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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 

№ 9 

 

от редовно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 04.09.2017 г. 

(понеделник) 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 - Петър Ангелов, 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), Калин Петракиев (кмет на кметство Деков) 

 

 V. СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛЕНЕ 

 

 VІ. РЪКОВОДИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ 

 

 

  

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

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

(присъстват 14 общински съветници от общо 17). 

Тя запозна колегите си, че пред тях имат раздадени два допълнителни материала 

- единият е към две точки от дневния ред (към отчетите за касовото изпълнение на 

бюджета на Община Белене към 31.12.2016 г. и към 30.06.2017 г.), които бяха поискани 

по време на заседанието на ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и 

програми за финансиране”; вторият материал е конфиденциална информация от 

Адвокатско дружество „Захариев и Методиев” - София относно Търговско дело №225 

от 2016 г. на Окръжен съд-Плевен, водено срещу Община Белене. 

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 14 гласа ЗА,  без ПРОТИВ и без ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 

Заседанието премина при следния 
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ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно отчет за 

касовото изпълнение на бюджета и средствата на Европейския съюз към 31.12.2016 г. 

Докладват: Председателите на всички Постоянни комисии. Водеща комисия: 

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

 

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

за касовото изпълнение на бюджета на Община Белене  и сметките за средства от 

Европейския съюз към 30.06.2017 г. 

Докладват: Председателите на всички Постоянни комисии. Водеща комисия: 

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

 

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

утвърждаване структурата на функция „Образование” на Община Белене за учебната 

2017/2018 година. 

Докладва: Красимир Тодоров  - председател на Постоянна комисия „Образование, 

култура, младежки дейности, спорт и туризъм” 

 

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

„Мечта” - Белене да бъде включена в списъка на МОН за средищна детска градина в Р 

България. 

Докладват: Красимир Тодоров и Емил Михайлов - председатели на Постоянни 

комисии. Водеща комисия: „Образование, култура, младежки дейности, спорт и 

туризъм” 

 

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

включване в списъка за средищни училища на МОН на ОУ „Васил Левски” - Белене за 

учебната 2017/2018 г. 

Докладва: Красимир Тодоров  - председател на Постоянна комисия „Образование, 

култура, младежки дейности, спорт и туризъм” 

 

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

приемане на решение за продажба на ДМА - движима вещ: Мултифункционална 

метачна машина марка „Bucher-City Cat 2020” след приемане на пазарна оценка, 

изготвена от лицензиран оценител и провеждане на публичен търг за продажбата й по 

реда на ЗОС и на Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС. 

Докладват: Петър Ангелов и Емил Михайлов - председатели на Постоянни комисии. 

Водеща комисия: „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми 

за финансиране” 

  

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

приемане на пазарна оценка за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 

03366.602.1314 по кадастралната карта на град Белене след провеждане на публичен 

търг по реда на ЗОС. 

Докладват: Петър Ангелов и Емил Михайлов - председатели на Постоянни комисии. 

Водеща комисия: „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми 

за финансиране” 
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 8. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 

възлагане на обществен превоз на пътници по маршрутни разписания от 

републиканската и областната транспортна схема от квотата на Община Белене. 

Докладват: Петър Ангелов и Дора Леонова - председатели на Постоянни комисии. 

Водеща комисия: „Местно самоуправление, ред, законност и сигурност” 

 

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

съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 234/16.08.2017 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” 

 

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

съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 231/14.08.2017 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” 

 

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

съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 193/12.06.2017 г. за еднократна помощ, в 

съответствие с приетия от Общински съвет-Белене Правилник за реда и начина на 

отпускане на финансова помощ в полза на физически лица от Община Белене. 

Докладва: д-р Венцислав Стойков - председател на Постоянна комисия 

„Здравеопазване и социални дейности” 

 

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

съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 214/23.06.2017 г. за еднократна помощ, в 

съответствие с приетия от Общински съвет-Белене Правилник за реда и начина на 

отпускане на финансова помощ в полза на физически лица от Община Белене. 

Докладва: д-р Венцислав Стойков - председател на Постоянна комисия 

„Здравеопазване и социални дейности” 

 

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

 

 

Д-р Павловска уточни, че поради отсъствието на председателя на ПК 

„Устройство на територията, жилищна политика и екология” Петър Ангелов 

становищата на комисията ще докладва г-н Емил Михайлов, който ръководи 

заседанията на 25 август 2017 г., поради отсъствието отново на г-н Петър Ангелов. 

 

 ПЪРВА ТОЧКА 

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

отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата на Европейския съюз към 

31.12.2016 г. 

 

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

Малина Ешекова - заместник-кмет на община Белене (кметът Милен Дулев отсъстваше 

от залата), за да представи предложението на вносителя - кмета на община Белене. Г-жа 



4 

 

Ешекова изложи акценти от Докладната записка към отчета за касовото изпълнение на 

бюджета на Община Белене към 31.12.2016 г. 

 Предложението бе гледано във всички постоянни комисии. Председателят д-р 

Бистра Павловска последователно даде думата на председателите им. Красимир 

Тодоров - председател на ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и 

туризъм”, докладва че  комисията с единодушие - от 6 (шест) присъстващи 6 (шест) са 

гласували ЗА предложението за решение на вносителя. От заседанието на комисията е 

отсъствала Светослава Христова. Д-р Венцислав Стойков посочи, че ръководената от 

него комисия „Здравеопазване и социални дейности” също с единодушие (7 - ЗА, без 

ПРОТИВ и без ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ) също е приела предложението за решение на 

вносителя. С единодушие - 5 гласа ЗА, без ПРОТИВ и без ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, ПК 

„Местно самоуправление, ред, законност и сигурност” е приела предложеното 

решение. Това заяви председателят на комисията г-жа Дора Леонова. Г-н Емил 

Михайлов докладва становищата на две постоянни комисии - ПК „Устройство на 

територията, жилищна политика и екология” и ПК „Икономика, общинска собственост, 

бюджет, финанси и програми за финансиране”. Той изтъкна, че поисканите по време на 

заседанията допълнителни информации вече са получени от общинските съветници и 

те дават по-голяма яснота по разискваната тема. Двете комисии също са приели 

предложението за решение на кмета на община Белене Милен Дулев. 

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

мнения и становища. Отношение взеха Петър Дулев, Момчил Спасов, д-р Пламен 

Гендов, Емил Михайлов. В дебатите се включиха общинските служители Мая Терзиева 

(главен счетоводител на Община Белене) и Нина Пейзанова (началник отдел „Местни 

данъци и такси”). 

Председателят на Общински съвет-Белене подложи на поименно гласуване 

предложението за решение относно отчета за касовото изпълнение на бюджета и 

средствата на Европейския съюз към 31.12.2016 г. и Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 52 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 140 от Закона за публичните 

финанси, чл. 9 от ЗОД, разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 г. и чл. 31 от Наредбата за 

съставяне , обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 

Белене: 

 1. Приема уточнения Годишен план на бюджета на Община Белене за 2016 

година по прихода и разхода по функции и дейности в размер на 5 564 369 лв., 

съгласно Приложение №1 и №2. 

 2. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2016 година, съгласно 

Приложение №1 и №2, както следва: 

 2.1. По прихода - 2 148 461 лв.; 

 2.2. По разхода - 1 996 477 лв. 

 3. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2016 г., съгласно 

Приложение №5. 

 4. Приема отчета на сметки за изпълнение на проектите, финансирани от 

фондовете на ЕС за 2016 г., съгласно Приложение №3. 

 5. Приема отчета за изпълнението на инвестиционната програма за 2016 г., 

съгласно Приложение №4.   
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 ГЛАСУВАЛИ - 14 общински съветници (поименно): 

 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 
 

 

ВТОРА ТОЧКА 

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

отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Белене  и сметките за 

средства от Европейския съюз към 30.06.2017 г. 

 

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

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

общинските съветници предложението относно отчет за касовото изпълнение на 

бюджета на Община Белене  и сметките за средства от Европейския съюз към 

30.06.2017 г. (кметът Милен Дулев не бе в залата). Малина Ешекова посочи основни 

моменти от Обяснителната записка към отчета за касово изпълнение на бюджета на 

Община Белене към 30.06.2017 г. 

 Информацията бе разглеждана във всички постоянни комисии. Председателят д-

р Павловска предостави думата последователно на председателите на комисиите, за да 

докладват становищата. Петте комисии с единодушие са приели предложението за 

решение. 

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

съветниците за отношение по темата. В дискусията се включиха Момчил Спасов, д-р 

Пламен Гендов, Петър Дулев и кметът Милен Дулев. Основната тема на дебата бе 

Пречиствателната станция за отпадъчни води, прехвърлянето й на „ВиК” - Плевен и 

цената за кубик вода. От дискусията стана ясно, че увеличение на цената на кубик вода 

ще има и причина за това е новата услуга, която ще се предлага - пречистване на 

водата. 

Председателят на Общински съвет-Белене подложи на поименно гласуване 

предложението на кмета на община Белене г-н Милен Дулев относно отчет за касовото 

изпълнение на бюджета на Община Белене  и сметките за средства от Европейския 

съюз към 30.06.2017 г. и Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 53 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 от Закона за 

публичните финанси (ЗПФ), чл. 29, ал. 2 от Наредбата за съставяне, обсъждане, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белене 

 1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за 

средствата от ЕС на Община Белене за първото шестмесечие на 2017 г. по Приложения 

№ 1, 2, 3 и 4.  

 

 ГЛАСУВАЛИ - 14 общински съветници (поименно): 

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

Стойков, Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил 
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Спасов, Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, Светослава Христова и 

Стефан Николов) 

 ПРОТИВ - няма; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

 ПРИЕМА СЕ 
 

В заседателната зала влезе представител на Адвокатско дружество „Захариев и 

Методиев” - София, който искаше среща с общинските съветници относно Търговско 

дело №225 от 2016 г. на Окръжен съд-Плевен, водено срещу Община Белене. 

Д-р Бистра Павловска направи предложение - 13 точка от дневния ред - „Изказвания, 

питания, становища и предложения от граждани.”, да стане трета. 

Предложението бе подложено на гласуване и то бе прието с единодушие: 

 

ГЛАСУВАЛИ - 14 общински съветници: 

 ЗА - 14; 

 ПРОТИВ - няма; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

 ПРИЕМА СЕ 

 

  Поради конфиденциалността на информацията присъстващите външни лица 

бяха поканени да напуснат залата. 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

 Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

 

 Среща на общинските съветници с представител на Адвокатско дружество 

„Захариев и Методиев” - София при закрити врати. 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

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

утвърждаване структурата на функция „Образование” на Община Белене за 

учебната 2017/2018 година. 

 

 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. 

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 по 

предложението. Той заяви, че комисията подкрепя проекта за решение с единодушие 

(гласували 6 членове, ЗА - 6, ПРОТИВ - няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма). 

 Г-н Емил Михайлов посочи, че няма законово основание, което да задължава 

Общинския съвет да разглежда структурата на функция „Образование” на Община 

Белене за учебната 2017/2018 година. 

Поради липса на други да вземат отношение по темата, председателят д-р Бистра 

Павловска подложи на гласуване предложението за решение на кмета на община 

Белене Милен Дулев и Общински съвет-Белене прие следното: 
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РЕШЕНИЕ № 54 

 

 На основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба №7/29.12.2000 г. на МОН, чл. 

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

администрация: 

 I. Утвърждава следната структура на функция „Образование” в Община Белене 

за учебната 2017/2018 г., както следва: 

 1. Общообразователни училища на делегирани бюджети - 2 (два) броя: 

 - СУ „Димчо Дебелянов” - град Белене; 

 - ОУ „Васил Левски” - град Белене 

 Директорът на съответното училище определя броя на паралелките, групите и 

числеността на персонала, след утвърждаване на Списък-Образец 1, съгласно Наредба 

№7/2000 г. на МОН. 

 2. Детски заведения - 2 (два) броя: 

 - ДГ „Мечта” - град Белене: 4 градински и 1 яслена група; 

 - ДГ „Знаме на мира” - град Белене: 4 градински и 1 яслена група 

 II. Бюджетни звена в сферата на образованието: 

 1. Център за подкрепа за личностно развитие-ОДК - град Белене за 

извънучилищни дейности с численост на персонала 2 (две) щатни бройки. 

 2. Други дейности по образованието с численост на персонала 1 брой „старши 

счетоводител” и 1 брой „Шофьор на ученически автобус”.  

 

 ГЛАСУВАЛИ - 14 общински съветници: 

 ЗА – 8  
 ПРОТИВ - 2; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 4 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ПЕТА ТОЧКА 

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

„Мечта” - Белене да бъде включена в списъка на МОН за средищна детска 

градина в Р 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. 

 Предложението бе разгледано две комисии - ПК „Образование, култура, 

младежки дейности, спорт и туризъм” и ПК „Икономика, общинска собственост, 

бюджет, финанси и програми за финансиране”. Председателят на Общински съвет-

Белене д-р Бистра Павловска даде думата на председателите им, за да докладват 

становищата на комисиите. Г-н Тодоров заяви, че ръководената от него комисия с 

единодушие приема предложението на кмета (ЗА - 6, без ПРОТИВ и без ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ). Г-н Михайлов посочи, че членовете на комисията подкрепят предложението за 

решение с единодушие - 4 (четири) гласа ЗА, без ПРОТИВ и без ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, но 

с известни корекции, а именно - първа и единствена точка в решението да е 

„Общински съвет-Белене предлага на министъра на образованието и науката ДГ 

„Мечта” - град Белене да бъде включена в списъка на средищните детски градини и 

училища на МОН за учебната 2017/2018 година. ” 



8 

 

 Председателят д-р Бистра Павловска подложи на гласуване предложението за 

решение на ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми за 

финансиране” и Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 55 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 53, ал. 1 и ал. 5 от Закона за предучилищното 

и училищното образование (ЗПУО): 

 1. Общински съвет-Белене предлага на министъра на образованието и науката 

ДГ „Мечта” - град Белене да бъде включена в списъка на средищните детски градини и 

училища на МОН за учебната 2017/2018 година.   

  

 ГЛАСУВАЛИ - 14 общински съветници: 

 ЗА – 14  
 ПРОТИВ - няма; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА 

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

включване в списъка за средищни училища на МОН на ОУ „Васил Левски” - 

Белене за учебната 2017/2018 г. 

 

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

думата на кмета на община Белене Милен Дулев, за да изложи предложението си, след 

което даде думата на г-н Красимир Тодоров - председател на Постоянна комисия 

„Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм”, за да докладва 

становището на комисията по предложението. Образователната комисия е приела с 

единодушие предложението на кмета (7 - ЗА, без ПРОТИВ и без ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ). 

Д-р Павловска даде думата на колегите си за мнения. Отношение взе Емил 

Михайлов, който посочи, че решението трябва да е идентично с предходното. Г-н 

Михайлов направи предложение решението да е: „На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 

2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 38, ал. 1, т. 1 

и т. 2, и чл. 53, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО): 

 1. Общински съвет-Белене предлага на министъра на образованието и науката 

ОУ „Васил Левски” - град Белене да бъде включено в списъка на средищните детски 

градини и училища на МОН за учебната 2017/2018 година. ” 

 Председателят д-р Бистра Павловска подложи на гласуване предложението на 

общинският съветник Емил Михайлов и Общински съвет-Белене прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 56 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 38, ал. 1, т. 1 и т. 2, и чл. 53, ал. 2 от Закона за 

предучилищното и училищното образование (ЗПУО): 
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 1. Общински съвет-Белене предлага на министъра на образованието и науката 

ОУ „Васил Левски” - град Белене да бъде включено в списъка на средищните детски 

градини и училища на МОН за учебната 2017/2018 година. 

 

ГЛАСУВАЛИ - 14 общински съветници: 

 ЗА – 14  
 ПРОТИВ - няма; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

 ПРИЕМА СЕ 
 

 

СЕДМА ТОЧКА 

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

приемане на решение за продажба на ДМА - движима вещ: Мултифункционална 

метачна машина марка „Bucher-City Cat 2020” след приемане на пазарна оценка, 

изготвена от лицензиран оценител и провеждане на публичен търг за продажбата 

й по реда на ЗОС и на Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС. 

 

 

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

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

изложи мотивите си за предложеното решение. Две комисии са разгледали 

предложението - ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология” и ПК 

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

Становищата на двете комисии докладва г-н Емил Михайлов. Той посочи, че комисията 

по „Устройство на територията, жилищна политика и екология” не е приела 

предложението за решение с 2 - ЗА, 1 - ПРОТИВ и 2 - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, а 

икономическата комисия го е приела с 3 - ЗА, без ПРОТИВ и 2 - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 

като комисията е направила и корекции в предложението за решение. 

Председателят на Общински съвет-Белене 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 

взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 57 

 

 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 
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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 - 14 общински съветници (поименно): 

 ЗА – 8 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Дора Леонова, 

Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Пламен Гендов) 

 ПРОТИВ - 1 (Стефан Николов); 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 5 (Венцислав Стойков, Момчил Спасов, Петър Дулев, 

Румен Арабаджиев, Светослава Христова) 

 ПРИЕМА СЕ 
 

 

ОСМА ТОЧКА 

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

приемане на пазарна оценка за продажба на общински поземлен имот с 

идентификатор 03366.602.1314 по кадастралната карта на град Белене след 

провеждане на публичен търг по реда на ЗОС. 

 

Д-р Бистра Павловска предостави думата на вносителя на предложение - кметът 

на община Белене Милен Дулев. Той посочи, че има постъпило Заявление за 

закупуване на посочения общински поземлен имот и че това е една от възможностите 

за приход в бюджета на Общината. 

Предложението отново бе разгледано в двете комисии - „Устройство на 

територията, жилищна политика и екология” и „Икономика, общинска собственост, 

бюджет, финанси и програми за финансиране”. Становищата им докладва г-н Емил 

Михайлов. ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология” не е 

приела предложението за решение с 2 - ЗА, 1 - ПРОТИВ и 2 - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 

Икономическата комисия не е приела пазарната оценка на оценителя (45 250,00 лв. без 

ДДС) и е предложила по-висока (67 965,00 лв. без ДДС). 

Заседанието напусна общинският съветник Красимир Тодоров и кворумът бе 

променен - присъстват 13 общински съветници. 

Д-р 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 № 58 

 

 

 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. 



11 

 

 2. Възлага на кмета на общината последващи действия.  

 

 ГЛАСУВАЛИ - 13 общински съветници (поименно): 

 ЗА – 8 (Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав Стойков, Емил Михайлов, 

Иван Динов, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, Светослава Христова) 

 ПРОТИВ - няма 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 5 (Бистра Павловска, Дора Леонова, Момчил Спасов, Петър 

Дулев, Стефан Николов) 

 ПРИЕМА СЕ 
 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА 

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

възлагане на обществен превоз на пътници по маршрутни разписания от 

републиканската и областната транспортна схема от квотата на Община Белене. 
 

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

думата на кмета на община Белене Милен Дулев, за да изложи предложението си, след 

което даде думата на г-н Емил Михайлов и г-жа Дора Леонова, за да докладват 

становищата на комисиите, разгледали предложението. ПК „Местно самоуправление, 

ред, законност и сигурност” е приела с единодушие предложението на кмета (5 - ЗА, 

без ПРОТИВ и без ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ). ПК „Устройство на територията, жилищна 

политика и екология” е приела предложението с известни корекции. 

Д-р Павловска подложи на гласуване предложението на комисията по 

устройство на територията и Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 59 

 

 На основание чл. 21, ал. 2, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 19, ал. 2 и ал. 2 от Закона за автомобилните 

превози и чл. 16в, ал. 1 от Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 

пътници с автобуси: 

 1. Възлага на кмета на община Белене провеждане по реда на Закона за 

обществените поръчки процедура за възлагане на обществена поръчка за една 

обособена позиция с предмет: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от 

републиканската и областната транспортна схема от квотата на Община Белене”, 

съгласно маршрутни разписания, неразделна част от настоящото решение, както 

следва: 

№ МАРШРУТ 
ЧАС НА ТРЪГВАНЕ 

ОТ БЕЛЕНЕ 

ЧАС НА ВРЪЩАНЕ 

ОТ БЕЛЕНЕ 

1. Белене - Плевен 
17.15 ч. от Автогара Белене 

(през К. вода, Б. вода и Лозица) 

19.00 ч. от Автогара Плевен 

(през Татари и Петокладенци) 

2. Белене - Плевен 
08.10 ч. от Автогара Белене 

(през К. вода, Б. вода и Лозица) 

10.30 ч. от Автогара Плевен 

(през Б. вода и Лозица) 

3. Белене - Плевен 
12.35 ч. от Автогара Белене 

(през Б. вода и Лозица) 

14.15 ч. от Автогара Плевен 

(през Татари и Петокладенци) 

4. Белене - Свищов 14.00 ч. от Автогара Белене 16.00 ч. от Автогара Свищов 

5. Белене - Свищов 17.30 ч. от Автогара Белене 18.30 ч. от Автогара Свищов 

6. Белене - Левски 08.00 ч. от Автогара Белене 12.30 ч. от Автогара Левски 
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ГЛАСУВАЛИ - 13 общински съветници: 

 ЗА – 13 

 ПРОТИВ - няма; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА 

Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на 

Общински съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 234/16.08.2017 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. 
 

Д-р Павловска изложи пред колегите си мотивите за решение. Предложението й 

за отпускане на еднократна финансова помощ бе гледано в комисията по 

здравеопазване. Председателят й д-р Венцислав Стойков посочи, че членовете с 

единодушие са се обединили около становището на лицето да бъде отпуснат 

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

Поради липса на желаещи да вземат отношение по темата, председателят на 

Общинския съвет подложи на гласуване предложението и Общински съвет-Белене взе 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 60 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Правилник за реда и начина на отпускане 

на финансова помощ в полза на физически лица от Община Белене: 

 1. Отпуска финансова помощ на Дарина Илийчева Лоринкова, ЕГН 770223****, 

адрес: град Белене, жил. блок „Димум” 117, вх. „Д”, ет. 3, ап. 8, в размер от 300,00 лева 

(Триста лева и 00 ст.). 

 2. Възлага на кмета на общината последващи действия. 

   

 ГЛАСУВАЛИ - 13 общински съветници: 

 ЗА – 13  
 ПРОТИВ - няма; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

 ПРИЕМА СЕ 
 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на 

Общински съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 231/14.08.2017 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. 
 

Д-р Павловска изложи пред колегите си мотивите за решение. Предложението й 

за отпускане на еднократна финансова помощ бе гледано в ПК „Здравеопазване и 

социални дейности”. Председателят й д-р Венцислав Стойков посочи, че членовете с 
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единодушие са се обединили около становището на лицето да бъде отпусната помощ в 

размер на 200,00 лева. (Двеста лева и 00 ст.). 

Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване предложението и 

Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 61 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Правилник за реда и начина на отпускане 

на финансова помощ в полза на физически лица от Община Белене: 

 1. Отпуска финансова помощ на Албена Михайлова Данева, ЕГН 670216****, 

адрес: град Белене, ул. „Люлин” №2, блок 1/43, вх. „В”, ет. 4, ап. 16, в размер от 200,00 

лева (Двеста лева и 00 ст.). 

 2. Възлага на кмета на общината последващи действия. 

   

 ГЛАСУВАЛИ - 13 общински съветници: 

 ЗА – 13  
 ПРОТИВ - няма; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

ПРИЕМА СЕ 
 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на 

Общински съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 193/12.06.2017 г. за еднократна 

помощ, в съответствие с приетия от Общински съвет-Белене Правилник за реда и 

начина на отпускане на финансова помощ в полза на физически лица от Община 

Белене. 

 

Д-р Павловска изложи пред общинските съветници мотивите си за решение. 

Предложението й за отпускане на еднократна финансова помощ бе гледано в ПК 

„Здравеопазване и социални дейности”. Председателят на комисията д-р Венцислав 

Стойков посочи, че членовете с единодушие са се обединили около становището на 

лицето да бъде отпусната помощ в размер на 200,00 лева. (Двеста лева и 00 ст.). 

Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване предложението и 

Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 62 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Правилник за реда и начина на отпускане 

на финансова помощ в полза на физически лица от Община Белене: 

 1. Отпуска финансова помощ на Наргюзел Феимова Чакърова, ЕГН 550801****, 

адрес: град Белене, ул. „Димитър Благоев” №30, в размер от 200,00 лева (Двеста лева и 

00 ст.). 

 2. Възлага на кмета на общината последващи действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ - 13 общински съветници: 

 ЗА – 13  
 ПРОТИВ - няма; 
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 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

ПРИЕМА СЕ 
 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на 

Общински съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 214/23.06.2017 г. за еднократна 

помощ, в съответствие с приетия от Общински съвет-Белене Правилник за реда и 

начина на отпускане на финансова помощ в полза на физически лица от Община 

Белене. 

 

Д-р Павловска изложи пред общинските съветници мотивите си за решение. 

Предложението й за отпускане на еднократна финансова помощ бе гледано в ПК 

„Здравеопазване и социални дейности”. Председателят на комисията д-р Венцислав 

Стойков посочи, че членовете с единодушие са се обединили около становището на 

лицето да бъде отпусната помощ в размер на 200,00 лева. (Двеста лева и 00 ст.). 

Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване предложението и 

Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 63 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Правилник за реда и начина на отпускане 

на финансова помощ в полза на физически лица от Община Белене: 

 1. Отпуска финансова помощ на Мария Иванова Пенчева, ЕГН 540922****, 

адрес: град Белене, ул. „Партиарх Евтимий”, блок 3/15, вх. В, ет.5, ап.18, в размер от 

200,00 лева (Двеста лева и 00 ст.). 

 2. Възлага на кмета на общината последващи действия. 

   

 ГЛАСУВАЛИ - 13 общински съветници: 

 ЗА – 13  
 ПРОТИВ - няма; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

ПРИЕМА СЕ 

 

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 


