комисията разпределя допълнително необходимата
за всеки кандидат площ по реда на т. 4 в съответното и/или съседни землища и съставя
Протокол за окончателното разпределение на имотите от Държавния поземлен фонд в
срок до 1 юли. При разпределението предимство имат кандидати, които до датата на
разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок.
11. Протоколът по т. 10 се обявява в кметството и в сградата на общинската
служба по земеделие и се публикува на интернет-страницата на Общината и на
съответната областна дирекция „Земеделие”. Протоколът може да се обжалва по
отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред Районния съд.
Обжалването не спира изпълнението на Протокола, освен ако съдът разпореди друго.
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12. Въз основа на протоколите на комисиите по т. 6 и 10 кметът на общината,
съответно директорът на областната дирекция „Земеделие”, сключва договори за наем
или аренда по цена, определена по пазарен механизъм. Минималният срок на
договорите е 5 стопански години. Договорите съдържат данните по т. 1, 4, 6 и 7 и се
регистрират в общинската служба по земеделие.
13. Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския и Държавния
поземлен фонд се отдават под наем или аренда чрез търг, в който се допускат до
участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ. Търговете се провеждат от
областната дирекция „Земеделие” - за земите от Държавния поземлен фонд, и от кмета
на общината - за земите от общинския поземлен фонд. Договорите се сключват за една
стопанска година.
14. Останалите след провеждане на търга по т. 13 свободни пасища, мери и
ливади се отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на
лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично
състояние по ред, определен в Правилника за прилагане на закона. Договорите се
сключват за една стопанска година.
15. При сключване на договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от
държавния и общинския поземлен фонд, които изцяло или частично не попадат в
актуалния към датата на подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от
Наредба №2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските
площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, не се дължи заплащане на
наемна цена, съответно арендно плащане за една стопанска година от сключването на
договора.
16. Приходите от наемните и арендните плащания за ползване на пасища, мери и
ливади от Държавния поземлен фонд постъпват в бюджета на Министерството на
земеделието и храните, а от общинския поземлен фонд - в бюджета на съответната
община.
17. В договорите за наем и аренда се предвижда увеличаване на наемната или
арендната цена с официалния инфлационен индекс на потребителските цени,
публикуван от Националния статистически институт.
18. Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд, за
които са сключени наемни или арендни договори, не могат да се преотдават за ползване
на трети лица.
19.Договорите за наем и аренда по чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ могат да се
прекратяват или изменят преди изтичането на срока, по искане на ползвателя.
20. Общината прекратява договорите за наем и аренда за имоти по чл. 19 от
ЗСПЗЗ, сключени по реда на чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ и предоставени от общинския
съвет по реда на §27 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
(ДВ, бр.62 от 2010 г.), след издаване на решението на общинската служба по земеделие
и изтичане на стопанската година, в която е издадено решението.
21. Кметът на община, съответно директорът на областна дирекция „Земеделие”,
ежегодно извършва проверки за спазване на условията по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ по
сключените договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и
общинския поземлен фонд.
22. Спазването на условията по т. 21 се установява въз основа на изготвена и
предоставена от БАБХ официална справка за всички регистрирани към 1 февруари на
текущата година в Интегрираната информационна система на БАБХ:
22.1. животновъдни обекти;
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22.2. собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти;
22.3. пасищни селскостопански животни в животновъдните обекти.
23. Справката т. 22 се утвърждава със Заповед на изпълнителния директор на
БАБХ и се публикува на интернет-страницата на Агенцията.
24. Когато при извършването на проверките се установи, че:
24.1. в животновъдния обект броят на регистрираните пасищни селскостопански
животни е с над 30 на сто по-малък от броя им към сключването на договорите за наем
или аренда, договорите се изменят като площта се определя в съответствие с
процентното намаление на броя на животните;
24.2. в животновъдния обект няма регистрирани пасищни селскостопански животни,
договорите за наем или аренда се прекратяват от кмета на общината, съответно
директора на областната дирекция „Земеделие”;
24.3. е настъпила промяна на условията по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, договорите за наем
или аренда се прекратяват от кмета на общината, съответно директора на областната
дирекция „Земеделие”;
24.4. е заличена регистрацията на животновъдния обект в съответното землище,
договорите за наем или аренда се прекратяват от кмета на общината, съответно
директора на областната дирекция „Земеделие”.
25. Договорите за наем или аренда по т. 21 не се смятат за правно основание,
съгласно чл. 41, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители, когато
при извършване на проверките се установи, че са налице основания за прекратяването
им.
26. В случаите по т. 25 съответната общинска служба по земеделие отписва
имотите от регистъра на договорите за аренда и наем по чл. 49, ал. 1, т. 6 от Наредба
№49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (ДВ,
бр.102 от 2004 г.) и уведомява:
26.1. кмета на общината - за имотите от общинския поземлен фонд;
26.2. директора на областната дирекция „Земеделие” - за имотите от Държавния
поземлен фонд.
27. Точка 24.1, т. 25 и т. 26 не се прилагат за част или всички селскостопански
пасищни животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ,
които са засегнати от тежко природно бедствие или епизоотии.
ІІІ. ЧАСТИТЕ ОТ МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРЕДИМНО
ЗА КОСЕНЕ
Подпомаганите лица, които поддържат затревените площи чрез косене, спазват
следните изисквания като извършват:
1. Първата коситба от 15 юни до 15 юли.
2. Косенето, ръчно или с косачки за бавно косене, като косят от центъра към
периферията, а когато това не е възможно - от единия край към другия като използват
ниска скорост.
ІV. ПРОКАРИТЕ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЖИВОТНИ ДО МЕСТАТА ЗА
ПАША И ВОДОПОЙ
1. Като прокари за селскостопански животни до местата за паша да се ползват
съществуващите полски пътища.
V. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕРИТЕ И
ПАСИЩАТА КАТО ПОЧИСТВАНЕ ОТ ХРАСТИ И ДРУГА НЕЖЕЛАНА
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РАСТИТЕЛНОСТ, ПРОТИВОЕРОЗИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ, НАТОРЯВАНЕ,
ВРЕМЕННИ ОГРАЖДЕНИЯ
При ползването на мери и пасища е необходимо да се спазват Условията за
поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Националните
стандарти, одобрени и определени със Заповед №РД-09-990/23.12.2009 г. и Заповед
№РД-09-609/26.07.2011 г. на Министъра на земеделието и храните.
1. Опазване на почвата от ерозия: Национален стандарт 1.2. Задължително е
запазването и поддържането на съществуващите трайни тераси в блока на земеделското
стопанство и/или земеделски парцел и сключването на споразумения между
земеползвателите на даден физически блок.
2. Запазване на структурата на почвата: Национален стандарт 3.1. Забранява се
използване на земеделска техника в парцели с преовлажнена почва.
3. Осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените
местообитания: Национален стандарт 4.1: Земеделски стопани, ползващи постоянно
затревени площи (пасища и ливади), са длъжни да поддържат минимална гъстота от
0,15 животински единици на хектар (ЖЕ/ха) или да извършват минимум 1 коситба за
съответната година – до 15 юли за равнинните райони.
VІ. ВЕТЕРИНАРНА ПРОФИЛАКТИКА
Мерките за ветеринарна профилактика и борба срещу болестите по животните са
посочени в Държавната профилактична програма за задължителните мерки за
профилактика и борба срещу болестите по животните, съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗВД.
При поява на заразна болест генералният директор на НВМС издава Заповед, с която
определя мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта. Постоянно действащите
към областните управи и кметства на общини епизоотични комисии предприемат
действия за изпълнение и контрол на взетите мерки за предотвратяване или
ликвидиране на заболяването до стабилизирането на обстановката. В зависимост от
епизоотичната обстановка се провеждат меропрития за обезвреждане на околната
среда, химизация на биотопи, почистване и райониране на пасищата, хигиенизиране на
водопои или налагане на забрана върху използването им при необходимост. В
обявените огнища на заразни болести се провеждат задължителни (текущи и
заключителни) дезинфекции, дезинсекции и дератизации, предвидени в съответната
Наредба. Съгласно чл. 108, ал. 1 от ЗВД средствата за покриване на разходите, свързани
с епизоотични рискове, ежегодно се осигуряват целево от републиканския бюджет. При
възникване на заболяване от списъка по чл. 118, ал. 1 от ЗВД, ДДД (дезинфекция,
дезинсекция и дератизация) мероприятия и консумативите се заплащат от бюджета.
Профилактичните ДДД мероприятия се договарят и заплащат от собствениците на
обектите.
VІІ. ЧАСТИТЕ ОТ МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА
ИЗКУСТВЕНИ ПАСИЩА, ЗА ЗАСЯВАНЕ С ПОДХОДЯЩИ ТРЕВНИ СМЕСКИ
VІІІ. ПОСТРОЯВАНЕ НА НАВЕСИ
Построяването на навеси в мери, пасища и ливади се извършва съгласно
изискванията на чл. 37о, ал. 2, т. 8 от ЗСПЗЗ (Наредба №19 от 25 октомври 2012 г. за
строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им).
IX. ВЪВЕЖДАНЕ И РЕДУВАНЕ НА ПАРЦЕЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩНИ
КОМПЛЕКСИ
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Х. ОХРАНА
Ползвателите на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд
организират охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем и за
които са поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично
състояние.
XІ. РЕЖИМ НА ПОЛЗВАНЕ, ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТ
ОТ КОНКРЕТНИТЕ ДАДЕНОСТИ НА ТОПОГРАФСКИ, ПОЧВЕНИ,
КЛИМАТИЧНИ И ДРУГИ
1. Задължения на общината:
1.1. Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за извеждане
на паша на притежаваните от земеделските стопани животни.
1.2. Да предоставя информация и методически указания на ползвателите относно
необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата.
2. Ползвателите на общински мери и пасища се задължават:
2.1. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да
провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове.
2.2. Да не променят предназначението на пасищата и мерите, да не ги разорават и да не
ги използват за не земеделски нужди.
2.3. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и
други отпадъци.
2.4. Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите.
2.5. Да окосяват пораснала неизпасаната трева.
2.6. При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени препарати за
обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторява с изкуствени торове и с утайки от
пречистени отпадни води.
2.7. Да не се извършва паша нощем и без пастир.
2.8. Да не се извършва паша в горите граничещи с пасищата.
2.9. Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата.
2.10. Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища и мери
отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от оторизираните с това органи.
2.11. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване.
2.12. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата и мерите.
2.13. Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица.
2.14. Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището и се грижат за него в
пасището, или да ангажират и изрично посочат друго лице, което за извършва това от
тяхно име и за тяхна сметка.
2.15. При агротехнически мероприятия, торене, борба с плевелната растителност,
отводняване и напояване, както и построяването на навеси се съгласуват с общинска
администрация, а мероприятията почистване от камъни и почистване от храсти с кмета
или кметския наместник на населеното място.
XII. КАРТА ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ПО ФИЗИЧЕСКИ
БЛОКОВЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ В СИСТЕМАТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПАРЦЕЛИ
Забележка:
Картите са на разположение на общинските съветници в стая №15 на Общината.
………………..………………………………………………………………………………….
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2. Възлага на кмета на общината последващи действия.
ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници:
ЗА - 17;
ПРОТИВ - няма;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма
ПРИЕМА СЕ
ПЕТА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
приемане на Списък с размера и местоположението на мерите, пасищата и
ливадите в землището на община Белене, предназначени за общо и за
индивидуално ползване от земеделски стопани или техните сдружения,
отглеждащи пасищни животни.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска предостави
думата на вносителя на предложението Милен Павлов Дулев, кмет на община Белене,
както и на председателите на Постоянните комисии, разгледали предложението - Петър
Ангелов и Емил Михайлов. Те посочиха, че комисиите излизат със становища
Общинският съвет да приеме предложението за решение на вносителя и отправиха
препоръка към общинската администрация да работят по-ефективно за събиране на
задълженията.
Поради липса на желаещи за изказвания, председателят д-р Бистра Павловска
подложи на гласуване проекта за решение на вносителя и Общински съвет-Белене прие
следното
РЕШЕНИЕ № 16
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и и чл. 37о, ал. 1-2 от Закона
за собствеността и ползване на земеделските земи приема Списък на земеделски имоти
в землището на община Белене, предназначени за общо и за индивидуално ползване от
земеделски стопани или техните сдружения, отглеждащи пасищни животни, за които
няма сключени наемни договори за стопанската 2016-2017 година, съгласно
приложените по долу таблици І-VІ, както следва:
І. Таблица №1
За общо ползване:
(ЕКАТТЕ 03366 - гр. Белене: Земеделски имоти – публична общинска собственост, в
землището на гр. Белене, община Белене, по КВС и Кадастралната карта на гр. Белене)
№ по
КВС имот №
ред
1.
279
2.
433
3.
576
ОБЩО

Местност

НТП

ПАЧУНКОВ ТРАП Пасище, мера
ВРАТНИЦА
Пасище, мера
СРЕД ПОЛЕТО Пасище, мера

Кадастрална
карта Имот
№
51,846
17.58
146,108
179.86
25,015
128.30
222,969

Площ
(дка)
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І. Таблица №1а
За индивидуално ползване:
(ЕКАТТЕ 03366 - гр.Белене: Земеделски имоти – публична общинска собственост в
землището на гр. Белене, община Белене, по КВС и Кадастралната карта на гр. Белене)
№ по
КВС имот №
ред
1.
13
2.
15
3.
117
4.
123
5.
125
6.
163
7.
196
8.
264
9.
427
10.
434
11.
469
12.
485
13.
621
14.
720
15.
725
16.
766
17.
1036
18.
123
19.
ОБЩО

Местност

НТП

ТРОЯНЕ
ГОРНАТА МОГИЛА
НИКОВА МОГИЛА
ЗАРЗАЛАТА
ЗАРЗАЛАТА
РИБАРНИКА
МАЖНЯКА
МАЖНЯКА
ВРАТНИЦА
ВРАТНИЦА
ТРОЯНЕ
ДОЛНАТА ЕЛИЯ
КРИВУЛКА
ЦОЛОВИЦА
ЦОЛОВИЦА
ПОД АЕЦ
ОРЛОВ ГРЕД
СТАРАТА МОГИЛА
СТАРАТА МОГИЛА

Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера

Площ
Кадастрална
(дка)
карта Имот №
44,711
94.83
46,617
179.20
24,761
164.15
48,52
42.104
38,919
42.103
16,204
62.55
15,379
56.37
106,223
81.2
25,404
179.19
24,724
179.66
73,167
179.14
18,399
93.115
10,745
136.51
12,249
156.82
17,176
155.106
44,323
169.10
12,309
138.101
8,942
127.13
10,786
127.12
559,558

ІІ. Таблица №2
За индивидуално ползване:
(ЕКАТТЕ 07630 - с. Бяла вода, община Белене: Земеделски имоти по КВС - публична
общинска собственост)
№ по ред имот №
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ОБЩО

000153
000340
138001
138002
138003
138004
000187
000210
000218
000308
154005

Местност

НТП

ТОРНАК
.
КРАЧУНОВСКО
КРАЧУНОВСКО
КРАЧУНОВСКО
КРАЧУНОВСКО
.
.
.
.
КРАЧУНОВСКО

Пасище с храсти
Пасище с храсти
Пасище с храсти
Пасище с храсти
Пасище с храсти
Пасище с храсти
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище с храсти

Площ
(дка)
60,344
60,642
11,907
10,291
11,025
2,280
42,339
18,960
12,015
21,758
5,398
256,959
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ІІІ. Таблица №3
За индивидуално ползване:
(ЕКАТТЕ 20537- с. Деков, община Белене: Земеделски имоти по КВС - публична
общинска собственост)
№ по ред имот №
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ОБЩО

199
210
112
249
423
161
512
78
85
93
135

Местност

НТП

КАВГАЛИИТЕ
ДАКОВИТЕ ЛОЗЯ
ЧЕРВЕНАТА ВОДА
РАВНИЩЕТО
СЕЛИЩЕТО
ДАКОВИТЕ ЛОЗЯ
ПОД ОРМАНА
НАД СЕЛО
НАД СЕЛО
ВЪРТОПА
НАД СЕЛО

Пасище с храсти
Пасище с храсти
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Храсти
Храсти
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера

Площ
(дка)
42,181
46,781
55,748
19,740
31,476
10,534
33,461
56,836
299,532
31,717
372,583
1000,589

ІV. Таблица №4
За индивидуално ползване:
(ЕКАТТЕ 40573 - с. Кулина вода, община Белене: Земеделски имоти по КВС –
публична общинска собственост)
№ по ред имот №
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

608
632
1122
214003
215009
154
218
230
231
311
353
360
535
538
541
602
637
642
646
842

Местност

НТП

СТАРИТЕ ЛОЗЯ
ПАШАНКОВ ТРАП
СТАРИТЕ ЛОЗЯ
БЕЛИЯ КАМЪК
БАЛЕВ ЕЛАК
БИГЛАТА
ПАЛТАНИКАТА
СТАРИТЕ ЛОЗЯ
МЕРАТА
ОБОРОВИТЕ
ЛАКАТА
ГОЛЯМА СТАРНА
МАНДРАТА
КОСТОВ ЕЛАК
ЦАНКОВО ЛОЗЕ
РАВНИЯ ОРМАН
БАХЧИЩЕТО
БОРИЛИЦА
МИТЕВ ТРАП
МАТЕВА КРУША

Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера

Площ
(дка)
12,343
16,352
36,891
18,276
10,199
12,004
24,489
19,058
574,068
32,673
2,551
26,852
2,122
78,422
2,656
25,902
5,607
11,170
3,506
1,708
16

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
ОБЩО

1129
134036
197010
216005
108007
131001
131002
131004
150007

КЬОСОВ ТРАП
ПРЕСЯКАТА
МЕРАТА
БАЛЕВ ЕЛАК
СЕЛСКАТА ЛИВАДА
ЖЪЛТАТА ПРЪСТ
ЖЪЛТАТА ПРЪСТ
ЖЪЛТАТА ПРЪСТ
МЛАКАТА

Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада

13,186
3,784
4,361
3,000
1,700
3,800
3,700
4,997
2,000
957,377

V. Таблица №5
За общо ползване:
(ЕКТТЕ 56085 - с. Петокладенци, община Белене: Земеделски имоти по КВС публична общинска собственост)
№ по ред имот №
1.
2.
ОБЩО

000210
000296

Местност

НТП

ПРАВИЯ КАМЪК
СТЕЖЕРСКИ ПЪТ

Пасище, мера
Пасище, мера

Свободна
площ
(дка)
41,417
91,083
132,500

Площ
(дка)
257,054
389,175

V. Таблица №5а
За индивидуално ползване:
(ЕКТТЕ 56085 - с. Петокладенци, община Белене: Земеделски имоти по КВС публична общинска собственост)
№ по ред имот №

Местност

НТП

1.
2.
4.
10.
11.
12.
14.
16.
18.
19.
20.
21.
ОБЩО

-----------------------------------------------------------------ПРЕСЯКА
-------------------------------------------------------------------------------

Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Храсти
Храсти
Ливада
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Храсти

000190
000196
000224
000233
000238
029001
000201
000206
000299
000300
000301
000316

Площ
(дка)
14,710
24,731
200,934
11,108
15,861
6,950
16,955
37,261
55,147
8,037
163,727
13,113
568,534
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VІ. Таблица №6
За индивидуално ползване:
(ЕКАТТЕ 72117 - с. Татари, община Белене: Земеделски имоти по КВС - публична
общинска собственост)
№ по ред имот №
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ОБЩО

170019
170028
170029
170026
170027
170033
170042
170066
170069

Местност

НТП

ГОЛЯМАТА ВОДА
БАХЧАТА
БАХЧАТА
АЛИЕВ ДОЛ
КЕЛЧЕВ МОСТ
БОЖУРЛУКА
КЕЛЧЕВ МОСТ
КЕРТИКА
КРАЙ СЕЛОТО

Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера

Площ на имота
(дка)
27,720
18,589
20,264
80,506
58,100
18,512
55,35
5,000
158,282
442,323

Забележка: Електронните карти на общинските имоти по землища са на разположение
на общинските съветници в стая №15 на Общината!
2. Възлага на кмета на общината последващите действия.
ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници:
ЗА - 17;
ПРОТИВ - няма;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма
ПРИЕМА СЕ
ШЕСТА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
разпределение на общинските жилища по групи 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,
както и на Петър Ангелов и Емил Михайлов - председатели на Постоянни комисии,
разгледали предложението. Петър Ангелов докладва, че ПК „Устройство на
територията, жилищна политика и екология” с 6 гласа ЗА, без ПРОТИВ и 1
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ приема предложението за решение с корекция в Приложение №1, ІІ.
РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА - отпада текстът „служебен двустаен”. ПК „Икономика,
общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране” излезе със
становище, което приема предложението за решение на вносителя с поправката на ПК
„Устройство на територията, жилищна политика и екология” със 7 гласа ЗА, без
ПРОТИВ и без ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Поради липса на желаещи за изказвания, председателят д-р Бистра Павловска
подложи на гласуване проекта за решение на вносителя и Общински съвет-Белене прие
следното
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РЕШЕНИЕ № 17
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал.2 от ЗОС и чл.3, ал.1 и
ал.2 от Наредба №11 по чл.45а от ЗОС приема Списък на общинските жилища по
групи за 2017 година на територията на община Белене, съгласно Приложение №1.
Приложение №1
ГРУПИ ЖИЛИЩА
БРОЙ
І. Жилища за отдаване под наем
27
ІІ. Резервни жилища
1
ІІІ. Жилища за продажба
0
ІV. Ведомствени жилища
1
ОБЩО:
29
№
по
ГРУПА, АДРЕС И ПЛОЩ
НАЕМАТЕЛ
АОС №
ред
1
2
3
4
І. ЖИЛИЩА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
Апартамент №13 със ЗП - 62,95 кв.м
1.
в гр. Белене, жил.бл.1/42, вх.В, ет.5 Галя Банчева Алексиева
1079
двустаен
Апартамент №14 със ЗП - 56,70 кв.м
2.
в гр. Белене, жил.бл.2/42, вх.Б, ет.5 Лилия Тодорова Недялкова
1026
двустаен
Апартамент №2 със ЗП - 39,68 кв.м
3.
в гр. Белене, жил.бл.2/42, вх.Г, ет.1 Сибер Джавидова Алиева
1028
гарсониера
Апартамент №3 със ЗП - 59,0 кв.м в
4.
гр. Белене, жил.бл.2/42, вх.В, ет.1 Йордан Иванов Пачеръзов
1027
двустаен
Апартамент №5 със ЗП - 60,06 кв.м
5.
в гр. Белене, жил.бл.2/42, вх.В, ет.2 Кудрен Кудретов Алиев
1037
двустаен
Апартамент №1 със ЗП - 66,90 кв.м
6.
в гр. Белене, жил.бл.2/42, вх.Г, ет.1 Юлия Асенова Казакова
1038
двустаен
Апартамент №3 със ЗП - 44,0 кв.м, в
7.
гр. Белене жил.бл.2/42, вх.Г, ет.1 Лилия Павлова Везирова
1042
гарсониера,
Апартамент №4 със ЗП - 70,81 кв.м
8.
в гр.Белене, жил.бл.2/42, вх.Г, ет.1Светозар Добрев Панов
1040
двустаен
Апартамент №14 със ЗП - 39,0 кв.м
9.
в гр. Белене, жил.бл.2/42, вх.Г, ет.4 Росен Стоянов Петров
1029
гарсониера
Апартамент №18 със ЗП - 39,0 кв.м
10. в гр. Белене, жил.бл.2/42, вх.Г, ет.5 Миглена Веселинова Колева
1031
гарсониера
11. Апартамент №19 със ЗП - 44,0 кв.м
Десислава Стефанова Вендова
1030
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

в гр. Белене, жил.бл.2/42, вх.Г, ет.5 гарсониера
Апартамент №22 със ЗП - 39,0 кв.м
в гр. Белене, жил.бл.2/42, вх.Г, ет.6 Диана Иванова Николова
гарсониера
Апартамент №5 със ЗП - 39,0 кв.м в
Гюлбеден Мехмедова
гр. Белене, жил.бл.2/42, вх.Д, ет.2 Ахмедова
гарсониера
Апартамент №8 със ЗП - 39,0 кв.м в
гр. Белене, жил.бл.2/42, вх.Д, ет.3 Александър Иванов Беташки
гарсониера
Апартамент №18 със ЗП - 39,0 кв.м
в гр. Белене, жил.бл.3/42, вх.Г, ет.5 Катя Михайлова Димитрова
гарсониера
Апартамент №12 със ЗП - 67,19 кв.м
Лъчезар Димитров
в гр. Белене, жил.бл.1/15, вх.А, ет.4 Спиридонов
двустаен
Апартамент №4 със ЗП - 66,90 кв.м
в гр. Белене, жил.бл.2/15, вх.А, ет.2 - Елеонора Йорданова Георгиева
двустаен
Апартамент №2 със ЗП - 42,50 кв.м
Валентин Венциславов
в гр. Белене, жил.бл.2/15, вх.Б, ет.1 Ангелов
гарсониера
Апартамент №6 със ЗП - 42,50 кв.м
в гр. Белене, жил.бл.2/15, вх.Б, ет.2 Йордан Маринов Гугучев
гарсониера
Апартамент №18 със ЗП- 42,50 кв.м
в гр. Белене, жил.бл.2/15, вх.Б, ет.5 Лина Петровна Йончева
гарсониера
Апартамент №2 със ЗП - 59,20 кв.м
Д-р Невена Венева
в гр. Белене, жил.бл.2/15, вх.Г, ет.1 Александрова
двустаен
Апартамент №2 със ЗП - 38,54 кв.м
в гр. Белене, жил.бл.2/15, вх.Д, ет.1 - Ангелина Николаева Ганкова
гарсониера
Апартамент №11 със ЗП - 38,54 кв.м
в гр. Белене, жил.бл.2/15, вх.Д, ет.4 - Андреяна Кирилова Василева
гарсониера
Апартамент №7 със ЗП - 42,32 кв.м
в гр. Белене, жил.бл.5/51, вх.Б, ет.2 Галя Сабинова Яворова
гарсониера
Апартамент №2 със ЗП - 44,64 кв.м
в гр.Белене, жил.бл.ЗКПМ, вх.Б,
Даниела Пламенова Христова
ет.1-гарсониера
Апартамент №3 със ЗП - 64,56 кв.м
в гр. Белене, жил.бл.ЗКПМ, вх.Б,
Кирилка Георгиева Драгинова
ет.1 - двустаен
Апартамент №12 със ЗП - 63,25 кв.м
в гр. Белене, жил.бл.1/51, вх.Ж, ет.4
Надя Маринова Пашанкова
- двустаен

1032

1033

1034

1074

16

15

15

15

15

15

1872

15

1870

291

292

1849
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ІІ. РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА
Апартамент №7 със ЗП - 63,36 кв.м,
1.
бл.3/15, вх.Г, ет. 3 - двустаен
ІІІ. ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА
Апартамент №1 със ЗП - 66,90 кв.м
1.
в гр. Белене, жил.бл.2/15, вх.Б, ет.1 двустаен

105
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2. Възлага на кмета на общината последващи действия.
ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници:
ЗА - 17;
ПРОТИВ - няма;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма
ПРИЕМА СЕ
СЕДМА ТОЧКА
Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на
Общински съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 043/09.02.2017 г. за отпускане
на еднократна финансова помощ, съгласно Правилник за реда и начина на
отпускане на финансова помощ в полза на физически лица от Община Белене,
приет от Общински съвет-Белене.
Като вносител на предложението, председателят на Общински съвет-Белене д-р
Бистра Павловска запозна колегите си със заявлението, постъпило в деловодството на
Общински съвет-Белене с Вх. № 043/09.02.2017 г. и предостави думата на д-р
Венцислав Стойков - председател на Постоянна комисия „Здравеопазване и социални
дейности”, за да докладва становището, до което достигна комисията, разгледала
предложението. Д-р Венцислав Стойков съобщи, че членовете на ПК „Здравеопазване и
социални дейности” с единодушие от 7 гласа ЗА приема предложението на решение на
вносителя и предлага то да стане решение на Общински съвет-Белене като отпусне
помощ в размер на 500,00 лв.
След прекратяване на изказванията, председателят д-р Бистра Павловска
подложи на гласуване предложението и Общински съвет-Белене прие следното
РЕШЕНИЕ № 18
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 2, чл. 3, т. 1 и чл. 14, ал. 4 от Правилник за реда и начина
на отпускане на финансова помощ в полза на физически лица от Община Белене:
1. Отпуска финансова помощ в размер от 500,00 лева (Петстотин лева и 00 ст).
2. Възлага на кмета на общината последващи действия.
ГЛАСУВАЛИ - 17 членове:
ЗА - 17;
ПРОТИВ - няма;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма
ПРИЕМА СЕ
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ОСМА ТОЧКА
Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на
Общински съвет-Белене, относно приемане на Правилник за изменение и
допълнение на Правилник за реда и начина на отпускане на финансова помощ в
полза на физически лица от община Белене.
Като вносител на предложението, председателят на Общински съвет-Белене д-р
Бистра Павловска запозна колегите си с мотивите за приемане на Правилник за
изменение и допълнение на Правилник за реда и начина на отпускане на финансова
помощ в полза на физически лица от община Белене. Предложението бе разгледано от
всичките пет Постоянни комисии. Становищата докладваха председателите им.
Красимир Тодоров - председател на ПК „Образование, култура, младежки дейности,
спорт и туризъм” посочи, че членовете на комисията с единодушие - 7 ЗА, без ПРОТИВ
и без ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, приема предложението на вносителя. С единодушие,
предложението за решение от вносителя да стане решение на Общински съвет-Белене
предлагат и ПК „Здравеопазване и социални дейности” и ПК „Местно самоуправление,
ред, законност и сигурност”. ПК „Устройство на територията, жилищна политика и
екология” не приема предложението (гласували 7 членове, от които ЗА - 3, ПРОТИВ 2, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 2). ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и
програми за финансиране” предложи досега действащият Правилник за реда и начина
на отпускане на финансова помощ в полза на физически лица от община Белене да бъде
изменен само в §1 В РАЗДЕЛ І., чл. 2 - числото „500” се заменя с „300”.
Отношение по предложението взеха общинските съветници Момчил Спасов,
Петър Дулев, Красимир Тодоров, Емил Михайлов, д-р Венцислав Стойков, д-р Пламен
Гендов. Общинският съветник Стефан Николов предложи прекратяване на
разискванията, което бе прието с 17 гласа ЗА, без ПРОТИВ и без ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Председателят д-р Бистра Павловска подложи на гласуване предложението за
решение на ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми за
финансиране”. То бе прието със 17 гласа ЗА, без ПРОТИВ и без ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Председателят д-р Бистра Павловска подложи на гласуване предложението за
решение на вносителя с намаляване максималния размер на еднократната финансова
помощ по предложението на ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси
и програми за финансиране” и Общинският съвет взе следното
РЕШЕНИЕ № 19
1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА) приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник
за реда и начина на отпускане на финансова помощ в полза на физически лица от
община Белене.
2. Утвърждава промените, както следва:
 В РАЗДЕЛ І., чл. 1 и чл. 3 се правят следните изменения:
1. В чл. 1. думите „ образователни и комунално-битови” отпадат;
2. В чл. 2 - числото „500” се заменя с „300”;
3. Чл. 3. се отменя
 РАЗДЕЛ ІІ. се отменя
 В РАЗДЕЛ ІІІ. се правят следните изменения и допълнения:
1. „Раздел ІІІ” става „Раздел ІІ”;
2. В чл. 7, ал. 1 точки 2, 4, 5 и 7 се отменят;
3. В чл. 7, ал. 1 „точка 3” става „точка 2”, а „точка 6” става „точка 3”;
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4. „чл. 7” става „чл. 3”;
5. В новия чл. 3, ал. 1, т. 1 - след думата „постоянен” се добавя „и настоящ”;
6. В новия чл. 3, ал. 1 точка 3 става - „Да нямат застраховка „Живот”, която да
покрива съответното събитие”
 В РАЗДЕЛ ІV. се правят следните изменения и допълнения:
1. „Раздел ІV” става „Раздел ІІІ”;
2. Чл. 10 и чл. чл. 11 се отменят;
3. Извършва се преномериране, както следва: „чл. 8” става „чл. 4”; „чл. 9” става
„чл. 5”;
4. В новия чл. 4, точка 2 - след думата „лекарства” се добавя „касаещи
конкретното заболяване”
5. В новия чл. 5, ал. 1 изразът „Помощите по чл. 8” става „Помощите по чл. 4”;
6. В чл. 5, ал. 2 - точки 5, 6, 8 и 9 се отменят;
7. Извършва се преномериране в чл. 5, ал. 2 като: „т. 7” става „т. 5”, „т. 10” става
„т. 6”, „т. 11. става т. 7”;
8. т. 6 става „Декларация (Приложение 2)”
 В РАЗДЕЛ V. се правят следните изменения:
1. „Раздел V” става „Раздел ІV”;
2. Извършва се преномериране, както следва: „чл. 12” става „чл. 6”; „чл. 13”
става „чл. 7”;
 В РАЗДЕЛ VІ. се правят следните изменения:
1. „Раздел VІ” става „Раздел V”;
2. Извършва се преномериране, както следва: „чл. 14” става „чл. 8”; „чл. 15”
става „чл. 9”; „чл. 16” става „чл.10”;
3. В новия чл. 8, ал. 3 текстът „ПК „Образование, култура, младежки дейности,
спорт и туризъм” или „Устройство на територията, жилищна политика и екология”
отпада;
4. В новия чл. 10 думата „социални” се заменя с думата „финансови”
 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ отпадат
 В РАЗДЕЛ VІІ. се правят следните изменения:
1. „Раздел VІІ” става „Раздел VІ”;
2. §1 се отменя;
3. „§2” става „§1” със следния текст: „Този Правилник отменя „Правилник за
реда и начина начина на отпускане на финансова помощ в полза на физически лица от
Община Белене“, приет с Решение№ 60/22.04.2016 г. на Общински съвет-Белене.”
 Промени се правят в Приложение 2
ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници: (д-р Пламен Гендов отказа да
участва в гласуването)
ЗА - 9;
ПРОТИВ - 6;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 1
ПРИЕМА СЕ
ДЕВЕТА ТОЧКА
Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на
Общински съвет-Белене, относно създаване на Наблюдателна комисия към
Общински съвет-Белене за мандат 2015-2019 г. по реда на чл. 170, ал. 2 от Закона
за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
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Като вносител на предложението, председателят на Общински съвет-Белене д-р
Бистра Павловска запозна колегите си с мотивите за създаване на Наблюдателна
комисия към Общински съвет-Белене за мандат 2015-2019 г. по реда на чл. 170, ал. 2 от
Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Тя информира
общинските съветници, че са изпратени писма до институциите, които по закон
задължително трябва да имат представител в Наблюдателната комисия, именно:
Затвора-Белене и Областна служба „Изпълнение на наказанията” - Плевен.
Предложението бе разгледано от всичките пет постоянни комисии към Общински
съвет-Белене. Председателите на комисиите докладваха, че с единодушие приемат
създаването на Наблюдателна комисия като предлагат в предложението за решение да
са включени имената и длъжностите на членовете на Наблюдателната комисия.
В разискванията отношение взеха общинските съветници д-р Пламен Гендов,
Момчил Спасов, Емил Михайлов.
Председателят д-р Бистра Павловска подложи на гласуване предложението за
решение на вносителя с имената и длъжностите на членовете на Наблюдателната
комисия и Общински съвет-Белене прие следното
РЕШЕНИЕ № 20
1. На основание чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража и чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, създава Наблюдателна комисия
към Общински съвет-Белене за мандат 2015-2019 г. в състав:
Председател: д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на Общински съветБелене
Членове:
1. Велислава Симеонова Великова - пробационен служител в РС „Изпълнение на
наказанията” - Плевен, звено Левски при ОС „Изпълнение на наказанията” - Плевен;
2. Бисер Павлов Арабаджиев - инспектор „СДВР” при Затвора-Белене;
3. Анатоли Петров Томов - испектор „Пробация” при Затвора-Белене;
4. Ирина Димитрова Чоранова - юрист на Община Белене;
5. Красимир Петков Тодоров - общински съветник;
6. Веселка Петрова Врайкова - общински съветник
2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, приема Правилник за организацията и
дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет-Белене.
ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници:
ЗА - 17;
ПРОТИВ - няма;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма
ПРИЕМА СЕ
ДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
участие на представителя на Община Белене в Общото събрание на „Асоциация
по ВиК - Плевен”.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска предостави
думата на вносителя на предложението - Милен Павлов Дулев, кмет на община Белене,
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както и на председателите на Постоянните комисии, разгледали предложението - Петър
Ангелов и Емил Михайлов. ПК „Устройство на територията, жилищна политика и
екология” приема предложението на вносителя с единодушие. ПК „Икономика,
общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране” добавя точка 2
към проекта за решение със следния текст - „На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА задължава кмета на община Белене да представи за следващо заседание на
Общински съвет-Белене Доклад за състоянието и проблемите по функционирането на
Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - Белене, заедно с мерки и график
за отстраняването им, с оглед предоставянето на станцията за експлоатация от „ВиК” Плевен.”
Председателят д-р Бистра Павловска подложи на гласуване проекта за решение
на ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми за
финансиране” и Общински съвет-Белене прие следното
РЕШЕНИЕ № 21
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от
Закона за водите определя представителя на Община Белене - г-н Милен Павлов Дулев
- кмет на община Белене, да гласува по точките от дневния ред на Общото събрание на
„Асоциация по ВиК - Плевен”, насрочено за 07.03.2017 г. от 10.00 часа в Заседателната
зала на Областна администрация в град Плевен, както следва:
Т.1. Приемане на Годишен отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Плевен за 2016
г. в изпълнение на чл. 198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ и чл. 9, ал. 2 от ПОДАВИК– да гласува
«ЗА» приемане на решението.
Т.2. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на „Асоциация по ВиК -Плевен” за
2016 г. в съответствие с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВИК. - да гласува «ЗА» приемане на
решението.
Т. 3. Приемане на бюджет на „Асоциация по ВиК - Плевен” за 2017г., съгласно чл.
198в, ал. 4, т. 9 от ЗВ и чл. 21, ал. 1 от ПОДАВИК. - да гласува «ЗА» приемане на
решението.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА задължава кмета на община
Белене да представи за следващо заседание на Общински съвет-Белене Доклад за
състоянието и проблемите по функционирането на Пречиствателна станция за
отпадъчни води (ПСОВ) - Белене, заедно с мерки и график за отстраняването им, с
оглед предоставянето на станцията за експлоатация от „ВиК” - Плевен.
ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници:
ЗА - 17;
ПРОТИВ - няма;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма
ПРИЕМА СЕ
ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Изказвания, питания, становища и предложения от граждани.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска съобщи, че в
деловодството на местния парламент няма постъпили писмени питания, становища и
предложения от граждани. В залата не присъстваха граждани и тя даде думата на
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общинските съветници да поставят въпросите си към ръководството на Общината.
Такъв отправи Петър Дулев, който поиска кметът Милен Дулев да внесе яснота по
действията, предприети от католическия свещеник отец Паоло Кортези за настаняване
на семейство бежанци в Белене и да отговори дали като кмет е бил информиран за това
от страна на духовното лице.
Кметът на община Белене заяви, че не е знаел за действията на отец Паоло
Кортези и е научил за тях по време на неделната литургия, състояла се на 26 февруари.
След това е потърсил католическия свещеник, за да получи информация за бежанското
семейство. От разговора е станало ясно, че семейството е от Дамаск. Бащата е
дърводелец, майката - преводач. Едното им дете е момиче, 23-годишно, а другото момче, което е на 15 години. В действията си отец Паоло Кортези е обяснил на кмета на
община Белене, че се е ръководил от призива на папа Франциск католическите енории
във всички държави да приютят поне по едно семейство, за да спомогнат за решаването
на имигрантския наплив в Европа. Семейството е било настанено в енория „Рождение
на Блажена Дева Мария” за няколко дни, в които дни бежанците са разгледали града.
Към дата 1 март 2017 г. те не са в Белене и не са подали документи за адресна
регистрация.
Общинските съветници Петър Дулев, Петър Ангелов и Красимир Тодоров се
обединиха около становището, че отец Паоло Кортези се намесва в политиката на
страната и в частност тази на град Белене и че от морална гледна точка е трябвало да
уведоми кмета и Общинския съвет за намеренията си, тъй като ръководството на града
винаги е подкрепяло неговите инициативи. Красимир Тодоров съобщи, че доста
граждани са го потърсили за информация по случая и че беленчани не желаят бежанци
в общината, дори са в готовност за протестни действия.
Поради изчерпване на дневния ред, председателят на Общински съвет-Белене
д-р Бистра Павловска закри редовното заседание на Общинския съвет.

Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА
Председател на Общински съвет-Белене

РАЛИЦА ГОСПОДИНОВА
Технически секретар на Общински съвет-Белене
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