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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 

№ 10 

 

от извънредно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 25.09.2017 г. 

(понеделник) 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, Николай Арабаджиев, Петър Дулев, Пламен 

Гендов, Румен Арабаджиев, Светослава Христова, Стефан Николов, Стилиян Лоринков 

 ОТСЪСТВА: 1 - Петър Ангелов 

 

 ІІ. ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Малина Ешекова 

 

 III. СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛЕНЕ 

 

 IV. РЪКОВОДИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ 

 

 

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

извънредното заседание на Общинския съвет. Посочи, че има кворум (присъстват 15 

общински съветници от общо 17 - Стилиян Лоринков не участва в гласуването на 

дневния ред, тъй като не е положил клетва като общински съветник). 

Председателят д-р Бистра Павловска посочи причините, поради които свиква 

извънредното заседание - спазване на законосъобразните срокове по предложенията, 

включени в проекта на дневен ред. Тя посочи, че той е от пет точки - първата е 

полагане на клетва от новоизбрания общински съветник Стилиян Лоринков; втора и 

трета - ново обсъждане на Решения 57 и 58 от предходното заседание и върнати от 

Областния управител на област Плевен като незаконосъобразни; четвърта точка е 

свързана с предстоящото на 5 октомври Учредително събрание на „Местна 

инициативна рибарска група Белене - Никопол - Гулянци - Долна Митрополия” и 

участието в него на Община Белене; пета точка касае кредит, който би искал да изтегли 

Сдружение „МИГ Белене - Никопол”. 

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

Светослава Христова предложи точка 5 от дневния ред да отпадне. Предложението бе 

подложено на гласуване, но не се прие: ЗА - 7, ПРОТИВ - 6, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 3 - НЕ 

СЕ ПРИЕМА. 

Стефан Николов предложи като шеста точка да бъде включена „Изказвания, 

питания, становища и предложения от граждани.”. Предложението бе прието с 15 гласа 

ЗА, без ПРОТИВ и без ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 
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Д-р Бистра Павловска подложи на гласуване целия дневен ред и той бе приет с 

единодушие - 15 - ЗА, без ПРОТИВ и без ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 

Заседанието премина при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник. 

 

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

съвет-Белене, относно ново обсъждане от Общински съвет-Белене на Решение №57 по 

Протокол №9 от 04.09.2017 г. 

 

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

съвет-Белене, относно ново обсъждане от Общински съвет-Белене на Решение №58 по 

Протокол №9 от 04.09.2017 г. 

 

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

участие на Община Белене в процедура за създаване и учредяване на Сдружение 

„Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Белене - Никопол - Гулянци - Долна 

Митрополия”. 

 

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

даване на разрешение Община Белене, ЕИК: 000413579, да обезпечи като поръчител 

взимането от „Банка ДСК” ЕАД по кредитна линия за финансиране на одобрени 

допустими текущи разходи по ДФЗ на СНЦ „МИГ Белене - Никопол”, БУЛСТАТ: 

177027228, ползването на кредит в размер до 100 000 лева. 

 

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

 

 

 ПЪРВА ТОЧКА 

 Полагане на клетва от новоизбран общински съветник. 

 

 Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска покани при 

себе си Стилиян Лоринков - избран за общински съветник от Местна коалиция 

„Демократи и патриоти за Белене” с Решение 126 от 11.09.2017 г. на Общинска 

избирателна комисия. До избор на нов общински съветник се стигна, след като Никола 

Ангелов подаде до Общински съвет-Белене заявление за предсрочно прекратяване на 

правомощията му. Те му бяха прекратени от ОИК-Белене с Решение 125/11.09.2017 г. 

 След химна на Република България и химна на Европейския съюз, Стилиян 

Лоринков положи клетва, подписа клетвен лист и получи от председателя на Общински 

съвет-Белене копие от клетвения си лист, служебна карта и Правилника за работа на 

Общински съвет-Белене. 

 Кворумът на заседанието бе променен от 15 на 16 общински съветници. 

 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на 

Общински съвет-Белене, относно ново обсъждане от Общински съвет-Белене на 

Решение №57 по Протокол №9 от 04.09.2017 г. 
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Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска обясни 

мотивите си за предложението, а именно Заповед № РД-29-8/14.09.2017 г. на Областния 

управител на област Плевен и необходимостта решение №57/04.09.2017 г. да бъде 

разгледано отново. 

 Д-р Бистра Павловска предостави думата на колегите си за изказвания и 

предложения. В дебатите участие взеха Петър Дулев, Емил Михайлов, д-р Пламен 

Гендов, Момчил Спасов, Веско Манолов, Дора Леонова. 

 Петър Дулев заяви, че групата общински съветници, която представлява, ще 

гласуват против продажбата на мултифункционалната метачна машина. В мотивите той 

изрази увереност, че машината е нужна, за да не се занижава качеството на услугата по 

почистване на града, която Общината предлага на гражданите. В подкрепа на думите на 

г-н Петър Дулев се изказа и Момчил Спасов. 

 Общинският съветник Емил Михайлов изрази позиция, че продажбата на 

машината е възможност за реализация на приходи в бюджета. Около тази позиция се 

обединиха останалите общински съветници, които взеха отношение по предложението. 

 Общинският съветник Красимир Тодоров предложи прекратяване на 

разискванията. Предложението му бе прието с 13 гласа ЗА, без ПРОТИВ и 3 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 

Председателят на Общински съвет-Белене подложи на поименно гласуване 

Решение №57, взето на 4 септември Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 64 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и 65, ал. 1 

от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС: 

 1. Включва в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост, ДМА - движима вещ: Мултифункционална метачна машина марка 

„Bucher – City Cat 2020”. 

 2. Приема пазарната оценка за продажба на ДМА - движима вещ: 

Мултифункционална метачна машина марка „Bucher – City Cat 2020”, изготвена от 

„ХЕМУС КОНСУЛТ” ЕООД – гр. Троян, представлявано от Цанко Спасовски 

(Сертификат за оценителска правоспособност  с Рег.№300100182 от 14 декември 2009 

г. за оценка на машини и съоръжения, издаден въз основа на Лиценз №3524 от 

16.01.1995 г. на Агенцията за приватизация) в размер на 107 500,00 лева без ДДС (Сто 

и седем хиляди и петстотин лева и 00 стотинки) или 129 000,00 лева с ДДС (Сто 

двадесет и девет хиляди лева и 00 стотинки) и я определя като начална тръжна цена за 

продажбата й при провеждане на публичен търг по реда на ЗОС и на Наредбата по чл. 

8, ал. 2 от ЗОС. 

 3. Възлага на Кмета на Общината последващите действия.  

 

 ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници (поименно): 

 ЗА – 10 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Дора Леонова, 

Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Николай Арабаджиев, Пламен 

Гендов, Стилиян Лоринков) 

 ПРОТИВ - 4 (Момчил Спасов, Петър Дулев, Светослава Христова, Стефан 

Николов); 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 2 (Венцислав Стойков, Румен Арабаджиев) 

 ПРИЕМА СЕ 
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ТРЕТА ТОЧКА 

 Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на 

Общински съвет-Белене, относно ново обсъждане от Общински съвет-Белене на 

Решение №58 по Протокол №9 от 04.09.2017 г. 

 

 Д-р Бистра Павловска посочи, че Решение №58 от 04.09.2017 г. е върнато за 

ново обсъждане от Областния управител на област Плевен със Заповед № РД-29-9 от 

14.09.2017 г. като незаконосъобразно, съгласно чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА. Върнатият за 

ново обсъждане акт не влиза в сила и трябва да бъде преразгледано и гласувано от 

общинските съветници в 14-дневен срок от получаването на Заповедта на Областния 

управител. 

 Председателят на Общински съвет-Белене предостави думата на колегите си за 

предложения и мнения. След проведените дебати, в които взеха участие Емил 

Михайлов, д-р Пламен Гендов и Петър Дулев, д-р Бистра Павловска подложи на 

поименно гласуване предложението за решение и Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 65 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 1 от ЗОС, чл. 

65, ал. 1 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС: 

 1. Определя пазарна цена в размер на 67 965,00 лева без ДДС (Шестдесет и 

седем хиляди деветстотин шестдесет и пет лева и 00 ст.) или 81 558,00 лева с ДДС 

(Осемдесет и една хиляди петстотин петдесет и осем лева и 00 ст.) за продажбата на 

общински недвижим имот - Поземлен имот с идентификатор 03366.602.1314, с площ 5 

634,00 кв. м по кадастралната карта на град Белене, а по ЗРП на град Белене - УПИ 

ХVІІІ, стр. кв. 8 и я определя за Начална тръжна цена при продажба, след провеждане 

на публичен търг по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС) и Наредбата по 

чл. 8, ал. 2 от ЗОС. 

 2. Възлага на кмета на общината последващи действия. 

  

 

 ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници (поименно): 

 ЗА – 14 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав 

Стойков, Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил 

Спасов, Николай Арабаджиев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, Светослава 

Христова, Стилиян Лоринков) 

 ПРОТИВ - няма; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 2 (Петър Дулев, Стефан Николов) 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

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

участие на Община Белене в процедура за създаване и учредяване на Сдружение 

„Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Белене - Никопол - Гулянци - 

Долна Митрополия”. 

 

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

думата на заместник-кметът на Община Белене Малина Ешекова, за да докладва 

предложението на вносителя - Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, който 
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поради годишен отпуск не присъства на заседанието. Г-жа Ешекова посочи, че Община 

Белене е водещ партньор по проекта за създаване на Местна инициативна рибарска 

група, съвместно с общините Гулянци, Никопол и Долна Митрополия. Учредителното 

събрание е насрочено за 5 октомври 2017 г. и това налага вземането на решение от 

Общински съвет-Белене дали Общината да участва в процедурата за създаване и 

учредяване на Сдружение „Местна инициативна рибарска група Белене - Никопол - 

Гулянци - Долна Митрополия”. 

Малина Ешекова направи промяна в предложението за решение - като трета 

точка да се запише - „Определя представител на Община Белене в Учредителното 

събрание на Сдружение с нестопанска цел „МИРГ Белене - Никопол - Гулянци - Долна 

Митрополия” - Милен Павлов Дулев, кмет на община Белене.”. И още - трета точка в 

първоначалния вариант на предложението за решение да стане четвърта. 

 Общинските съветници имаха възможността да дискутират предложението. Те 

поискаха по-голяма яснота по бъдещото сдружение. Думата бе дадена на представителя 

на МИРГ - Петър Петров. Той запозна аудиторията с изпълнената до момента работа, 

както и че в момента се подготвя стратегията на МИРГ от външни консултанти, както и 

останалите срокове и дейности, които предстоят. 

 Заседанието напусна общинският съветник Красимир Тодоров и кворумът бе 

променен от 16 на 15 общински съветници.  

Председателят д-р Бистра Павловска подложи на поименно гласуване 

предложението за решение на кмета на община Белене Милен Дулев с промените, 

посочени от заместник-кмета Малина Ешекова и Общински съвет-Белене прие 

следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 66 

 

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

местната администрация (ЗМСМА): 

 1. Дава съгласие Община Белене да участва в процедура за създаване и 

учредяване на Сдружение „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Белене - 

Никопол - Гулянци - Долна Митрополия”. 

 2. Сдружение „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Белене - Никопол - 

Гулянци - Долна Митрополия” да бъде регистрирано по Закона за юридически лица с 

нестопанска цел като организация, осъществяваща обществено полезна дейност, със 

седалище на територията на община Белене. 

 3. Определя представител на Община Белене в Учредителното събрание на 

Сдружение с нестопанска цел „МИРГ Белене - Никопол - Гулянци - Долна 

Митрополия” - Милен Павлов Дулев, кмет на община Белене. 

 4. Упълномощава кмета на община Белене да извърши всички последващи 

действия.  

 

 ГЛАСУВАЛИ - 15 общински съветници (поименно): 

 ЗА – 15 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав 

Стойков, Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов, Момчил Спасов, Николай 

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

Стефан Никопол, Стилиян Лоринков) 

 ПРОТИВ - няма; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

 ПРИЕМА СЕ 
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ПЕТА ТОЧКА 

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

даване на разрешение Община Белене, ЕИК: 000413579, да обезпечи като 

поръчител взимането от „Банка ДСК” ЕАД по кредитна линия за финансиране на 

одобрени допустими текущи разходи по ДФЗ на СНЦ „МИГ Белене - Никопол”, 

БУЛСТАТ: 177027228, ползването на кредит в размер до 100 000 лева. 

 

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

думата на заместник-кметът на Община Белене Малина Ешекова, за да докладва 

предложението на вносителя - Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене. Г-жа 

Ешекова посочи, че предложението е въз основа на докладна записка от 

изпълнителния директор на Сдружение „МИГ Белене - Никопол”. 

Думата бе предоставена на общинските съветници. Момчил Спасов, заяви че 

няма да подкрепи това решение, защото от негова проверка, направена в други 

общини, кредит и поръчителство не е предпочитан вариант и го определи като спорен. 

Яснота по искането направи изпълнителният директор на „МИГ Белене - 

Никопол” Димитрина Проданова. От думите й стана ясно, че 90% от Местните 

инициативни групи в страната са принудени на този вариант на финансиране, тъй като 

все още Фонд ФЛАГ не отпуска заеми на Местни инициативни групи. 

Общинският съветник Емил Михайлов също изрази притеснения по взимането 

на подобно решение. Като пропуск посочи липсата на оферти поне от две търговски 

банки за кредит. Г-н Михайлов посочи, че Общината може както вече веднъж е 

направила, в началото на 2018 година да отпусне заем на „МИГ Белене - Никопол”. 

Кворумът на заседанието бе променен от 15 на 14 - залата напусна общинският 

съветник Иван Динов. 

 Председателят д-р Бистра Павловска подложи на поименно гласуване 

предложението за решение и Общински съвет-Белене не прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 67 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА): 

 1. Общински съвет-Белене дава разрешение Община Белене, ЕИК: 000413579, 

да обезпечи като поръчител взимането от „Банка ДСК” ЕАД по кредитна линия за 

финансиране на одобрени допустими текущи разходи от ДФЗ на СНЦ „МИГ Белене - 

Никопол”, Булстат: 177027228, ползването на кредит в размер до 100 000 лева (Сто 

хиляди лева и 00 ст.) при следните параметри на кредитната линия: 

 * Кредитна линия за финансиране на одобрени текущи разходи от ДФЗ: 

 - Размер: до 100 000 BGN 

 - Вид на кредита: кредитна линия 

 - Цел на кредита: финансиране на 100% от одобрените текущи разходи от ДФЗ 

 - Срок на кредита: 12 месеца, с възможност за удължаване на срока 

 - Усвояване: на части 

 - Погасяване: С всяко възстановяване на средства от ДФЗ. Еднократно 

погасяване на краен падеж на кредитната линия 

 - Лихвен процент: 1 м SOFIBOR + надбавка 2,7% 

 - Такса управление: 0,30% 

 - Такса ангажимент: 0,00% 

 - Такса за разглеждане на искане за кредит: без такса 

 - Обезпечение: 



7 

 

› Първи по ред Особен залог върху Вземания от ДФЗ - одобрения бюджет на „МИГ 

Белене - Никопол” в размер на 977 914,00 лв.; 

› Поръчителство от община Белене и община Никопол. 

 2. Оправомощава кмета на община Белене да извърши всички правни и 

фактически действия да подпише с кредитора „Банка ДСК” ЕАД при горе изброените 

параметри*, договора за поръчителство и всички свързани с тази сделка документи и 

да представлява Община Белене лично или чрез пълномощник пред Банката. 

  

 ГЛАСУВАЛИ - 14 общински съветници (поименно): 

 ЗА – няма 

ПРОТИВ - няма; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 14 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, 

Венцислав Стойков, Дора Леонова, Емил Михайлов, Момчил Спасов, Николай 

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

Стефан Никопол, Стилиян Лоринков) 

  НЕ СЕ ПРИЕМА 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА 

 Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

 

 Общинският съветник Стефан Николов отправи питане от името на 

пенсионираните медицински сестри в „Многопрофилна болница за активно лечение - 

Белене” ЕООД - град Белене за възнагражденията им, които дружеството им дължи при 

пенсиониране. Отговор не можаха да дадат заместник-кметът на община Белене 

Малина Ешекова и главният счетоводител на Общината Мая Терзиева, затова на 

следващо заседание на Общински съвет-Белене ще бъде поканен управителят на 

„МБАЛ-Белене” д-р Наталия Мадова, за да отговори на поставения въпрос. 

 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 


