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О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е 

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

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 5 

 

от извънредно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 23.03.2017 г. 

(четвъртък) от 18.30 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, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, Светослава Христова и Стефан Николов 

 ОТСЪСТВА: 1 - Петър Дулев 

 

 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) 

 

 V. СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛЕНЕ 

 

 

 След констатиране наличието на кворум (присъстват 16 общински съветници), 

председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска откри извънредното 

заседание на Общинския съвет. Посочи, че проектът на дневен ред на сесията е от две 

точки и че сроковете за произнасяне на решение по тях на местния парламент е 

ограничено, което е наложило свикването на извънредното заседание. 

 Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска подложи на 

гласуване предложения проект на дневен ред. Той бе приет с единодушие - 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 

откриване на процедура за финансово оздравяване и изготвяне на план за оздравяване 

на Община Белене. 
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 2. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 

кандидатстване на Община Белене с проект „Подобряване на системата на заетостта на 

територията на община Белене чрез разработването и внедряването на e-портал за 

трудово посредничество“ по Програма ОПРЧР, процедура Транснационални и 

дунавски партньорства за заетост и растеж 2014-2020 г. на Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството. 

 

 ПЪРВА ТОЧКА 

 Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 

откриване на процедура за финансово оздравяване и изготвяне на план за 

оздравяване на Община 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 Община Белене отговаря на три от 

заложените шест критерия за финансово затруднение: чл.130а, ал. 1, т. 4. от ЗПФ - 

наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на Общината 

надвишават 5 на сто от отчетените за последната година разходи на Общината; чл. 

130а, ал. 1, т. 5. от ЗПФ - бюджетното салдо по бюджета на Общината през последните 

три години е отрицателна величина за всяка една от трите години; чл. 130а, ал. 1, т. 6. 

от ЗПФ - осредненото равнище на събираемост за данъка върху недвижимите имоти и 

данъка върху превозните средства е под осреднената събираемост на двата данъка за 

всички общини, отчетена за последната година. Кметът Милен Дулев посочи още, че 

Общинският съвет трябва да вземе решение за откриване на процедура за финансово 

оздравяване по препоръките, направени от финансовото министерство. 

 Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска предостави 

думата на общинските съветници за изказване на мнения, предложения и становища. 

Отношение взеха Емил Михайлов и Момчил Спасов. 

 Г-н Михайлов потвърди, че Общинският съвет е длъжен да вземе решение за 

стартиране на процедура за финансово оздравяване на Община Белене. Според думите 

му Общината е запазила нивото на събираемост, но други общини са повишили своята, 

което е довело до покачване на средния процент за страната. Мнението на г-н Емил 

Михайлов е, че планът за оздравяване на Община Белене, който предстои да бъде 

изготвен, има своите ползи, а те са, че ще дадат ясна и точна представа какви са 

приходите и какви са разходите. Той препоръча анализът, който ще бъде изготвен, да 

бъде публикуван в общинския вестник на Белене „Дунавски новини”. 

 Общинският съветник Момчил Спасов изрази съгласие с казаното от колегата 

му Емил Михайлов. Поиска изготвянето на списък с просрочените задължения по 

бюджета на Общината, тъй като според него това е най-притеснителният показател.

 Думата бе предоставена на Нина Пейзанова - началник-отдел „Местни данъци и 

такси” към Община Белене. Тя заяви, че е изготвила справка за фирмите с по-големи 

задължения и че те трудно биха могли да бъдат събрани. 

 Общинският съветник Емил Михайлов каза, че има варианти задължения над 10 

(десет) години да бъдат отписани и че това ще бъде обект на коментари на следващ 

етап. 

 Поради липса на други желаещи за изказвания, председателят д-р Бистра 

Павловска прекрати разискванията и подложи на поименно гласуване предложението 

за решение и Общинският съвет взе следното 
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РЕШЕНИЕ № 22 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрацията и чл. 130д, ал. 3 от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет - Белене: 

 1. Открива процедура за финансово оздравяване на община Белене. 

 2. Възлага на кмета да изготви план за оздравяване и да проведе публично 

обсъждане на плана с местната общност. 

 3. Определя срок за изготвяне на плана за финансово оздравяване - 30 

календарни дни. 

 4. Определя срок за провеждане на публично обсъждане - 14 календарни дни, от 

срока за изготвяне на Плана. 

 

 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, Пламен Гендов, Румен 

Арабаджиев, Светослава Христова, Стефан Николов); 

 ПРОТИВ - няма; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 

кандидатстване на Община Белене с проект „Подобряване на системата на 

заетостта на територията на община Белене чрез разработването и внедряването 

на e-портал за трудово посредничество“ по Програма ОПРЧР, процедура 

Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж 2014-2020 г. на 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството. 

 

 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 общинските съветници за мнения и становища. 

 Момчил Спасов попита какви точно ще са ползите за Община Белене и за 

жителите. 

 Емил Михайлов посочи, че за него най-важната полза ще е една от посочените 

планирани дейности, а именно: Разработване и въвеждане в експлоатация на софтуер - 

електронен портал за трудово посредничество. Въвеждане на база данни с 

автобиографии на различни групи представители на пазара на труда. Според г-н 

Михайлов обаче информацията трябва да е двустранна, т.е. италиански работодатели да 

обявяват свободни работни места и жители на община Белене да бъдат информирани и 

при желание да кандидатстват за обявените позиции. 

 Вносителят на предложението - Милен Дулев, уточни, че информацията ще е за 

двете страни и че ще бъдат осъществявани срещи, на територията на Община Белене, 

между представители на италиански фирми и безработни от града и петте кметства към 

общината. Кметът Милен Дулев посочи още, че по проекта Община Белене ще е водещ 

партньор, а партньор ще е неправителствената организация „Ческот Венето” - 
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браншова търговска организация от фирми в регион Падуа (Италия), с която вече са 

водени преговори. 

 Поради липса на други мнения, председателят д-р Бистра Павловска подложи на 

гласуване предложението за решение и Общински съвет-Белене прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 23 

 

 1. Дава съгласие Община Белене да кандидатства с проектно предложение 

„Подобряване на системата на заетостта на територията на Община Белене чрез 

разработването и внедряването на e-портал за трудово посредничество”. 

 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 по-нататъшни действия за реализирането на проекта. 

  

 ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници: 

 ЗА - 16; 

 ПРОТИВ - няма; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

 ПРИЕМА СЕ 

 

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на Общински съвет-Белене 

д-р Бистра Павловска закри извънредното заседание на Общинския съвет. 

 

 

 

 

Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА (п) 

Председател на Общински съвет-Белене 

 

 

 

РАЛИЦА ГОСПОДИНОВА (п) 
Технически секретар на Общински съвет-Белене 


