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

ПРОТОКОЛ
№6
от редовно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 13.04.2017 г.
(четвъртък) от 14.00 часа в зала № 26 на общинската администрация
НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ:
І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 14 - Бистра Павловска, Веселка Врайкова,
Веско Манолов, Венцислав Стойков, Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов,
Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев,
Светослава Христова и Стефан Николов
ОТСЪСТВА: 3 - Никола Ангелов, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов
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)
V. СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛЕНЕ
VІ. РЪКОВОДИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ
VІІ. ГРАЖДАНИ
След констатиране наличието на кворум (присъстват 14 общински съветници от
общо 17), председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска откри
редовното заседание на Общинския съвет. Посочи, че проектът на дневен ред на
сесията е от десет точки, но ден след изпращането на материалите е постъпило ново
предложение от кмета на община Белене, което е нужно да бъде вкючено в дневния
ред, поради необходимост представителят на Община Белене в Асоциация по „ВиКПлевен” да получи мандат от Общински съвет-Белене за гласуване по точките от
дневния ред на извънредно заседание на Асоциацията, свикано на 04.05.2017 г.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска предложи
новопостъпилото предложение да бъде включено в дневния ред, а точките, които
касаят читалищата на територията на община Белене да бъдат съответно първа, втора и
трета, за да не е нужно присъстващите представители на културните институции да
изчакват разглеждането на въпросите, които ги интересуват. Д-р Бистра Павловска
подложи на гласуване предложението, което направи по дневния ред. То бе прието с
единодушие - ЗА - 14, 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
Доклад за осъществената читалищна дейност в изпълнение на заложената програма и
изразходваните от бюджета средства през 2016 г. на читалищата в населените места на
община Белене.
Докладват: Емил Михайлов и Красимир Тодоров - председатели 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
поставяне на барелеф на Христо Ботев вдясно от откритата сцена на пл. „България”,
кв.46 по плана на град Белене.
Докладва: Петър Ангелов - председател на Постоянна комисия „Устройство на
територията, жилищна политика и екология”
3. Предложение от Светослава Христова и Момчил Спасов - общински
съветници, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот публична общинска собственост.
Докладват: Емил Михайлов, Петър Ангелов, Красимир Тодоров и Дора Леонова председатели на Постоянни комисии. Водеща комисия: „Устройство на
територията, жилищна политика и екология”
4. Предложение от Миглена Емилова Врайкова - директор на Дирекция
„Социално подпомагане” - Белене, относно приемане на Общинска програма за закрила
на детето 2016 г.
Докладва: Красимир Тодоров - председател на Постоянна комисия „Образование,
култура, младежки дейности, спорт и туризъм”
5. Предложение от Красимир Петков Тодоров - общински съветник, относно
приемане на Правилник за финансово подпомагане на деца с изявени дарби от община
Белене.
Докладват: председателите на всички Постоянни комисии. Водеща комисия: „Местно
самоуправление, ред, законност и сигурност”
6. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
приемане на Доклад за 2016 г. за наблюдение на изпълнението на Общински план за
развитие на община Белене за периода 2014-2020 г.
Докладват: председателите на всички Постоянни комисии. Водеща комисия:
„Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”
7. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
Годишен отчет за 2016 г. по изпълнението на Програмата за опазване на околната среда
в съответствие с разпоредбите на чл. 79, ал. 5 и ал. 6 от Закона за опазване на околната
среда и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците.
Докладва: Петър Ангелов - председател на Постоянна комисия „Устройство на
територията, жилищна политика и екология”
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8. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
изпълнение на Годишен план 2016 г. и приемане на Годишен план 2018 г. по Общинска
стратегия за развитие на социалните услуги в община Белене 2016-2020 г.
Докладват: д-р Венцислав Стойков и Емил Михайлов - председатели на Постоянни
комисии. Водеща комисия: „Здравеопазване и социални дейности”
9. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
постъпило искане за издаване на Запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ
„Земеделие” - Разплащателна агенция.
Докладват: Емил Михайлов и Дора Леонова - председатели на Постоянни комисии.
Водеща комисия: „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми
за финансиране”
10. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
участие на представителя на Община Белене в извънредно общо събрание на
Асоциация по ВиК - Плевен”.
11. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани.
ПЪРВА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
Доклад за осъществената читалищна дейност в изпълнение на заложената
програма и изразходваните от бюджета средства през 2016 г. на читалищата в
населените места на община Белене.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска даде думата на
вносителя на предложението - Милен Павлов Дулев, кмет на община Белене. Той заяви
пред общинските съветници, че са им предоставени отчети за приходите и разходите,
както и доклади за осъществената читалищна дейност на културните институции,
намиращи се на територията на община Белене за изминалата 2016 година и посочи, че
поисканите по време на заседанията на постоянните комисии допълнителни материали
са изпратени и получени от всеки общински съветник.
Предложението бе гледано в две комисии - Постоянна комисия „Образование,
култура, младежки дейности, спорт и туризъм” и Постоянна комисия „Икономика,
общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”. Председателят
д-р Бистра Павловска предостави думата за становища на председателите им Красимир Тодоров и Емил Михайлов. Г-н Тодоров посочи, че по време на заседание на
ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм” членовете й с
единодушие - 7 ЗА, без ПРОТИВ и без ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, са приели предложението за
решение. Г-н Емил Михайлов заяви, че ръководената от него комисия също с
единодушие - 5 ЗА (отсъствали са двама членове), без ПРОТИВ и без ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ, също е приела предложението за решение, но с корекции на основанията за
взимане на решението, а именно - чл. 21 от Закона за народните читалища, но не т. 12 и
т. 23, а чл. 21, ал. 1, т. 24 от същия закон. Г-н Михайлов каза още, че внесените
допълнителни материали по точката са удовлетворителни.
Председателят д-р Бистра Павловска подложи на гласуване предложението за
решение с промените, направени от ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет,
финанси и програми за финансиране” и Общинският съвет взе следното
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РЕШЕНИЕ № 24
На основание чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за Народните читалища и чл. 21, ал.
1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема
Доклад за осъществената читалищна дейност в изпълнение на заложената програма и
Отчет за приходите и разходите на народните читалища в населените места на община
Белене.
ГЛАСУВАЛИ - 14 общински съветници:
ЗА - 13;
ПРОТИВ - няма;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 1
ПРИЕМА СЕ
ВТОРА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
поставяне на барелеф на Христо Ботев вдясно от откритата сцена на пл.
„България”, кв. 46 по плана на град Белене.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска предостави
думата на вносителя на предложението - Милен Павлов Дулев, кмет на община Белене.
Той посочи, че предложението е оформено на базата постъпило писмено искане от
председателя на НЧ „Христо Ботев-1892” - Белене Цветана Врайкова.
Предложението бе разглеждано в Постоянна комисия „Устройство на
територията, жилищна политика и екология”. Поради отсъствието на председателя й Петър Ангелов, докладва Момчил Спасов (посочен с писмо от Петър Ангелов).
Момчил Спасов прочете становището на постоянната комисия, в което се казва, че
комисията предлага Общинският съвет да приеме предложението за решение с 5 гласа
ЗА, без ПРОТИВ и без ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Отсъствали са двама членове - Никола
Ангелов и Николай Арабаджиев.
По време на дебата, на който бе дадена думата и на главния инженер на Община
Белене инж. Христина Иванова-Мънева, стана ясно, че Общинският съвет дава
принципно съгласие. След него предстои заседание на общинския експертен съвет, на
който ще бъдат поканени бивши архитекти на Община Белене и различни експерти.
Предложено бе да се организира и публично обсъждане на идеята с обществеността на
града.
Председателят д-р Бистра Павловска подложи на гласуване предложението за
решение и Общински съвет-Белене прие следното
РЕШЕНИЕ № 25
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 19 от ЗМСМА и във връзка с правомощията по
чл. 62, ал. 8 от ЗУТ, Общинският съвет разрешава поставянето на барелеф в кв. 46 по
плана на град Белене.
2. Задължава кмета на общината да извърши последващи, съгласно закона
действия.
ГЛАСУВАЛИ - 14 общински съветници:
ЗА - 14;
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ПРОТИВ - няма;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма
ПРИЕМА СЕ
ТРЕТА ТОЧКА
Предложение от Светослава Христова и Момчил Спасов - общински
съветници, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот публична общинска собственост.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска предостави
думата на вносителите на предложението - Светослава Христова и Момчил Спасов общински съветници. Светослава Христова изложи мотивите на предложението за
решение.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска предостави
думата на председателите на комисиите, които са разгледали постъпилото
предложение, а именно - Емил Михайлов, Петър Ангелов, заместван от Момчил
Спасов, Красимир Тодоров и Дора Леонова. Всички председатели посочиха, че с
единодушие членовете на комисиите приемат предложението за решение, което е
съобразено със законовите уредби на страната.
В разискванията на въпроса се включиха д-р Пламен Гендов, Момчил Спасов и
председателят на беленското читалище Цветана Врайкова.
Председателят д-р Бистра Павловска подложи на поименно гласуване
предложението за решение и Общински съвет-Белене прие следното
РЕШЕНИЕ № 26
1. Учредява безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Христо
Ботев - 1892” - гр. Белене, ЕИК 000403866 за срок до прекратяването на читалището
върху недвижим имот - публична общинска собственост, актуван с АОС №3021 на
Община Белене, вписан в Службата по вписвания с Вх. рег. №3276/11.10.2016 г., акт
№106, том VІІ, дело №2164, стр.16, находящ се в гр. Белене, ул. „България” №36 и
представляващ масивна сграда за култура и изкуство, построена в поземлен имот с
идентификатор 03366.602.194 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Белене, одобрени със Заповед РД-18-58/24.09.2007 г. на Изпълнителен директор на
АГКК, начин на трайно ползване: За обект комплекс за култура и изкуство, състояща се
от 5 (пет) самостоятелни административни сгради, както следва:
- Сграда с идентификатор 03366.602.194.1 със застроена площ 355,0 кв.м на два
етажа, с предназначение: Сграда за култура и изкуство;
- Сграда с идентификатор 03366.602.194.2 със застроена площ 572,0 кв.м на два
етажа, с предназначение: Сграда за култура и изкуство;
- Сграда с идентификатор 03366.602.194.3 със застроена площ 69,0 кв.м на два
етажа, с предназначение: Сграда за култура и изкуство;
- Сграда с идентификатор 03366.602.194.4 със застроена площ 27,0 кв.м на два
етажа, с предназначение: Сграда за култура и изкуство;
- Сграда с идентификатор 03366.602.194.5 със застроена площ 45,0 кв.м на два
етажа, с предназначение: Сграда за култура и изкуство.
2. Възлага на кмета на община Белене да издаде заповед и да сключи договор за
учредяване безвъзмездно право на ползване на имота по т. 1 от решението.
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ГЛАСУВАЛИ - 14 общински съветници:
ЗА - 14 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав
Стойков, Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил
Спасов, Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, Светослава Христова и
Стефан Николов);
ПРОТИВ - няма;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма
ПРИЕМА СЕ
ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Предложение от Миглена Емилова Врайкова - директор на Дирекция
„Социално подпомагане” - Белене, относно приемане на Общинска програма за
закрила на детето 2016 г.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска предостави
думата на вносителя на предложението - Миглена Емилова Врайкова - директор на
Дирекция „Социално подпомагане” - Белене, която посочи мотивите на предложението
си за решение.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска даде думата на
Красимир Тодоров - председател на Постоянна комисия „Образование, култура,
младежки дейности, спорт и туризъм”, за да докладва становището на комисията. Той
заяви, че членовете на комисията с единодушие - 5 ЗА, без ПРОТИВ и без
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, са приели предложението за решение.
Поради липса на желаещи за изказвания, председателят д-р Бистра Павловска
подложи на гласуване предложението за решение и Общински съвет-Белене прие
следното
РЕШЕНИЕ № 27
На основание чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за закрила на
детето приема Общинска програма за закрила на детето за 2017 година.
ГЛАСУВАЛИ - 14 общински съветници:
ЗА - 14;
ПРОТИВ - няма;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма
ПРИЕМА СЕ
ПЕТА ТОЧКА
Предложение от Красимир Петков Тодоров - общински съветник, относно
приемане на Правилник за финансово подпомагане на деца с изявени дарби от
община Белене.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска предостави
думата на вносителя на предложението - Красимир Петков Тодоров - общински
съветник. Той изложи пред колегите си мотивите на предложението за решение.
Проектът на Правилник за финансово подпомагане на деца с изявени дарби от
община Белене бе разгледан от всички постоянни комисии. Председателят на
Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска даде думата на председателите им за
докладване на становищата. Пръв отношение взе д-р Венцислав Стойков - председател
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на ПК „Здравеопазване и социални дейности”. Той посочи, че комисията е приела
предложението за решение с 5 гласа ЗА, 1 - ПРОТИВ и без ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Единодушно, с 4 гласа ЗА, без ПРОТИВ и без ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, ПК „Местно
самоуправление, ред, законност и сигурност” е приела предложението за решение. ПК
„Устройство на територията, жилищна политика и екология” на свое заседание не е
разгледала предложението, поради отсъствието на вносителя. Със 7 гласа ЗА, без
ПРОТИВ и без ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, ПК „Образование, култура, младежки дейности,
спорт и туризъм” е приела предложението за решение. С 3 гласа ЗА, без ПРОТИВ и 2 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и
програми за финансиране” е приела предложението за решение със следните корекции:
чл. 6, ал. 2, т. 3 - става: „членове - двама представители от Постоянната комисия към
Общински съвет - Белене „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм”
и експерти по съответните направления.” и чл. 6, ал. 6 и ал. 7 - отпадат.
Думата бе предоставена на общинските съветници за дебати. В тях се включиха
вносителят Красимир Тодоров, Момчил Спасов и Емил Михайлов. Г-н Михайлов
направи предложение по Правилника - в чл. 1, ал. 2 да се включи и спорта.
Председателят д-р Бистра Павловска подложи на гласуване предложението за
решение с корекциите, направени от ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет,
финанси и програми за финансиране”, както и с новопостъпилото предложение от г-н
Емил Михайлов и Общински съвет-Белене взе следното
РЕШЕНИЕ № 28
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА) и фактически основания: подобряване на дейността
по административно обслужване на исканията за подпомагане на деца с изявени дарби
в областта на науката и изкуството, приема Правилник за финансово подпомагане на
деца с изявени дарби от община Белене със следните корекции:
1. Чл. 1, ал. 2 - става: „Право на подпомагане имат деца с изявени дари в
областта на науката, изкуството и спорта.”;
2. Чл. 6, ал. 2, т. 3 - става: „членове - двама представители от Постоянната
комисия към Общински съвет - Белене „Образование, култура, младежки дейности,
спорт и туризъм” и експерти по съответните направления.”
3. Чл. 6, ал. 6 и ал. 7 - отпадат.
ГЛАСУВАЛИ - 14 общински съветници:
ЗА - 11;
ПРОТИВ - 3;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма
ПРИЕМА СЕ
Заседанието напусна общинският съветник Веселка Врайкова.
ШЕСТА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
приемане на Доклад за 2016 г. за наблюдение на изпълнението на Общински план
за развитие на община Белене за периода 2014-2020 г.
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Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска предостави
думата на вносителя на предложението - Милен Дулев - кмет на община Белене. Той
изложи пред общинските съветници предложението за решение.
Докладът за 2016 г. за наблюдение на изпълнението на Общински план за
развитие на община Белене за периода 2014-2020 г. бе разгледан от всички постоянни
комисии. Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска предостави
думата на председателите им за докладване на становищата. ПК „Образование,
култура, младежки дейности, спорт и туризъм”, ПК „Здравеопазване и социални
дейности” и ПК „Местно самоуправление, ред, законност и сигурност” без забележки
са приели предложението за решение. ПК „Устройство на територията, жилищна
политика и екология” е нанесла корекции в предложението за решение - добавя чл. 21,
ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и чл. 24, ал. 4 от Закона за регионалното развитие, а думата
„приема” заменя с „одобрява”. С тези корекции ПК „Устройство на територията,
жилищна политика и екология”, както и ПК „Икономика, общинска собственост,
бюджет, финанси и програми за финансиране” приемат предложението за решение.
Председателят д-р Бистра Павловска подложи на гласуване предложението за
решение с корекциите, направени от ПК „Устройство на територията, жилищна
политика и екология” и Общински съвет-Белене прие следното
РЕШЕНИЕ № 29
На основание чл. 21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, чл.24, ал.4 от Закона за регионалното
развитие и чл. 91, ал. 4 от ППЗРР, Общински съвет - Белене одобрява Доклад за 2016 г.
за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Белене за
периода 2014-2020 г.
ГЛАСУВАЛИ - 13 общински съветници:
ЗА - 13;
ПРОТИВ - няма;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма
ПРИЕМА СЕ
СЕДМА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
Годишен отчет за 2016 г. по изпълнението на Програмата за опазване на околната
среда в съответствие с разпоредбите на чл. 79, ал. 5 и ал. 6 от Закона за опазване
на околната среда и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска предостави
думата на вносителя на предложението - Милен Дулев - кмет на община Белене. Той
посочи, че във връзка с приемане на Годишен отчет по Програмата за опазване на
околната среда, съгласно Закона за опазване на околната среда, е необходимо решение
на Общинския съвет за приемане на отчета за изпълнените мероприятия през 2016 г. на
територията на община Белене да се представи в Регионалната инспекция по околната
среда и водите.
Предложението бе разгледано в ПК „Устройство на територията, жилищна
политика и екология”, която с единодушие - 5 ЗА, без ПРОТИВ и без ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
(отсъствали са двама членове) е приела предложението за решение.
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Председателят д-р Бистра Павловска подложи на гласуване предложението за
решение и Общински съвет-Белене взе следното
РЕШЕНИЕ № 30
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 79, ал. 5 и ал. 6 от
ЗООС и чл. 52, ал. 9 от ЗУО, Общински съвет-Белене:
1. Приема годишния отчет за 2016 г. за изпълнение на Програмата за опазване на
околната среда на територията на община Белене.
2. Възлага на кмета на община Белене последващите действия.
ГЛАСУВАЛИ - 13 общински съветници:
ЗА - 13;
ПРОТИВ - няма;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма
ПРИЕМА СЕ
ОСМА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
изпълнение на Годишен план 2016 г. и приемане на Годишен план 2018 г. по
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Белене 2016-2020
г.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска предостави
думата на вносителя на предложението - Милен Дулев - кмет на община Белене. Той
посочи заместник-кметът на община Белене Малина Ешекова да изложи мотивите на
предложението за решение. Тя обясни, че Общинската стратегия за развитие на
социалните услуги 2016-2020 г. е създадена в процес на партньорство между
заинтересованите страни - общинска администрация, Регионална дирекция „Социално
подпомагане” - Плевен, местни структури на централната държавна власт, НПО и
други заинтересовани страни.
Предложението бе разгледано в две комисии - ПК „Здравеопазване и социални
дейности” и ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми за
финансиране”. Председателите им - д-р Венцислав Стойков и Емил Михайлов,
докладваха, че комисиите с единодушие са приели предложението за решение като
икономическата комисия са нанесли промени в основанието за решение.
Председателят д-р Бистра Павловска подложи на гласуване предложението за
решение с корекциите на ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и
програми за финансиране” и Общински съвет-Белене взе следното
РЕШЕНИЕ № 31
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социалното
подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане, Общински съвет-Белене приема:
1. Отчета по изпълнението на Годишен план 2016 година по изпълнение на
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 година.
2. Годишен план 2018 година за действие по изпълнение на Общинската
стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 година.
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ГЛАСУВАЛИ - 13 общински съветници:
ЗА - 13;
ПРОТИВ - няма;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма
ПРИЕМА СЕ
Заседанието напусна общинският съветник Красимир Тодоров.
ДЕВЕТА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
постъпило искане за издаване на Запис на заповед от Община Белене в полза на
ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска предостави
думата на вносителя на предложението - Милен Дулев - кмет на община Белене. Той
заяви, че в Община Белене е постъпило искане с Вх. №98-00-99/29.03.2017 г. и сумата
от 253 182,19 лева е за обезпечаване на 51,78% от заявения размер на авансово
плащане, съобразено с процента на населението на община Белене от общия брой на
населението на територията на „МИГ Белене-Никопол”.
Предложението бе разгледано в две комисии - ПК „Местно самоуправление, ред,
законност и сигурност” и ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и
програми за финансиране”. Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра
Павловска предостави думата на председателите на комисиите - Дора Леонова и Емил
Михайлов. Г-жа Леонова посочи, че комисията с единодушие е приела предложението
за решение. Г-н Михайлов представи становището на ръководената от него комисия
като обърна внимание на промените, които са нанесли - точка 2. от предложението за
решение е отпаднала, точка 3. е станала точка 2. и е добавена нова, 3 точка - Възлага на
кмета на община Белене последващи действия.
Председателят д-р Бистра Павловска подложи на поименно гласуване
предложението за решение с корекциите на ПК „Икономика, общинска собственост,
бюджет, финанси и програми за финансиране” и Общински съвет-Белене прие следното
РЕШЕНИЕ № 32
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Споразумение за изпълнение на
стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-11/25.01.2017 г. за
прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено
от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”
от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и чл. във връзка с
чл. 7, ал. 2, т. 1, ал. 3-8 от Наредба 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4
„Текущи разходи за популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно
развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.:
1. Общински съвет-Белене упълномощава кмета на общината Милен Павлов
Дулев да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на
предявяване в полза на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция в размер на
253 182,19 лева (Двеста петдесет и три хиляди сто осемдесет и два лева и деветнадесет
стотинки) за обезпечаване на 51,78% от заявения размер на авансово плащане по
Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие №
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РД 50-11/25.01.2017 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено
от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за
периода 2014-2020 г.
2. Срокът на Записа на заповед покрива срока за изпълнение на стратегията - 30
септември 2023 г., удължен с шест месеца.
3. Възлага на кмета на община Белене последващи действия.
ГЛАСУВАЛИ - 12 общински съветници:
ЗА - 12 (Бистра Павловска, Веско Манолов, Венцислав Стойков, Дора Леонова,
Емил Михайлов, Иван Динов, Момчил Спасов, Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен
Арабаджиев, Светослава Христова, Стефан Николов);
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 извънредно общо събрание на
Асоциация по ВиК - Плевен”.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска предостави
думата на вносителя на предложението - Милен Дулев - кмет на община Белене. Той
обясни, че извънредното общо събрание на Асоциация „ВиК-Плевен” е насрочено за 4
май 2017 г. и предварителния дневен ред включва четири точки.
Предложението бе коментирано от общинските съветници. Отношение взеха
Момчил Спасов и Емил Михайлов.
Председателят д-р Бистра Павловска подложи на гласуване предложението за
решение и Общински съвет-Белене взе следното
РЕШЕНИЕ № 33
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 представителят на Община Белене - г-н Милен Павлов Дулев - кмет на
община Белене, да гласува по точките от дневния ред на извънредното общо събрание
на Асоциация „ВиК - Плевен”, насрочено за 04.05.2017 г. от 10.00 часа в Заседателната
зала на Областна администрация в гр. Плевен, както следва:
Т.1. –- Съгласуване на План за опазване на околната среда, включително план за
собствен мониторинг, в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на
отпадъчни води и програма за управление на дейностите по третиране на отпадъци
(вкл. утайки), свързани с предоставяне на услуги от ВиК оператора „ВиК” ЕООДПлевен, на основание чл. 5.5 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация
на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и
канализационни услуги - да гласува „ЗА” приемане на решението.
Т.2 - Доклад за дейността на „ВиК” ЕООД - Плевен за 2016 година, в
съответствие с чл. 12.4 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на
ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни
услуги - да гласува „ЗА” приемане на решението.
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Т.3.- Приемане на Годишен финансов отчет на Асоциация „ВиК- Плевен” за
2016 година на основание чл. 28, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 3 от Закона
за счетоводството - да гласува „ЗА” приемане на решението.
ГЛАСУВАЛИ - 12 общински съветници:
ЗА - 12;
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 са постъпили следните писма: Питане от група
приемни родители в град Белене относно заплащане на такса Детска градина за
приемно дете; Уведомително писмо от Людмил Борисов Борисов - представляващ
Дружество по ЗЗД „Белене Транс” - Плевен, че считано от 19.04.2017 г. Дружеството
преустановява изпълнението на автобусните линии Белене - Плевен, Белене - Левски и
Белене - Свищов; Писмо от директора на Затвора-Сливен, уведомяващо че на
основание чл. 183, ал. 1 от ЗИНЗС, в края на месец Април 2017 г. л.св. Стефка Иванова
Стефанова ще бъде освободена след изтърпяване на общо наказание лишаване от
свобода. Лицето е посочило настоящ адрес в село Петокладенци, община Белене.
По питането на групата приемни родители отговори кметът на община Белене
Милен Дулев. Той заяви, че Община Белене се намира в оздравителен режим и на този
етап искането на приемните родители - да заплащат 50% от таксата за детска градина,
когато детето е настанено в приемно семейство по чл. 26 от ЗЗД, не може да бъде
удовлетворено. Кметът Милен Дулев предостави на общинските съветници Справка,
изготвена от Дирекция „Социално подпомагане” - Белене, относно финансовите
средства, получавани от приемните родители.
По отношение на уведомителното писмо от ДЗЗД „Белене Транс” - Плевен
кметът Милен Дулев информира, че води преговори с друга фирма превозвач, за да не
бъде нарушена транспортната схема от Белене към съседни и близки общини.
Писмото от Затвора-Сливен общинските съветници приеха за сведение.
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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