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

ПРОТОКОЛ
№ 11
от редовно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 06.11.2017 г.
(понеделник) от 14.00 часа в зала № 26 на общинската администрация
НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ:
І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 17 - Бистра Павловска, Веселка Врайкова,
Веско Манолов, Венцислав Стойков, Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов,
Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър
Дулев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, Светослава Христова, Стефан Николов,
Стилиян Лоринков
ІІ. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Милен Дулев
ІІI. ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Малина Ешекова
IV. КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА: Венцислав Петров (кмет на кметство Бяла
вода), Светослав Ангелов (кмет на кметство Татари)
V. СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛЕНЕ
VI. РЪКОВОДИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ
VII. ГРАЖДАНИ
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска откри
редовното заседание на Общинския съвет. Посочи, че има кворум (присъстват 15
общински съветници от общо 17 - при откриването на заседанието отсъстваха
общинските съветници Николай Арабаджиев и Светослава Христова).
Председателят д-р Бистра Павловска обяви, че след провеждането на
заседанията на постоянните комисии са постъпили две предложения и тя предложи те
да бъдат включени в дневния ред на заседанието като под точка първа да е
„Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на Общински съветБелене, относно промени в състава на постоянните комисии към Общински съветБелене.”, а под четвърта точка - „Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на
община Белене, относно поемане на краткосрочни дългове по реда на Закона за
публичните финанси и сключване на договори за (мостови) кредити, представляващи
безлихвени заеми, подлежащи на финансиране от общините Никопол, Гулянци и Долна
Митрополия, за реализацията на проект „Подготвителна помощ за стратегия за ВОМР
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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 г.”
Д-р Павловска даде думата на колегите си за предложения по дневния ред.
Поради липса на желаещи, председателят подложи на гласуване целия дневен ред с
направените от нея предложения и той бе приет с единодушие - 15 - ЗА, без ПРОТИВ и
без ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Заседанието премина при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на Общински
съвет-Белене, относно промени в състава на постоянните комисии към Общински
съвет-Белене.
2. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
актуализация по обектите от поименния списък за капиталови разходи по бюджета на
Община Белене за 2017 година.
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
даване на разрешение Община Белене, ЕИК: 000413579, да обезпечи като поръчител
вземането 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.
Докладват: Председателите на всички Постоянни комисии. Водеща комисия:
„Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”
4. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
поемане на краткосрочни дългове по реда на Закона за публичните финанси и
сключване на договори за (мостови) кредити, представляващи безлихвени заеми,
подлежащи на финансиране от общините Никопол, Гулянци и Долна Митрополия, за
реализацията на 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 г.
5. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
приемане на решение за създаване на Музей със смесено участие, представляващо
Сдружение между Община Белене, от една страна, и Фондация „Остров Белене”, от
друга страна, по реда на чл. 27, ал. 7 от Закона за културното наследство.
Докладват: Председателите на всички Постоянни комисии. Водеща комисия:
„Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”
6. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
приемане на решение за предоставяне (включване в масивите за ползване) на
проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са необходими за
осигуряване на пътен достъп до имотите и отразените в Плана за земеразделяне в
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картата на съществуващи и възстановими стари граници и в картата на възстановената
собственост на напоителни канали, които не функционират (собственост на ОПФ) и за
размера на средното рентно плащане на общински земеделски имоти с НТП - полски
път в землището на община Белене за стопанската 2017/2018 г., на основание чл. 37в,
ал. 4 и ал. 16 от ЗСПЗЗ и чл. 75б от ППЗСПЗЗ (ДВ. бр. 34 от 2016 г., в сила от
03.05.2016 г.).
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 Списък с размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите в
землището на община Белене, предназначени за общо и за индивидуално ползване от
земеделски стопани или техните сдружения, отглеждащи пасищни животни за
стопанската 2017/2018 г.
Докладват: Петър Ангелов и Емил Михайлов - председатели на Постоянни комисии.
Водеща комисия: „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми
за финансиране”
8. Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на Общински
съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 274/19.09.2017 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”
9. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани.

ПЪРВА ТОЧКА
Предложение от Бистра Ангелова Павловска - председател на Общински
съвет-Белене, относно Промени в състава на постоянните комисии към Общински
съвет-Белене.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска изложи пред
колегите си проекта за решение. Отношение по предложението й не пожела да вземе
никой от общинските съветници и д-р Павловска обяви режим на гласуване.
Общински съвет-Белене взе следното
РЕШЕНИЕ № 68
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 48, ал. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с чл. 44, чл. 45 и чл.
47 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Белене, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация:
1. Избира за член на Постоянна комисия „Устройство на територията, жилищна
политика и екология” Стилиян Величков Лоринков.
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2. Избира за член на Постоянна комисия „Икономика, общинска собственост,
бюджет, финанси и програми за финансиране” Стилиян Величков Лоринков.
ГЛАСУВАЛИ - 15 общински съветници:
ЗА – 15;
ПРОТИВ - няма;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма
ПРИЕМА СЕ
Кворумът бе променен на 16 общински съветници. На заседанието пристигна
Светослава Христова.
ВТОРА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
актуализация по обектите от поименния списък за капиталови разходи по
бюджета на Община Белене за 2017 г.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска даде думата на
вносителя на предложението - кметът на община Белене Милен Дулев. Той обясни, че
предлага да се закупи система за автоматично архивиране на базата данни за защита на
информацията на местни данъци и такси, нова помпа за поливане на зелените площи в
Централна градска част, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и
проектиране на енерго-ефективни мерки на сградата на общинска администрация.
Предложението бе разглеждано на заседанията на петте постоянни комисии към
Общински съвет-Белене. Становищата им докладваха техните председатели. Красимир
Тодоров - председател на ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и
туризъм”, съобщи, че членовете на комисията с единодушие са приели предложението
от 6 присъстващи, 6 са гласували ЗА. Отсъствала е Светослава Христова. Комисията по
здравеопазване и социални дейности и ПК „Местно самоуправление, ред, законност и
сигурност” също с единодушие са приели предложението. Петър Ангелов - председател
на ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология”, докладва, че
членовете на комисията са направили промяна във втора точка от предложението за
решение, а именно - обследване за енергийна ефективност и проектиране на ЕЕмерки
за сградата на СУ „Димчо Дебелянов”, вместо за сградата на Община Белене.
Ръководената от Емил Михайлов комисия по икономика, общинска собственост,
бюджет, финанси и програми за финансиране е поискала ново форматиране на
табличните изображения в решението и е приела предложението на ПК „УТЖПЕ”
ЕЕмерки да се извършат на сградата на средното училище в града. С така
предложените промени икономическата комисия е приела предложението за решение с
единодушие - от 4 присъствали, 4 са гласували ЗА.
Кворумът в залата бе променен на 17 общински съветници (в залата влезе
Николай Арабаджиев).
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска предостави
думата на колегите си за мнения. Отношение пръв взе Момчил Спасов. Той препоръча
при следваща актуализация да се предоставя отчет за касовото изпълнение към
последния месец, за да имат по-широк и ясен поглед върху бюджета на Общината.
Момчил Спасов заяви, че ще гласува „въздържал се”, защото е практика кметът първо
да направи разходи, а Общинският съвет след това да ги гласува.
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Отношение по точката взе и общинският съветник Петър Дулев. Той припомни,
че по време на заседанията на комисиите е направил предложение ЕЕмерки да се
направят на сградата на СУ „Димчо Дебелянов”, вместо на сградата на Общината и
отбеляза, че предложението му е взето под внимание. Петър Дулев отвори темата за
проектирането на „Ситуационен център за бедствия и аварии” - идеен проект в сградата
на бивш Военен клуб, чиято сграда е собственост на Община Белене. Неговото мнение
е, че едно от помещенията трябва да се даде за ползване на Съюза за офицерите и
сержантите от запаса, да се изготви цялостен проект за сградата и с него при
възможност да се кандидатства пред финансиращи органи. Петър Дулев попита с така
предложените за трасиране и изграждане на земеделски пътища ще се реши ли
въпросът на ловците в село Деков.
На поставените въпроси отговори кметът Милен Дулев. Той започна изказването
си с последния въпрос и заяви, че проблемът с ловците е решен, тъй като няма
постъпили оплаквания от тях. Кметът изтъкна, че следващата година ще бъдат
заложени средства за трасиране на нови пътища, за да може да се реагира
своевременно. По темата за Военния клуб кметът увери общинския съветник Петър
Дулев, че с главния архитект на Общината обсъждат варианти за използване на
помещенията по най-рационалния начин. В момента са заложени средства само за
заздравяване на сградата.
Петър Ангелов също взе думата и каза, че ловците от ловната дружинка в село
Деков са удовлетворени от действията на Община Белене.
Дебатите бяха прекратени и председателят на Общински съвет-Белене подложи
на поименно гласуване предложението за решение на икономическата комисия и
Общински съвет-Белене взе следното
РЕШЕНИЕ № 69
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА:
1. Извършва компенсирани промени по обекти и създаване на нови с източник
на финансиране целева републиканска субсидия за 2017 г.
(в лева)
№

ОБЕКТ

§5100 Основен ремонт
Проектиране на „Ситуационен
център за бедствия и аварии” 1.
идеен проект в сградата на
бивш Военен клуб
Проектиране на ул. „Милан
2.
Василев”
§5400 Придобиване на земя
Закупуване на земя - част от
поземлен имот с идентифи3. катор 03366.601.482 - частна
собственост на Петър Радулов
Басарков

ДЕЙНОСТ

2-619 други дейности по жил.
строит., благоустройство и рег.
развитие
2-832
2-619 други дейности по жил.
строит., благоустройство и рег.
развитие

ПЛАН
(било)

7 000,00

АКТУАЛИЗАЦИЯ
(става)

4 100,00

15 000,00 11 400,00

4 630,00

0,00
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Обследване
за
енергийна
ефективност и проектиране на
4.
ЕЕмерки за сградата на СУ
„Димчо Дебелянов”
§5201 Придобиване на
Система
за
автоматично
1. архивиране на базата данни на
ИСМДТ
Контр. сума

2-619 други дейности по жил.
строит., благоустройство и рег.
развитие

0,00

6 090,00

0,00

5 040,00

компютри и хардуери
2-122 общинска администрация

26 630,00 26 630,00

2. Извършват се компенсирани промени и създава нови обекти към поименния
списък за капиталови разходи за 2017 г. с източник на финансиране от свободните
собствени средства, както следва:
(в лева)
№

ОБЕКТ

ДЕЙНОСТ

§5100 Основен ремонт
Закупуване
на
GPS
за 2-122 общинска администрация
изчисляване на местополо1. жението и координати на земеделски имоти общинска собственост
Помпа WILO MVIL 907-16/E/3- 2-619 други дейности по жил.
2. 400-техника БКС
строит., благоустройство и рег.
развитие
Трасиране и изграждане на 2-829 други дейности по селско и
част от земеделските пътища горско стопанство
3.
№461, №627, №432 в землището на с. Деков
Контр. сума

ПЛАН
(било)

АКТУАЛИЗАЦИЯ
(става)

3 500,00

0,00

0,00

3 500,00

13 000,00

3 000,00

16 500,00

6 500,00

3. Допълва се наименование на обект:
3.1. План (било):
ОБЕКТ: Трасиране и изграждане на част от земеделските пътища: №461, №627, №432 в
землището на с. Деков.
3.2. Актуализация (става):
ОБЕКТ: Трасиране и изграждане на част от земеделските пътища: №461, №627, №432,
№402, №403, №406, №419, №421, №427, №436, №483, №494 в землището на с. Деков.
4. Извършва актуализация в разходната част на бюджета на Общината за 2017
година, както следва:
4.1. Намалява бюджета по дейност 2-832 „Служби и дейности по поддържане,
ремонт и изграждане на пътища” със сумата 3 600,00 лв.;
4.2. Увеличава бюджета по функция 2-122 „Общинска администрация” със
сумата 1 540,00 лв.;
4.3. Увеличава бюджета на функция 2-619 „Други дейности по жилищно
строителство, благоустройство и регионално развитие” със сумата 2 060,00 лв.;
4.4. Намалява бюджета на функция 2-829 „Други дейности по селското и горско
стопанство, лов и риболов”, § 5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти” със
сумата 10 000,00 лв.;
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4.5. Увеличава бюджета на функция 2-606 „Изграждане, ремонт и поддържане
уличната мрежа”, §§ 1030 „Текущ ремонт” със сумата от 10 000,00 лв.
ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници (поименно):
ЗА – 15 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав
Стойков, Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Николай
Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, Стефан
Николов, Стилиян Лоринков)
ПРОТИВ - няма;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 2 (Момчил Спасов, Светослава Христова)
ПРИЕМА СЕ
ТРЕТА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
даване на разрешение Община Белене, ЕИК: 000413579, да обезпечи като
поръчител вземането 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.
Д-р Бистра Павловска предостави думата на вносителя - кметът на община
Белене Милен Дулев. Той заяви, че предложението за втори път се внася в Общински
съвет, но този път към предложението са включени документите и информацията,
поради липсата на които то не бе прието на предходното заседание на местния
парламент.
Предложението бе разгледано от петте постоянни комисии. Становищата им
докладваха техните председатели. ПК „Образование, култура, младежки дейности,
спорт и туризъм” с 4 гласа ЗА, без ПРОТИВ и 2 гласа ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ е приела
предложението на кмета за решение. Останалите четири комисии - ПК „Здравеопазване
и социални дейности”, ПК „Местно самоуправление, ред, законност и сигурност”, ПК
„Устройство на територията, жилищна политика и екология” и ПК „Икономика,
общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”, с единодушие са
приели предложението за решение.
В дебатите по темата отношение взеха Момчил Спасов, д-р Пламен Гендов,
Петър Дулев. Думата бе предоставена на изпълнителния директор на „МИГ БеленеНикопол” Димитрина Проданова, която защити искането, залегнало в предложението
на кмета.
Д-р Бистра Павловска подложи на поименно гласуване предложението за
решение и Общински съвет-Белене взе следното
РЕШЕНИЕ № 70
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 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
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- 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:
› 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 - 17 общински съветници (поименно):
ЗА – 16 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав
Стойков, Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил
Спасов, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен
Арабаджиев, Стефан Николов, Стилиян Лоринков)
ПРОТИВ - няма;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 1 (Светослава Христова)
ПРИЕМА СЕ
ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
поемане на краткосрочни дългове по реда на Закона за публичните финанси и
сключване на договори за (мостови) кредити, представляващи безлихвени заеми,
подлежащи на финансиране от общините Никопол, Гулянци и Долна
Митрополия, за реализацията на 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 г.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска посочи, че
четвърта точка е по предложението, което не е разглеждано по време на заседанията на
постоянните комисии, но е важно решението да бъде взето в кратки срокове. Тя
предостави думата на кмета на община Белене Милен Дулев, за да докладва
предложението. Той посочи, че Община Белене е водещ партньор по проекта за
създаване на Местна инициативна рибарска група. Партньори по проекта са общините
Гулянци, Никопол и Долна Митрополия. Това е причината той да предлага
възможността, чрез отпускане на безлихвени заеми от общините-партньори, да се
осигурят средства за изпълнение на проекта до възстановяването им по Програма за
морско дело и рибарство 2014-2020 г.
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Общинските съветници имаха възможността да дискутират предложението.
Емил Михайлов направи предложение да се нанесе редакция в първа точка от
предложението за решение и тя да стане: „Общински съвет-Белене разрешава Община
Белене да поеме краткосрочни безлихвени заеми, отпуснати от бюджетите на общините
Никопол, Гулянци и Долна Митрополия.”.
Техническа грешка в Таблица 2 на Индикативната погасителна схема посочи
Николай Арабаджиев, а именно - дата на падеж - 25 Декември 2017 г., а не както е
записано 25 Декември 2018 г.
Председателят д-р Бистра Павловска подложи на поименно гласуване
предложението за решение на кмета на община Белене Милен Дулев с промените,
посочени от общинските съветници Емил Михайлов и Николай Арабаджиев и
Общински съвет-Белене прие следното:
РЕШЕНИЕ № 71
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, т. 5, чл. 5, ал. 1, т. 5, чл. 13, чл.
16 и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг и чл. 103, ал. 2 от Закона за публичните
финанси:
1. Общински съвет-Белене разрешава Община Белене да поеме краткосрочни
безлихвени заеми, отпуснати от бюджетите на общините Никопол, Гулянци и Долна
Митрополия.
2. Средствата от безлихвените заеми да се използват за плащания по проект
„Подготвителна помощ за стратегия за ВОМР на територията на общините Белене,
Никопол, Гулянци и Долна Митрополия”:
» Максимален размер на дълга - 30 000,00 лв. (Тридесет хиляди лв. и 00 ст.) в
т.ч.:
- дълг от община Никопол - 10 000,00 лв. (Десет хиляди лв. и 00 ст.);
- дълг от община Гулянци - 10 000,00 лв. (Десет хиляди лв. и 00 ст.);
- дълг от община Долна Митрополия - 10 000,00 лв. (Десет хиляди лв. и 00 ст.)
» Валута на дълга - лева;
» Вид на дълга - краткосрочен, целеви, временен, безлихвен заем по смисъла на
чл. 3, т. 5 от ЗОД;
» Начин на обезпечение на кредитите - със Запис на заповед и съгласие за
незабавно инкасо към датата на предявяването им;
» Условия за погасяване:
- Срок на погасяване - до 12 месеца (Дванадесет), считано от датата на
подписване на договорите за кредит с общините Никопол, Гулянци и Долна
Митрополия, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за
предсрочно погасяване.

ИНДИКАТИВНА ПОГАСИТЕЛНА СХЕМА
на краткосрочни общински дългове на Община Белене
с източник Безлихвени заеми от бюджетите на
Община Никопол, Община Гулянци и Община Долна Митрополия
за плащания по проект „Подготвителна помощ за стратегия за ВОМР на
територията на общините Белене, Никопол, Гулянци и Долна Митрополия”,
финансиран със средства на Европейския съюз
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Таблица 1
Максимален размер на безлихвения заем в
т.ч.:

30 000,00 лв.

от Община Никопол
от Община Гулянци
от Община Долна Митрополия
Лихвен процент
Максимален срок (в месеци)

10 000,00 лв.
10 000,00 лв.
10 000,00 лв.
0,00%
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Таблица 2
Период на
усвояване от
общините
Никопол,
Гулянци и
Долна
Митрополия
Ноември 2017 г.

ОБЩО

Дата на падеж

25 Декември 2017 г.
25 Януари 2018 г.
25 Февруари 2018 г.
25 Март 2018 г.
25 Април 2018 г.
25 Май 2018 г.
25 Юни 2018 г.
25 Юли 2018 г.
25 Август 2018 г.
25 Септември 2018 г.
25 Октомври 2018 г.
1 Ноември 2018 г.

Бр.
дни
в
периода

Погасяване
главница
към община
Никопол
(в лева)

Погасяване
главница
към община
Гулянци
(в лева)

Погасяване
главница
към община
Долна
Митрополия
(в лева)

30
31
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
365

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00

Забележка:
Настоящата индикативна погасителна схема представя в детайли
параметрите на общински дълг на Община Белене.
Общински съвет-Белене допуска отклонения от заложените параметри в
настоящата погасителна схема в резултат на промяна на датата/периода на
усвояване и погасяване на кредита, което не води до промяна в останалите основни
параметри на дълга - максимален размер на дълга, валута на дълга, вид на дълга,
условия за погасяване и начин на обезпечение на кредита.
- Източници за погасяване на главницата - чрез плащания от Управляващия
орган и от собствените приходи на Общината
» Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други - без лихви,
такси, комисионни и др.
3. Възлага на кмета на община Белене да извърши всички необходими, правни и
фактически действия за изпълнение на решението.
ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници (поименно):
ЗА – 17 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав
Стойков, Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил
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Спасов, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен
Арабаджиев, Светослава Христова, Стефан Николов, Стилиян Лоринков);
ПРОТИВ - няма;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма
ПРИЕМА СЕ
ПЕТА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
Приемане на решение за създаване на Музей със смесено участие, представляващо
Сдружение между Община Белене, от една страна, и Фондация „Остров Белене”,
от друга страна, по реда на чл. 27, ал. 7 от Закона за културното наследство.
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 след направени проучвания и невъзможността Общината
самостоятелно да инвестира в парк-мемориал на остров Белене, предлага това да се
случи с Фондация „Остров Белене” и формата да е Музей със смесено участие.
Предложението бе гледано на заседания на всички постоянни комисии към
местния парламент. Образователната комисия е приела предложението за решение с 4
гласа ЗА, без ПРОТИВ и 2 гласа ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. С 4 гласа ЗА, без ПРОТИВ и 3
гласа ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ПК „Здравеопазване и социални дейности” също е приела
предложението на кмета. С единодушие от 4 гласа ЗА ПК „Местно самоуправление,
ред, законност и сигурност” също е приела предложения вариант за решение. ПК
„Устройство на територията, жилищна политика и екология” не е приела
предложението за решение на кмета, след като четиримата членове на комисията,
присъствали на заседанието, са гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. По време на заседанието
е постъпило ново предложение от Емил Михайлов, което също не е било прието с 2
гласа ЗА, без ПРОТИВ и 2 гласа ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. В ръководената от него комисия
Емил Михайлов е предложил за решение предложението, което е направил в ПК
„УТЖПЕ” и то е било прието с 3 гласа ЗА, без ПРОТИВ и 1 глас ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Думата бе предоставена на общинските съветници. Емил Михайлов каза, че
темата е за паметта и че през годините очакванията са били някой друг да се погрижи
за това - държава, Съюз на репресираните, но е време Общината и хората от Белене да
изпълнят този дълг на поколенията. Красимир Тодоров вижда в изграждането на Паркмемориал добра възможност за развитието на туризъм в града и посочи, че по време на
заседанията на комисиите ръководителят на Фондация „Остров Белене” Михаил
Маринов е уверил общинските съветници, че Общината няма по никакъв начин да
бъде ангажирана финансово при реализирането на проекта. Момчил Спасов се съгласи
и с двамата си колеги, но изрази мнение, че за взимането на подобно решение са
нужни финансови изчисления за стойността на музея, допълнителни юридически
консултации и не е съгласен с така предложеното решение на вносителя, което на
практика означава кметът да подпише Учредителния акт и след това да го внесе в
Общински съвет за утвърждаване. Емил Михайлов заяви, че комисията по икономика е
направила корекция точно по този въпрос. Петър Дулев също направи изказване по
предложението. Той каза, че като кмет на община Белене е работил истината за лагера
„Белене” да излезе наяве, че никога не е отричал съществуването му, но е редно да се
работи за изчистването на имиджа на града и свързването му основно с лагера. Като
потвърждение на думите си Петър Дулев посочи, че в началото на годината, на
извънредно заседание на 13 януари, е гласувал ЗА по точката относно даване на
11

съгласие за предоставяне от Министерски съвет безвъзмездно за управление от
Община Белене на имот - публична държавна собственост, в град Белене, съставляващ
Втори обект Затвора-Белене (остров „Персин”) в град Белене, община Белене, област
Плевен и посочи, че нещата около този проект трябва да са ясни и публични. Момчил
Спасов предложи в решението, предложено от икономическата комисия, да отпадне
съгласуване на Учредителния акт с министерството на културата. Предложението му
бе подкрепено от Емил Михайлов.
Председателят д-р Бистра Павловска подложи на поименно гласуване
предложението за решение на ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет,
финанси и програми за финансиране” като се коригира втора точка и тя да стане:
„Възлага на кмета на община Белене да участва в изготвяне на проект на Учредителен
акт на Музей със смесено участие, съвместно с Фондация „Остров Белене”, и да го
представи на Общински съвет-Белене за утвърждаване.”. Общински съвет-Белене прие
следното
РЕШЕНИЕ № 72
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 27, ал. 7 от Закона за културното наследство:
1. Дава съгласие Община Белене да участва в учредяването на Музей със
смесено участие, съвместно с Фондация „Остров Белене”, като Сдружение с
нестопанска цел в обществена полза - развиване на музейна дейност.
2. Възлага на кмета на община Белене да участва в изготвяне на проект на
Учредителен акт на Музей със смесено участие, съвместно с Фондация „Остров
Белене”, и да го представи на Общински съвет-Белене за утвърждаване.
ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници (поименно):
ЗА – 12 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Дора Леонова,
Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Николай Арабаджиев, Петър
Ангелов, Пламен Гендов, Стилиян Лоринков);
ПРОТИВ - 1 (Стефан Николов);
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 5 (Венцислав Стойков, Момчил Спасов, Петър Дулев,
Румен Арабаджиев, Светослава Христова)
ПРИЕМА СЕ
Кметът на община Белене Милен Дулев напусна заседанието.
ШЕСТА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
приемане на решение за предоставяне (включване в масивите за ползване) на
проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са необходими
за осигуряване на пътен достъп до имотите и отразените в Плана за земеразделяне
в картата на съществуващи и възстановими стари граници и в картата на
възстановената собственост на напоителни канали, които не функционират
(собственост на ОПФ) и за размера на средното рентно плащане на общински
земеделски имоти с НТП - полски път в землището на община Белене за
стопанската 2017/2018 г., на основание чл. 37в, ал. 4 и ал. 16 от ЗСПЗЗ и чл. 75б от
ППЗСПЗЗ (ДВ. бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.).
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След като бе предоставена думата от председателя на Общинския съвет,
предложението на кмета на общината Милен Дулев изложи заместник-кметът Малина
Ешекова. Становища по предложението докладваха председателите на двете комисии,
разгледали на свое заседание предложението. Петър Ангелов, председател на ПК
„Устройство на територията, жилищна политика и екология” посочи, че членовете на
комисията с единодушие - 4 гласа ЗА, без ПРОТИВ и без ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, са приели
предложението на вносителя. Комисията по икономика, общинска собственост,
бюджет, финанси и програми за финансиране на свое заседание с единодушие - 4 гласа
ЗА, без ПРОТИВ и без ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, са решили да предложат Общинският съвет
да приеме предложението за решение на кмета на общината, но с корекция на цената за
ниви в землището на село Деков - от 38,00 лв. тя да е 45,00 лв. Председателят на
комисията Емил Михайлов, че предложената корекция е законосъобразна.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска подложи на
поименно гласуване предложението на икономическата комисия и Общински съветБелене прие следното
РЕШЕНИЕ № 73
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 75б от ППЗСПЗЗ Общински
съвет – Белене предоставя (включва в масивите за ползване) проектираните в плана за
земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп
до имотите и отразените в плана за земеразделяне, в картата на съществуващи и
възстановими стари граници и в картата на възстановената собственост на напоителни
канали, които не функционират (собственост на ОПФ) за стопанската 2017/2018
година.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и във връзка
с Протокол от 19.01.2017 г., одобрен от Директора на ОД „Земеделие” – Плевен,
Общински съвет – Белене определя размера на средното рентно плащане на общински
земеделски имоти с НТП – Полски път (в колона Ниви на Таблица№3) в землището на
община Белене за стопанската 2017/2018 година, както следва:
Таблица №3 (в лева)
№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Землище
Белене
Бяла вода
Деков
Кулина вода
Петокладенци
Татари

Ниви
45,00
38,00
45,00
38,00
47,00
45,00

НТП (Начин на трайно ползване)
Трайни насаждения
Пасища,
Ливади
мери
Лозови
Овощни
9,00
9,00
15,00
9,00
9,00
15,00
15,0
9,00
15,00
9,00
-

3. Възлага на Кмета на Общината последващите действия.
ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници (поименно):
ЗА – 17 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав
Стойков, Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил
Спасов, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен
Арабаджиев, Светослава Христова, Стефан Николов, Стилиян Лоринков);
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ПРОТИВ - няма;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма
ПРИЕМА СЕ
В залата влезе кметът на общината Милен Дулев.
СЕДМА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
приемане на Списък с размера и местоположението на мерите, пасищата и
ливадите в землището на община Белене, предназначени за общо и за
индивидуално ползване от земеделски стопани или техните сдружения,
отглеждащи пасищни животни за стопанската 2017/2018 г.
Кметът на община Белене Милен Дулев изложи предложението си, след като
думата му бе предоставена от председателя на местния парламент д-р Бистра
Павловска. Две комисии са разгледали предложението на свои заседания - ПК
„Устройство на територията, жилищна политика и екология” и ПК „Икономика,
общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”. И двете
комисии са приели предложението за решение на вносителя без корекции.
Поради липса на желаещи да вземат отношение по темата, д-р Павловска
подложи на поименно гласуване предложението и Общински съвет-Белене взе
следното
РЕШЕНИЕ № 74
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и и чл. 37о, ал. 1-2 от Закона
за собствеността и ползване на земеделските земи приема списък на земеделски имоти
в землището на Община Белене, предназначени за общо и за индивидуално ползване от
земеделски стопани или техните сдружения, отглеждащи пасищни животни, за които
няма сключени наемни договори за стопанската 2017/2018 година, съгласно
Приложение №1.
2. Възлага на Кмета на Общината последващите действия.
Приложение №1
І. Таблица №1
За общо ползване:
(ЕКАТТЕ 03366 - гр. Белене: Земеделски имоти – публична общинска
собственост в землището на гр. Белене, община Белене, по КВС и Кадастралната
карта на гр. Белене)
№
Свободна
Кадастрална
по КВС Имот №
Местност
НТП
площ
Площ (дка)
карта
ред
(дка)
Имот №
1.
000279
ПАЧУНКОВ ТРАП Пасище, мера
51,846 03366.17.58
51,846
2.
000433
ВРАТНИЦА
Пасище, мера
146,108 03366.179.86
146,108
3.
000576
СРЕД ПОЛЕТО Пасище, мера
25,015 03366.128.30
25,015
ОБЩО
222,969
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І. Таблица №1а
За индивидуално ползване:
(ЕКАТТЕ 03366 - гр. Белене: Земеделски имоти – публична общинска
собственост в землището на гр. Белене, община Белене, по КВС и Кадастралната
карта на гр. Белене)
№
по
ре
д

КВС Имот
№

Местност

1.

000013

ТРОЯНЕ

2.

000015

3.

000117

4.

000123

ЗАРЗАЛАТА

5.

000125

ЗАРЗАЛАТА

6.

000163

РИБАРНИКА

7.

000196

МАЖНЯКА

8.

000264

МАЖНЯКА

9.

000427

ВРАТНИЦА

10.

000434

ВРАТНИЦА

11.

000469

ТРОЯНЕ

12.

000485

ДОЛНАТА ЕЛИЯ

13.

000621

КРИВУЛКА

14.

000720

ЦОЛОВИЦА

15.

000725

ЦОЛОВИЦА

16.

000766

ПОД АЕЦ

17.

001036

ОРЛОВ ГРЕД

18.

000123

19.

ГОРНАТА
МОГИЛА
НИКОВА
МОГИЛА

СТАРАТА
МОГИЛА
СТАРАТА
МОГИЛА

НТП
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера

Кадастрална
карта
Имот №

Площ
(дка)
44,711

03366.94.83

46,617

03366.179.20

24,761

03366.164.15

48,520

03366.42.104

38,919

03366.42.103

16,204

03366.62.55

15,379

03366.56.37

106,223

03366.81.2

25,404

03366.179.19

24,724

03366.179.66

73,167

03366.179.14

18,399

03366.93.115

10,745

03366.136.51

12,249

03366.156.82

17,176

03366.155.106

44,323

03366.169.10

12,309

03366.138.101

8,942

03366.127.13

10,786

03366.127.12

20.

000751

ПОД АЕЦ

Пасище,
мера

19,915
(площ на целия имот –
103,915)

03366.173.30

21.

992

САХАРА

Пасище,
мера

44,128

03366.98.111
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ОБЩО

663,601

ІІ. Таблица №2
За индивидуално ползване:
(ЕКАТТЕ 07630 - с. Бяла вода, община Белене: Земеделски имоти по КВС публична общинска собственост)
№ по ред Имот №
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

000153
000340
138001
138002
138003
138004
000187
000210
000218
000308
154005

Местност

НТП

ТОРНАК
.
КРАЧУНОВСКО
КРАЧУНОВСКО
КРАЧУНОВСКО
КРАЧУНОВСКО
.
.
.
.
КРАЧУНОВСКО
ОБЩО

Пасище с храсти
Пасище с храсти
Пасище с храсти
Пасище с храсти
Пасище с храсти
Пасище с храсти
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище с храсти

Площ
(дка)
60,344
60,642
11,907
10,291
11,025
2,280
42,339
18,960
12,015
21,758
5,398
256,959

ІІІ. Таблица №3
За индивидуално ползване:
(ЕКАТТЕ 20537- с. Деков, община Белене: Земеделски имоти по КВС публична общинска собственост)
№ по ред Имот №

Местност

НТП

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

000199
000210
000112
000423
000161
000512
000078
000085
000093
000135

КАВГАЛИИТЕ
ДАКОВИТЕ ЛОЗЯ
ЧЕРВЕНАТА ВОДА
СЕЛИЩЕТО
ДАКОВИТЕ ЛОЗЯ
ПОД ОРМАНА
НАД СЕЛО
НАД СЕЛО
ВЪРТОПА
НАД СЕЛО

Пасище с храсти
Пасище с храсти
Пасище, мера
Пасище, мера
Храсти
Храсти
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера

11.

000136

Над село

Пасище, мера

ОБЩО

Площ
(дка)
42,181
46,781
55,748
31,476
10,534
33,461
56,836
299,532
31,717
372,583
143,913
(площ на целия имот –
163,914)
1124,762

ІV. Таблица №4
За индивидуално ползване:
(ЕКАТТЕ 40573 - с. Кулина вода, община Белене: Земеделски имоти по КВС –
публична общинска собственост)
16

№ по ред Имот №

Местност

НТП

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

000608
000632
001122
214003
215009
000154
000218
000230

СТАРИТЕ ЛОЗЯ
ПАШАНКОВ ТРАП
СТАРИТЕ ЛОЗЯ
БЕЛИЯ КАМЪК
БАЛЕВ ЕЛАК
БИГЛАТА
ПАЛТАНИКАТА
СТАРИТЕ ЛОЗЯ

Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера

9.

000231

МЕРАТА

Пасище, мера

10.

000311

ОБОРОВИТЕ

Пасище, мера

11.

000353

ЛАКАТА

Пасище, мера

12.

000360

ГОЛЯМА СТАРНА

Пасище, мера

13.

000535

МАНДРАТА

Пасище, мера

14.

000538

КОСТОВ ЕЛАК

Пасище, мера

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

000541
000602
000637
000642
000646
000842
001129
134036
197010
216005
108007
131001
131002
131004
150007

ЦАНКОВО ЛОЗЕ
РАВНИЯ ОРМАН
БАХЧИЩЕТО
БОРИЛИЦА
МИТЕВ ТРАП
МАТЕВА КРУША
КЬОСОВ ТРАП
ПРЕСЯКАТА
МЕРАТА
БАЛЕВ ЕЛАК
СЕЛСКАТА ЛИВАДА
ЖЪЛТАТА ПРЪСТ
ЖЪЛТАТА ПРЪСТ
ЖЪЛТАТА ПРЪСТ
МЛАКАТА
ОБЩО

Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада

Площ
(дка)
12,343
16,352
36,891
18,276
10,199
12,004
24,489
19,058
533,061
(площ на целия имот
574,068)
20,,673
(площ на целия имот
32,673)
2,551
12,852
(площ на целия имот
26,852)
2,122
62,422
(площ на целия имот
78,422)
2,656
25,902
5,607
11,170
3,506
1,708
13,186
3,784
4,361
3,000
1,700
3,800
3,700
4,997
2,000
874,377

V. Таблица №5
За общо ползване:
(ЕКТТЕ 56085 - с.Петокладенци, община Белене: Земеделски имоти по КВС публична общинска собственост)
№ по ред Имот №
4.

000210

Местност

НТП

ПРАВИЯ КАМЪК
ОБЩО

Пасище, мера

Свободна
площ
(дка)
105,00
105,00

Площ
(дка)
257,054

17

V. Таблица №5а
За индивидуално ползване:
(ЕКТТЕ 56085 - с.Петокладенци, община Белене: Земеделски имоти по КВС публична общинска собственост)
Площ
(дка)

№ по ред Имот №

Местност

НТП

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

000190
000196
000224
000233
000238
029001
000201
000206

-----------------------------------------------------------------ПРЕСЯКА
---------------------------

Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Храсти
Храсти
Ливада
Пасище, мера
Пасище, мера

9.

000293

ОБОРА

Пасище, мера

10.

000294 ЧЕРКЕЗКИЯ ПЪТ

Пасище, мера

11.
12.
13.
14.

000299
000300
000301
000316

Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Храсти

----------------------------------------------------ОБЩО

14,710
24,731
200,934
11,108
15,861
6,950
16,955
37,261
227,727
(площ на целия имот 533,727)
146,058
(площ на целия имот 406,058 дка)
55,147
8,037
163,727
13,113
931,319

VІ. Таблица №6
За индивидуално ползване:
(ЕКАТТЕ 72117 - с. Татари, община Белене: Земеделски имоти по КВС публична общинска собственост)
№ по ред Имот №
1.
2.
3.
4.
5.
6.

170019
170028
170029
170026
170033
170066

Местност

НТП

ГОЛЯМАТА ВОДА
БАХЧАТА
БАХЧАТА
АЛИЕВ ДОЛ
БОЖУРЛУКА
КЕРТИКА
ОБЩО

Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера
Пасище, мера

Площ на имота
(дка)
27,720
18,589
20,264
80,506
18,512
5,000
170,591

ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници (поименно):
ЗА – 17 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав
Стойков, Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил
Спасов, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен
Арабаджиев, Светослава Христова, Стефан Николов, Стилиян Лоринков);
ПРОТИВ - няма;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма
ПРИЕМА СЕ
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ОСМА ТОЧКА
Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на
Общински съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 274/19.09.2017 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.
Председателят д-р Бистра Павловска запозна колегите си с направеното от нея
предложение и мотивите за него. Със 7 гласа ЗА, без ПРОТИВ и без ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
предложението за отпускане на помощ е било прието от комисията, която го е
разгледала - тази по здравеопазване и социални дейности. Членовете й са предложили
размерът на еднократната финансова помощ на нуждаещото се лице да е максималният
- 300,00 лв. (Триста лв. и 00 ст.).
Поради липса на желаещи общински съветници да вземат отношение по
предложението, председателят на Общински съвет-Белене го подложи на гласуване и
Общински съвет-Белене прие следното
РЕШЕНИЕ № 75
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 Петър Стефанов Вакинов, ЕГН 520803****,
адрес: град Белене, ул. „Епископ Евгений Босилков” №7, в размер на 300,00 лева
(Триста лв. и 00 ст.).
2. Възлага на кмета на общината последващи действия.
ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници (поименно):
ЗА – 17;
ПРОТИВ - няма;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма
ПРИЕМА СЕ

ДЕВЕТА ТОЧКА
Изказвания, питания, становища и предложения от граждани.
Заседанието напусна общинският съветник Красимир Тодоров. Кворумът бе
променен на 16 общински съветници.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска съобщи на
колегите си, че в деловодството на Общински съвет-Белене са постъпили редица
писмени питания и отговори. Първо тя запозна общинските съветници с отговора,
даден от управителя на „МБАЛ-Белене” ЕООД д-р Наталия Мадова на въпрос,
отправен от общинския съветник Стефан Николов в точка 6 от дневния ред на
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заседание на местния парламент, проведено на 25.09.2017 г. Стефан Николов благодари
за информацията, но заяви, че отговорът не го удовлетворява. Петър Ангелов повдигна
втория въпрос към управителя на „МБАЛ-Белене” д-р Наталия Мадова, който
произлиза от докладната записка с Вх. № 319/06.11.2017 г. на Общински съвет-Белене
от управителя на „Здраве” ЕООД - Белене Росен Гайдарски, а именно - защо не се
изплащат задълженията към общинското дружество „Здраве”. Д-р Мадова, която бе
поканена и присъства на заседанието, обясни, че дофинансирането, което получава
болницата от Общината не е достатъчно и че частично се изплащат задълженията. Емил
Михайлов заяви, че начинът, по който се извършва плащането към „Здраве” ЕООД
счетоводно не е правилно и предложи докладната записка на управителя Росен
Гайдарски да бъде разгледан на заседания на постоянните комисии по здравеопазване и
икономика. Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска каза, че ще
свика извънредно общо заседание на ПК „Здравеопазване и социални дейности” и ПК
„Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”, на
което да бъде разгледана докладната записка от управителя на общинското дружество
„Здраве” ЕООД.
Д-р Бистра Павловска постави на обсъждане писмото-подписка с Вх. №
280/25.09.2017 г. на Общински съвет-Белене от учителите от ДГ „Знаме на мира” и ДГ
„Мечта”. Тя посочи, че от кмета на община Белене Милен Дулев е получен писмен
отговор по темата с Вх. № 317/01.11.2017 г. на Общински съвет-Белене.
Заседанието напуснаха Дора Леонова и Веско Манолов и кворумът се промени
на 14 общински съветници.
Мотивите за подписката за разплащане на полагащите се основни и
допълнителни трудови възнаграждения на педагогическия персонал на ДГ „Знаме на
мира” и ДГ „Мечта” поставиха пред съветниците учителките Стефка Йоргова и Надка
Шалваркова. Кметът Милен Дулев, каза че не достигат средства в размер на 47 000 лева
(Четиритедет и седем хиляди лв. и 00 ст.), за да бъдат удовлетворени исканията на
педагогическия персонал на двете детски градини в Белене.
Заседанието напусна председателят д-р Бистра Павловска. Кворумът се промени
на 13 общински съветници.
Председателството на заседанието продължи заместник-председателят на
Общински съвет-Белене - Емил Михайлов. Той предложи Общинският съвет да
възложи на кмета на община Белене да разплати полагащите се основни и
допълнителни трудови възнаграждения на педагогическия персонал на ДГ „Знаме на
мира” и ДГ „Мечта”, съгласно нормативните уредби. Направената препоръка той
подложи на гласуване и тя бе приета с 13 гласа ЗА, без ПРОТИВ и без ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ.
Емил Михайлов предложи на внимание на общинските съветници Писмоподписка с Вх. № 268/12.09.2017 г. на Общински съвет-Белене от живеещите на ул.
„Петко Д. Петков” в град Белене. В деловодството на Общински съвет-Белене под Вх.
№ 313/27.10.2017 г. е получено писмо от кмета на община Белене Милен Дулев. Копие
от писмото и покана за присъствие на заседанието са изпратени до живеещите на улица
„Петко Д. Петков”.
Заседанието напуснаха Румен Арабаджиев, Иван Динов и Стефан Николов.
Кворумът бе променен на 10 общински съветници.
Емил Михайлов предложи на колегите си да гласуват Общинският съвет да
възложи на кмета на община Белене да включи изготвения и одобрен технически
проект с Протокол на ЕСУТ № 8/17.07.2014 г. на Община Белене за обект
„Реконструкция на улица „Петко Д. Петков” за кандидатстване по Програмата за
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развитие на селските райони 2014-2020. Препоръката бе приета с 10 гласа ЗА, без
ПРОТИВ и без ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Поради изчерпване на дневния ред, заместник-председателят на Общински
съвет-Белене Емил Михайлов закри редовното заседание на Общински съвет-Белене.

Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА
Председател на Общински съвет-Белене

РАЛИЦА ГОСПОДИНОВА
Технически секретар на Общински съвет-Белене
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