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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 

№ 8 

 

от редовно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 22.06.2017 г. 

(четвъртък) от 14.00 часа в зала № 26 на общинската администрация 

 

 

 

 

 НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ: 

 

 І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 12 - Бистра Павловска, Веселка Врайкова, 

Веско Манолов, Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Петър Ангелов, 

Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, Светослава Христова и Стефан 

Николов 

 ОТСЪСТВА: 5 - Венцислав Стойков, Дора Леонова, Момчил Спасов, Никола 

Ангелов, Николай Арабаджиев 

 

 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 

 

 VІ. РЪКОВОДИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ 

 

 

 

 Преди да открие заседанието на Общински съвет-Белене, председателят д-р 

Бистра Павловска съобщи, че общинският съветник Момчил Спасов е станал татко и е 

изпратил шоколадови бонбони за здравето на дъщеря си Анна-Мария, след което даде 

възможност на кмета на община Белене Милен Дулев да запознае аудиторията с новия 

ехограф, който от 21 юни е монтиран в сградата на Медицински център „БелМедик” 

ЕООД - град Белене. Чрез презентация, г-н Дулев информира присъстващите в залата 

за новия медицински уред, който ще се ползва от лекари от Медицинския център и 

„МБАЛ-Белене” ЕООД по утвърден график.  

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

редовното заседание на Общинския съвет за месец Юни. Посочи, че има кворум 

(присъстват 12 общински съветници от общо 17). 

Д-р Павловска даде думата на колегите си за предложения по дневния ред. 

Такива не постъпиха и председателят подложи на гласуване проекта на дневен ред. 

Той бе приет с 12 гласа ЗА,  без ПРОТИВ и без ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 
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Заседанието премина при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 

приемане на годишни отчети за 2016 г. на общинските търговски дружества: „МБАЛ-

Белене” ЕООД, МЦ „БелМедик” ЕООД и „Здраве” ЕООД. 

Докладват: д-р Венцислав Стойков и Емил Михайлов - председатели на Постоянни 

комисии. Водеща комисия: „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и 

програми за финансиране” 

 

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

извършване на проверка и изготвяне на доклад за периода на управление на „МБАЛ - 

Белене” ЕООД от Петър Иванов Господинов. 

Докладват: д-р Венцислав Стойков и Емил Михайлов - председатели на Постоянни 

комисии. Водеща комисия: „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и 

програми за финансиране” 

 

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

даване на съгласие за сключване на Договор за отдаване на помещение под наем между 

„МБАЛ-Белене” ЕООД – град Белене и „Трансмедико” ЕООД – град Хасково. 

Докладват: д-р Венцислав Стойков, Емил Михайлов и Дора Леонова - председатели на 

Постоянни комисии. Водеща комисия: „Местно самоуправление, ред, законност и 

сигурност” 

 

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

разрешение за заемообразно ползване на средства по одобрен проект – „Подготвителна 

помощ за стратегия за ВОМР на територията на общините Белене, Никопол, Гулянци и 

Долна Митрополия”, по подмярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“, 

финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020. 

Докладва: Емил Михайлов - председател на Постоянна комисия „Икономика, 

общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”  

 

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

определяне на годишна вноска за 2017 г. на Община Белене във Фонд „Общинска 

солидарност” към Националното сдружение на общините в Република България. 

Докладва: Емил Михайлов - председател на Постоянна комисия „Икономика, 

общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране” 

 

 6. Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска – председател на Общински 

съвет-Белене, относно Приемане на Наредба за изменение на Наредба №5 за 

търговската и рекламна дейност на територията на община Белене. 

Докладва: Дора Леонова - председател на Постоянна комисия „Местно 

самоуправление, ред, законност и сигурност” 

 

 7. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

 

Д-р Бистра Павловска посочи, че поради отсъствието на д-р Венцислав Стойков 

- председател на ПК „Здравеопазване и социални дейности” и Дора Леонова - 
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председател на ПК „Местно самоуправление, ред, законност и сигурност”, становищата 

на комисиите ще докладват съответно д-р Бистра Павловска и Красимир Тодоров. 

 

 ПЪРВА ТОЧКА 

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

приемане на годишни отчети за 2016 г. на общинските търговски дружества: 

„МБАЛ-Белене” ЕООД, МЦ „БелМедик” ЕООД и „Здраве” ЕООД. 

 

 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 приемането на годишните отчети за предходната 

година на трите общински дружества трябва да бъдат разгледани и гласувани от 

местния парламент до края на месец юни на настоящата година. 

 Предложението бе гледано в две комисии - Постоянна комисия „Здравеопазване 

и социални дейности” и Постоянна комисия „Икономика, общинска собственост, 

бюджет, финанси и програми за финансиране”. Председателят д-р Бистра Павловска 

докладва по становището на здравната комисия. Тя посочи, че членовете на комисията 

с единодушие - от 6 (шест) присъстващи 6 (шест) са гласували ЗА предложението за 

решение на вносителя. От заседанието на комисията е отсъствал д-р Венцислав 

Стойков. 

 Г-н Емил Михайлов докладва становището на комисията, която ръководи - 

„Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”. 

Той заяви, че членовете на комисията са се обединили около решението да бъдат 

оформени три становища - за всяко дружество поотделно. Годишният отчет за 2016 г. 

на МЦ „БелМедик” ЕООД комисията е приела с 4 (четири) гласа ЗА, без ПРОТИВ и без 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. По време на заседанието на комисията не са присъствали членовете 

Дора Леонова, Петър Ангелов и Никола Ангелов. 

Относно отчета на „МБАЛ-Белене” комисията по икономика е допълнила 

предложението за решение с възлагането на управителя на „МБАЛ-Белене” ЕООД да 

проведе процедура за избор на изпълнител за доставка на лекарствени продукти и 

консумативи, съгласно Закона за обществените поръчки, а също така приоритетно да 

изплаща от месец Юни 2017 г. текущите задължения към „Здраве” ЕООД. С тези 

допълненията ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми за 

финансиране” приема отчета на „МБАЛ-Белене” ЕООД с 4 (четири) гласа ЗА, без 

ПРОТИВ и без ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 

По годишния отчет на „Здраве” ЕООД председателят на икономическата 

комисия Емил Михайлов поиска да бъде записана в решението точната сума от 

реализираната печалба на дружеството за 2016 г. 

Председателят на Общински съвет-Белене предостави думата на управителя на 

„МБАЛ-Белене” ЕООД. След като д-р Мадова бе изслушана, отношение взеха 

общинските съветници Петър Дулев и Петър Ангелов, както и кметът Милен Дулев. 

Петър Ангелов направи предложение отчетите на общинските търговски 

дружества да бъдат гласувани поотделно. Д-р Павловска подложи на гласуване 

предложението на общинския съветник. То бе прието с единодушие - ЗА - 12, ПРОТИВ 

- няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма. 

Председателят на Общински съвет-Белене подложи на гласуване предложението 

за решение относно отчета за 2016 година на „МБАЛ-Белене” на ПК „Икономика, 

общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране” и Общинският 

съвет взе следното 
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РЕШЕНИЕ № 44 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и във връзка с чл.147, 

ал.2 от ТЗ: 

 1. Приема отчета за 2016 г. на „МБАЛ-Белене” ЕООД - град Белене. 

 2. Реализираната печалба на „МБАЛ-Белене”  ЕООД за 2016 г. в размер на 

23 370,15 лв. да бъде разпределена за покриване на част от балансовата загуба от 

минали години. 

 3. Възлага на управителя на „МБАЛ-Белене” ЕООД да проведе процедура за 

избор на изпълнител за доставка на лекарствени продукти и консумативи, съгласно 

Закона за обществените поръчки. 

 4. Задължава управителя на „МБАЛ-Белене” ЕООД да заплаща приоритетно 

текущите задължения към „Здраве” ЕООД, считано от м. Юни 2017 г. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 12 общински съветници: 

 ЗА - 12; 

 ПРОТИВ - няма; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

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

думата на управителя на Медицински център „БелМедик” ЕООД д-р Лъчезар 

Апостолов, след което подложи на гласуване проекта за решение относно годишния 

отчет за 2016 г. на МЦ „БелМедик” ЕООД, предложен от ПК „Икономика, общинска 

собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране” и Общинският съвет взе 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 45 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и във връзка с чл.147, 

ал.2 от ТЗ: 

 1. Приема отчета за 2016 г. на „БелМедик” ЕООД - Белене. 

 2. Загубата на МЦ „БелМедик” ЕООД за 2016 г. в размер на 21 785,69 лв. да бъде 

за сметка на неразпределената печалба от минали години. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 12 общински съветници: 

 ЗА - 12; 

 ПРОТИВ - няма; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

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

думата на управителя на „Здраве” ЕООД Росен Гайдарски, след което подложи на 

отделни гласувания проекта за решение относно годишния отчет за 2016 г. на 

дружеството, предложен от ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси 

и програми за финансиране”, както и точка 5. от проекта за решение на вносителя - 
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Отписва вземанията на „Здраве” ЕООД от „МБАЛ-Белене” ЕООД в размер на 66 623,12 

лв., натрупани до 17.12.2015 г., която да е под номер 3 в решението на местния 

парламент и Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 46 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и във връзка с чл.147, 

ал.2 от ТЗ: 

 1. Приема отчета за 2016 г. на „Здраве” ЕООД - Белене. 

 2. Реализираната печалбата на „Здраве” ЕООД за 2016 г. в размер на 10 473,31 

лв., след изплащане на дължимия дивидент и данък дивидент, да бъде осчетоводена 

като резерв на дружеството. 

 ГЛАСУВАЛИ - 12 общински съветници: 

 ЗА - 12; 

 ПРОТИВ - няма; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 3. Отписва вземанията на „Здраве” ЕООД от „МБАЛ-Белене” ЕООД в размер на 

66 623,12 лв., натрупани до 17.12.2015 г. 

ГЛАСУВАЛИ - 12 общински съветници: 

 ЗА - 10; 

 ПРОТИВ - 1; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 1 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА 

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

извършване на проверка и изготвяне на доклад за периода на управление на 

„МБАЛ - Белене” ЕООД от Петър Иванов Господинов. 

 

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

думата на заместник-кметът на община Белене Малина Ешекова да изложи пред 

общинските съветници информацията по доклада (кметът Милен Дулев не бе в залата). 

Малина Ешекова посочи, че анализът на финансово-икономическото състояние на 

„МБАЛ-Белене” ЕООД за периода 01.01.2009 г. - 02.04.2012 г. е изготвен от Гинка 

Миткова - външен консултант, счетоводител, и Антон Антонов - финансов контрольор 

на Община Белене и под непосредственото наблюдение и контрол на главния 

счетоводител на Община Белене Мая Терзиева на основание точка 7 от Решение 

№138/23.12.2016 г. на Общински съвет-Белене и във връзка със заповед на кмета на 

община Белене №12/05.01.2017 г., допълнена със заповед №200/08.02.2017 г. 

 Информацията бе разглеждана в две постоянни комисии - „Здравеопазване и 

социални дейности” и „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и 

програми за финансиране”. Становището на здравната комисия докладва д-р Бистра 

Павловска. Тя съобщи, че комисията с единодушие предлага Общинският съвет да 

приеме информацията за сведение с 6 (шест) гласа ЗА, без ПРОТИВ и без 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 
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Думата бе предоставена на председателя на ПК „Икономика, общинска 

собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране” Емил Михайлов. Той 

посочи, че на заседание на комисията, след станали разисквания, бе гласуван проект за 

решение за неосвобождаване от отговорност на управителя на дружеството, за 

предявяване на иск за нанесени вреди, за уведомяване на прокуратурата и 

обществеността за резултатите от проверката, който не бе приет. 

 Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска съобщи, че на 

всеки съветник е предоставено копие от допълнителните обяснения, внесени в 

деловодството на местния парламент с Вх. №212/22.06.2017 г. от Петър Иванов 

Господинов. 

 Думата бе дадена на Петър Господинов, който посочи, че в две обяснителни 

записки е отговорил на анализа, който е изготвен за периода на неговото управление на 

беленската болница. 

 Отношение по темата взеха общинските съветници д-р Пламен Гендов, Петър 

Дулев, Красимир Тодоров, Стефан Николов, Светослава Христова. Д-р Пламен Гендов 

и г-н Красимир Тодоров изразиха подкрепа на предложението, направено по време на 

заседанието на икономическата комисия. Г-н Петър Дулев отбеляза, че г-жа Гинка 

Миткова не присъства на заседанието и че е предложил при изготвянето на анализа да 

се покани засегнатото лице, което предложение не е било взето под внимание. 

Светослава Христова също посочи, че за да е обективен докладът той е трябвало да 

бъде изготвен след изслушването на другата страна и че срокът на давност на голяма 

част от проверяваните материали е изтекъл. Стефан Николов призова колегите си към 

прекратяване на разглеждането на този въпрос в Общинския съвет, както и да не бъде 

върнат гаранционният депозит на Петър Господинов. 

Заседанието напусна общинският съветник Красимир Тодоров. Кворумът бе 

променен на 11 общински съветници. 

 Постъпиха две предложения за решения: 

- от общинския съветник Емил Михайлов: 

 1. Не освобождава от отговорност управителя на „Многопрофилна болница за 

активно лечение - Белене” ЕООД („МБАЛ-Белене” ЕООД) с ЕИК 114542439 Петър 

Иванов Господинов за времето, през което е бил управител на дружеството. 

2. Задържа в полза на Общината гаранционния депозит, направен от управителя 

Петър Господинов, поради констатираните в Анализа нередности при управлението на 

дружеството. 

3. Възлага на кмета на общината да публикува подробна информация за 

резултатите от проверката във в-к „Дунавски новини” и на официалния сайт на 

Общината. 

4. Задължава управителя на „МБАЛ-Белене” ЕООД да направи достояние на 

всички служители на дружеството Анализа от извършената проверка. 

- от общинския съветник Петър Дулев: 

1. Освобождава от отговорност управителя на „Многопрофилна болница за 

активно лечение - Белене” ЕООД („МБАЛ-Белене” ЕООД) с ЕИК 114542439 Петър 

Иванов Господинов за времето, през което е бил управител на дружеството. 

2. Задържа в полза на Общината гаранционния депозит, направен от управителя 

Петър Господинов, поради констатираните в Анализа нередности при управлението на 

дружеството. 

Председателят на Общински съвет-Белене подложи на гласуване предложението 

на г-н Емил Михайлов: 

ГЛАСУВАЛИ - 11 общински съветници: 

ЗА - 6, ПРОТИВ - 1, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 4; ПРИЕМА СЕ 
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Председателят на Общински съвет-Белене подложи на гласуване предложението 

на г-н Петър Дулев: 

ГЛАСУВАЛИ - 11 общински съветници: 

ЗА - 4, ПРОТИВ - няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 7; НЕ СЕ ПРИЕМА 

 

Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 47 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), чл.137, ал.1, т.5 и т.8 от Търговския закон и чл.12, т.6 от 

Наредба №6 за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община 

Белене върху общинската част от капитала на търговските дружества: 

1. Не освобождава от отговорност управителя на „Многопрофилна болница за 

активно лечение - Белене” ЕООД („МБАЛ-Белене” ЕООД) с ЕИК 114542439 Петър 

Иванов Господинов за времето, през което е бил управител на дружеството. 

2. Задържа в полза на Общината гаранционния депозит, направен от управителя 

Петър Господинов, поради констатираните в Анализа нередности при управлението на 

дружеството. 

3. Възлага на кмета на общината да публикува подробна информация за 

резултатите от проверката във в-к „Дунавски новини” и на официалния сайт на 

Общината. 

4. Задължава управителя на „МБАЛ-Белене” ЕООД да направи достояние на 

всички служители на дружеството Анализа от извършената проверка. 

  

 ГЛАСУВАЛИ - 11 общински съветници: 

 ЗА - 6; 

 ПРОТИВ - 1; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 4 

 ПРИЕМА СЕ 

  

 Заседанието напуснаха общинските съветници д-р Пламен Гендов и Иван 

Динов. Кворумът бе променен на 9 общински съветници. 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

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

даване на съгласие за сключване на Договор за отдаване на помещение под наем 

между „МБАЛ-Белене” ЕООД – град Белене и „Трансмедико” ЕООД – град 

Хасково. 

 

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

думата на вносителя на предложението - Милен Дулев, кмет на община Белене, който 

изложи мотивите на предложението си за решение. Кметът подчерта, че всеки приход 

за болницата е важен. 

 Предложението бе гледано в три Постоянни комисии: „Здравеопазване и 

социални дейности”, „Местно самоуправление, ред, законност и сигурност” и 

„Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”. 

Становището на здравната комисия докладва д-р Бистра Павловска. Тя заяви, че с 

единодушие от 6 (шест) гласа ЗА, без ПРОТИВ и без ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, ПК 
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„Здравеопазване и социални дейности” е приела предложението за решение на 

вносителя. В становището на ПК „Местно самоуправление, ред, законност и 

сигурност”, се казва, че с 4 (четири) гласа ЗА, без ПРОТИВ и без ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 

комисията приема предложението за решение на кмета на община Белене. Емил 

Михайлов посочи, че на свое заседание комисията по икономика също е приела с 

единодушие - ЗА - 4 (отсъстват Дора Леонова, Петър Ангелов, Никола Ангелов), 

ПРОТИВ - няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма, предложението за решение от вносителя. 

 Емил Михайлов направи предложение - към решението да бъде записано като 

точка 2. следното изречение - „Определя гаранционен депозит в размер на 3 (три) 

месечни наема”, а точка 2. да стане точка 3. 

 Поради липса на желаещи за отношение по темата, председателят д-р Бистра 

Павловска подложи на гласуване предложението за решение, направено от 

икономическата комисия с допълнението на г-н Емил Михайлов и Общински съвет-

Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 48 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.105, ал.1 от Закона за лечебните 

заведения, във връзка с чл.9, т.3, предложение последно от Договора за възлагане на 

управление на „МБАЛ-Белене” ЕООД и чл.24 от Наредба №6 за условията и реда за 

упражняване на правата на собственик от Община Белене върху общинската част от 

капитала на търговските дружества: 

1. Дава съгласие управителят на „МБАЛ-Белене” ЕООД – град Белене да 

сключи Договор за отдаване на помещение под наем за срок от 3 (три) години, без търг 

и без конкурс, с месечен наем в размер на 1 000,00 лева (Хиляда лева) за помещение, 

собственост на дружеството, а именно – част от бившата кухня на болницата с площ от 

50,00 (Петдесет) кв. м на фирма „Трансмедико” ЕООД, ЕИК 20338571 със седалище и 

адрес на управление гр. Хасково, ул. „Георги Бенковски” №5. 

2. Определя гаранционен депозит в размер на 3 (три) месечни наема. 

 3. Възлага на управителя на „МБАЛ-Белене” ЕООД – град Белене последващи 

действия. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 9 общински съветници: 

 ЗА - 8; 

 ПРОТИВ - няма; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 1 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

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

разрешение за заемообразно ползване на средства по одобрен проект – 

„Подготвителна помощ за стратегия за ВОМР на територията на общините 

Белене, Никопол, Гулянци и Долна Митрополия”, по подмярка 4.1 

„Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“, финансиран по Програма за 

морско дело и рибарство 2014-2020. 

 

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

думата на вносителя на предложението - Милен Павлов Дулев - кмет на община 

Белене, който посочи мотивите на предложението си за решение. В изказването си той 
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уточни, че на 27 юни, в София, ще бъде подписан договорът по проекта и че останалите 

общини - Никопол, Гулянци и Долна Митрополия, също ще вземат подобни решения, 

но на стойност до 10 000 лева (Десет хиляди лева). 

 Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска даде думата на 

Емил Михайлов - председател на Постоянна комисия „Икономика, общинска 

собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”, за да докладва 

становището на комисията по предложението. Той заяви, че комисията подкрепя 

проекта за решение с единодушие (гласували 4 членове, ЗА - 4, ПРОТИВ - няма, 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма), но с корекция по точка 2, която става: „Необходимите 

средства да се осигурят от временно свободния ресурс от сметките за средствата от ЕС 

за финансиране на плащания.”. 

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

подложи на поименно гласуване предложението за решение на ПК „Икономика, 

общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”, и Общински 

съвет-Белене прие следното решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 49 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 104, ал. 1, т.4 и т.5 от Закона за публични финанси: 

1. Разрешава ползването на временен безлихвен заем в размер до 20 000,00 лв., 

от общинския бюджет за реализация на дейностите по „Подготвителна помощ за 

стратегия за ВОМР на територията на общините Белене, Никопол, Гулянци и Долна 

Митрополия”, по подмярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”, 

финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020. 

2. Необходимите средства да се осигурят от временно свободния ресурс от 

сметките за средствата от ЕС за финансиране на плащания. 

 3. Срокът на ползване на заема е в срока на изпълнение на дейностите по 

проекта.  

4. Срокът на погасяване е до възстановяването им от Управляващия орган, но не 

по-късно от 31.12.2017 г. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 9 общински съветници: 

 ЗА - 9 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Емил Михайлов, 

Петър Ангелов, Петър Дулев, Румен Арабаджиев, Светослава Христова и Стефан 

Николов); 

 ПРОТИВ - няма; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ПЕТА ТОЧКА 

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

определяне на годишна вноска за 2017 г. на Община Белене във Фонд „Общинска 

солидарност” към Националното сдружение на общините в Република България. 

 

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

думата на вносителя на предложението - Милен Павлов Дулев - кмет на община 

Белене, който изложи мотивите си за предложеното решение. 
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 Предложението бе разгледано само в една комисия - ПК „Икономика, общинска 

собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”, и председателят на 

Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска даде думата на председателя й Емил 

Михайлов, за да докладва становището на комисията. Г-н Михайлов посочи, че 

членовете на комисията подкрепят предложението за решение с единодушие - 4 

(четири) гласа ЗА, без ПРОТИВ и без ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 

 Председателят д-р Бистра Павловска подложи на гласуване предложението за 

решение и Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 50 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА) и чл.6, т.2 от Правилника за устройството и дейността на 

Фонд „Общинска солидарност” към НСОРБ: 

1. Определя годишна вноска за 2017 г. на Община Белене във Фонд „Общинска 

солидарност” към Националното сдружение на общините в Република България в 

размер на 300,00 (Триста лева и 00 ст.). 

2. Възлага на кмета на община Белене последващи действия. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 9 общински съветници: 

 ЗА - 9; 

 ПРОТИВ - няма; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА 

 Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска – председател на 

Общински съвет-Белене, относно Приемане на Наредба за изменение на Наредба 

№5 за търговската и рекламна дейност на територията на община Белене. 

 

 Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска представи пред 

присъстващите в залата предложението си за решение и посочи, че мотивите за 

изменение на Наредба 5 и самата Наредба за изменение на наредбата са изготвени от 

заместник-председателя на Общински съвет-Белене Емил Михайлов. Д-р Павловска 

уточни, че проектът на Наредбата за изменение на Наредба №5, заедно с мотивите са 

били публикувани на официалния сайт на Община Белене на 5 юни 2017 г. и в 14-

дневен срок не са постъпили предложения или мнения от граждани и заинтересовани 

лица. 

 Предложението бе гледано в ПК „Местно самоуправление, ред, законност и 

сигурност”. На свое заседание комисията е приела предложението с единодушие - от 

присъстващи 4 (четири) членове ЗА са гласували 4 (четири). 

 Председателят д-р Бистра Павловска подложи на гласуване предложението за 

решение и Общински съвет-Белене прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 51 

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА): 
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1. Приема Наредба за изменение на Наредба №5 за търговската и рекламна 

дейност на територията на община Белене. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 9 общински съветници: 

 ЗА – 9;  
 ПРОТИВ - няма; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

 ПРИЕМА СЕ 
 

 

СЕДМА ТОЧКА 

 Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

 

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

общинските съветници, че в деловодството на Общински съвет-Белене с Вх. № 

211/21.06.2017 г. е постъпило Искане от жители на село Деков, община Белене и ловци 

от Ловно-рибарска дружина - Деков да бъдат оставени отворени за обществено 

ползване пътищата до всички части (краища) на горите в местностите „Пчелина”, 

„Червена вода”, „Телешора”, „Ормана”, „Селище” и „Голяма стърна”, както и до 

всички съществуващи към момента и заявени за ползване в реални граници през 

стопанската 2017/2018 г. земеделски имоти от частни лица. Всеки общински съветник е 

получил копие от искането. 

 Отношение по темата взе кметът Милен Дулев. Той обясни, че след решение на 

Общинския съвет са трасирани три пътя в село Деков. 

 В дебата по темата се включиха съветниците Веско Манолов, Петър Дулев, 

Емил Михайлов, Петър Ангелов. Всички те изразиха желание този проблем с „ЕНТЕК” 

ООД да бъде разрешен. 

Кметът Милен Дулев се ангажира да проведе среща с жителите и ловците от 

село Деков. 

 

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 


