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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 

№ 13 

от редовно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 19.12.2017 г. 

(вторник) от 13.30 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: 

Светослав Ангелов - кмет на кметство Татари, Венцислав Петров - кмет на кметство 

Бяла вода, Калин Петракиев - кмет на кметство Деков 

 

 V. СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛЕНЕ 

 

 VI. РЪКОВОДИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ 

 

 Преди да открие редовното заседание на Общински съвет-Белене председателят 

д-р Бистра Павловска подари на колегите си общински съветници, кмета на община 

Белене и заместник-кмета Коледни играчки, закупени от Коледния базар в града и им 

пожела светли Коледно-новогодишни празници и успешна 2018 година. 

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

кворум (присъстват всичките 17 общински съветници) и откри редовното заседание на 

Общинския съвет. 

Председателят д-р Бистра Павловска обяви, че пред себе си общинските 

съветници имат раздаден нов вариант на предложението от кмета на община Белене - 

Милен Дулев, относно предоставяне на обектите, изпълнени по Договор № DIR-

51011116-C057/29.11.2012 г. за изпълнение на проект „Частично изграждане на 

канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна 

мрежа в град Белене”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 

г.” на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД - град Плевен. Д-р Павловска предложи новият вариант на 
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предложението да бъде разгледано от общинските съветници и 13 точка от дневния ред 

да бъде с ново наименование, а именно - Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет 

на община Белене, относно предоставяне на обектите, изпълнени по Договор № DIR-

51011116-C057/29.11.2012 г. за изпълнение на проект „Частично изграждане на 

канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна 

мрежа в град Белене”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 

г.” за стопанисване, поддържане и експлоатация от страна на „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД - град Плевен. 

Д-р Павловска даде думата на колегите си за коментари по предложения от нея 

дневен ред. Поради липса на желаещи да вземат отношение и постъпили предложения 

за промени, председателят подложи на гласуване дневния ред и той бе приет с 

единодушие - 17 - ЗА, без ПРОТИВ и без ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 

Заседанието премина при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

актуализация на бюджета и капиталовите разходи на Община Белене за 2017 година. 

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 

рефинансиране на временен безлихвен заем от министерството на финансите. 

Докладва: Емил Михайлов - председател на ПК „Икономика, общинска собственост, 

бюджет, финанси и програми за финансиране” 

 

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

разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на Договор № ОЗМ-3-

04-09-892# 7/12.10.2017 г. за осигуряване на заетост по Проект BG05М90РО01-1.005-

0001 - „Обучения и заетост за младите хора”, финансиран от ОП „РЧР”, подписан 

между Агенция по заетостта и Община Белене. 

Докладва: Емил Михайлов - председател на ПК „Икономика, общинска собственост, 

бюджет, финанси и програми за финансиране” 

 

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

въвеждане на системата на делегиран бюджет в детските градини на територията на 

град Белене, считано от 01.01.2018 година. 

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: 

● Отчет за изпълнение на План-сметката за необходимите средства за 

сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, транспортирането им до депа за 

третирането им, обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, 

включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците, 

проектиране и закриване на депа, както и поддържане на чистотата на териториите за 
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обществено ползване в населените места на община Белене за 2017 г., приета с Решение 

№131/23.12.2016 година; 

● Проект на План-сметката за необходимите средства за сметосъбиране и 

сметоизвозване на битови отпадъци, транспортирането им до депа за третирането им, 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 

отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците, проектиране и 

закриване на депа, както и поддържане на чистотата на териториите за обществено 

ползване в населените места на община Белене за 2018 година. 

Докладват: Дора Леонова, Петър Ангелов и Емил Михайлов - председатели на 

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 План-програми за развитие на читалищната дейност за 2018 година. 

Докладва: Красимир Тодоров - председател на ПК „Образование, култура, 

младежките дейности, спорт и туризъм” 

 

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

приемане на Общински план за противодействие на тероризма в община Белене. 

Докладват: Председателите на всички Постоянни комисии. Водеща комисия: 

„Местно самоуправление, ред, законност и сигурност” 

 

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

одобряване на Годишен план за ползване на дървесина на община Белене за 2018 

година. 

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

Водеща комисия: „Устройство на територията, жилищна политика и екология” 

 

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

приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за 

провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за 

общинския дълг. 

Докладват: Дора Леонова и Емил Михайлов - председатели на Постоянни комисии. 

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

за финансиране” 

 

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

определяне на представител на Община Белене в Комисия за изработване на Областна 

здравна карта. 

Докладват: Дора Леонова и д-р Венцислав Стойков - председатели на Постоянни 

комисии. Водеща комисия: „Здравеопазване и социални дейности” 

 

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

промяна в състава на Местна комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правилата 

на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове при Община Белене. 

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

Водеща комисия: „Устройство на територията, жилищна политика и екология” 

 

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

провеждане на отчуждителна процедура по реда на чл. 21, ал. 1 от ЗОС за придобиване 
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на североизточната част от имот с площ 249,00 кв. м, съставляващ ПИ с идентификатор 

03366.602.367, собственост на Павел Живков Дулев и Живко Петров Дулев, 

предназначен по ЗРП „За озеленяване” чрез имотно обезщетение на лицата с придаване 

към УПИ XI-367 на 188,00 кв. м от източната му граница с УПИ Х-366 - общинска 

собственост, съгласно Протокол № 8/10.10.2017 г. на Експертен съвет при Община 

Белене, одобрен от кмета на община Белене, с който е приет ПУП-ПР за УПИ IX, УПИ 

Х-366, УПИ XI-367 и УПИ XII-368, стр. кв. 8б по ЗРП на град Белене. 

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

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

за финансиране” 

 

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

предоставяне на обектите, изпълнени по Договор № DIR-51011116-C057/29.11.2012 г. 

за изпълнение на проект „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и 

рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в град Белене”, финансиран 

по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за стопанисване, поддържане и 

експлоатация от страна на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - град Плевен. 

Докладват: Дора Леонова, Петър Ангелов и Емил Михайлов - председатели на 

Постоянни комисии. Водеща комисия: „Устройство на територията, жилищна 

политика и екология” 

 

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

участие на представителя на Община Белене в извънредно общо събрание на 

„Асоциация по ВиК” - Плевен. 

Докладват: Дора Леонова, Петър Ангелов и Емил Михайлов - председатели на 

Постоянни комисии. Водеща комисия: „Икономика, общинска собственост, бюджет, 

финанси и програми за финансиране” 

 

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

 

 Председателят на Общински съвет-Белене обяви, че в деловодството на 

Общински съвет-Белене е постъпило Заявление с Вх. № 395/19.12.2017 г. от общинския 

съветник Веселка Врайкова, че няма да участва в гласуването по точките, свързани с 

„ВиК” ЕООД - Плевен - 13-та и 14-та от дневния ред. В мотивите си общинският 

съветник е посочила, че е служител на „ВиК” ЕООД - Плевен и това е предпоставка за 

конфликт на интереси. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

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

актуализация на бюджета и капиталовите разходи на Община Белене за 2017 

година. 

 

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

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

го изложи пред общинските съветници. 

 Двете предложения - за актуализацията на бюджета на Община Белене за 2017 

година и актуализация на капиталовите разходи на Общината за същия период, бяха 

обсъждани на заседанията на всички пет постоянни комисии към Общински съвет-
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Белене. Последователно председателят д-р Бистра Павловска предостави думата на 

председателите на постоянните комисии, за да докладват становищата по 

предложенията. 

 Красимир Тодоров - председател на ПК „Образование, култура, младежки 

дейности, спорт и туризъм”, съобщи, че членовете на комисията с единодушие са 

приели и двете предложения на кмета. Всичките седем членове са присъствали на 

заседанието на комисията. 

 Д-р Венцислав Стойков - председател на ПК „Здравеопазване и социални 

дейности”, заяви, че комисията е излязла с единно становище по двете предложения на 

кмета на общината и без корекции ги е приела като от шест присъстващи, шест са 

гласували За. 

 Дора Леонова - председател на ПК „Местно самоуправление, ред, законност и 

сигурност”, докладва, че членовете на комисията с единодушие (4 - За, без Против и без 

Въздържал се) е приела двете предложения на кмета на общината. 

 Петър Ангелов - председател на ПК „Устройство на територията, жилищна 

политика и екология”, съобщи, че комисията излиза с единно становище по двете 

предложения и ги приема с 5 гласа За, без Против и без Въздържал се. 

 Емил Михайлов - председател на ПК „Икономика, общинска собственост, 

бюджет, финанси и програми за финансиране”, която е и водеща комисия по точката, 

също приема предложенията на кмета като ги обединява в единно решение с 5 гласа За, 

без Против и без Въздържал се. 

 След станалите разисквания, председателят д-р Бистра Павловска подложи на 

поименно гласуване предложението за решение на водещата комисия и Общински 

съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 78 

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 , чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124, 

ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси: 

I. Извършва актуализация на бюджета на Община Белене, както следва: 

1. По прихода: 

- Увеличава размера на приходната част със 140 515 лв., както следва: 

(в лева) 

Наименование на прихода Шифър на § План 2017 г. 
Актуализация 

2017 г. 

Данък върху превозните средства 13-03 185 000 205 000 

Текущи помощи и дарения от страната 45-01   18 126 

Заем МФ 7400 -102 389   

  

 2. По разхода: 

2.1. Увеличава размера на разходната част със 145 515 лв., както следва: 

(в лева) 

Дейност 
План 

(било) 

Актуализация 

(става) 

2-606 „Ремонт на улична мрежа” 40 000 52 330 

2-626 „Пречистване на отпадъчните води от 10 000 52 059 
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населените места” 

2-759 „Други дейности по културата” 40 000 58 126 

2-898 „Други дейности по икономиката” 100 000 173 000 

 2.2. Намаля резерва на общината с 5 000 лева, както следва: 

(в лева) 

Дейност 
План 

(било) 

Актуализация 

(става) 

2 - 998 „Резерв” 10 000 5 000 

 

 II. Извършва актуализация на капиталовите разходи на община Белене за 

2017 година. 

 1. Извършва компенсирани промени по обекти и създаване на нови с източник 

на финансиране целева републиканска субсидия за 2017 г. 

(в лева) 
 

Обект: Дейност 
План 

(било) 

Актуализация 

(става) 

 §5100 Основен ремонт     

1. Проектиране на междублокови 

пространства в кв. 73, кв. 77 и бл. 3/15 

2-606 

Изграждане, 

ремонт и 

поддържане на 

улична мрежа 

25 000,00 21 400,00 

2. Преработка на проект за обект - 

Изграждане на канализация и подмяна на 

водопровод по ул. „Лозенец”, ул. „Пенчо 

Славейков” и ул. „Сергей Румянцев” 

2-606 

Изграждане, 

ремонт и 

поддържане на 

улична мрежа 

0,00 3 600,00 

 Контр. сума   25 000,00 25 000,00 

  

 2. Извършват се промени и се създават 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 
План 

(било) 

Актуализация 

(става) 

 §5100 Основен ремонт     

1. Основен ремонт на покрива на кметство 

село Бяла вода 

2-619 

Други дейности 

по жил. строит., 

благоустройство 

и рег. развитие 

3 000,00 0,00 

2. Основен ремонт на част от северната 

фасада на ОУ „Васил Левски” 

2-619 

Други дейности 

по жил. строит., 

благоустройство 

и рег. развитие 

1 000,00 0,00 

 §5309 Придобиване на други 

нематериални активи 
   

3. Изготвяне на техническо задание за 

разработване на Общ устройствен план на 

община Белене 

2-619 

Други дейности 

по жил. строит., 

благоустройство 

0,00 4 000,00 
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и рег. развитие 

 Контр. сума   4 000,00 4 000,00 

 

 3. Извършва актуализация в разходната част на бюджета на Общината за 2017 г., 

както следва: 

 - В дейност 2-619 Други дейности по жил. строит., благоустройство и рег. 

развитие - намалява се §5100 „Основен ремонт” и се увеличава §5309 „Придобиване на 

други нематериални активи” със сумата 4 000 лева. 

 

 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 

 

ВТОРА ТОЧКА 

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

рефинансиране на временен безлихвен заем от министерството на финансите. 

 

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

вносителя на предложението, който изложи мотивите си за предложеното решение. 

 Предложението бе разгледано на заседание на една комисия - ПК „Икономика, 

общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”. Председателят й 

- Емил Михайлов, докладва становището, а то е, че комисията приема проекта за 

решение на кмета на община Белене с 5 гласа За, без Против и без Въздържал се. 

 Поради липса на желаещи общински съветници да вземат отношение по 

предложението, д-р Бистра Павловска го подложи на поименно гласуване и Общински 

съвет-Белене прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 79 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 32, чл. 103, 

ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закон за публичните финанси, дава съгласие за рефинансиране на 

временен безлихвен заем в размер на 102 389 лева с параметри по заема по смисъла на 

чл. 17, ал. 1 от Закон за общински дълг, както следва: 

 - Максимален размер на дълга - 102 389,00 лева (Сто и две хиляди Триста 

осемстотин и девет лева); 

 - Валута на дълга - лева; 

 - Вид на дълга - краткосрочен, целеви, временен, безлихвен заем по смисъла на 

чл. 3, т. 5 и 6 от ЗОД; 

 - Условия за погасяване: 
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 - Срок за погасяване - безлихвен заем подлежи на възстановянане по ред, начин 

и срок за възстановяване не по-дълъг от една година; 

 - Източници за погасяване на главницата - от собствени приходи на Община 

Белене и обща изравнителна субсидия 

 - Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други - без лихви, такси и 

комисионни; 

 - Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - без такси, при забава 

на възстановяване ще се дължи лихва по Закона за лихвите върху данъци, такси и други 

подобни държавни вземания 

 2. Възлага и делегира права на кмета на община Белене да подготви мотивирано 

искане пред Министерството на финансите за рефинансиране на временния безлихвен 

заем в размер на 102 389 лева. 

 

 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 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

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

разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на Договор № 

ОЗМ-3-04-09-892# 7/12.10.2017 г. за осигуряване на заетост по Проект 

BG05М90РО01-1.005-0001 - „Обучения и заетост за младите хора”, финансиран от 

ОП „РЧР”, подписан между Агенция по заетостта и Община Белене. 

 

 След като получи думата от председателя на Общински съвет-Белене, кметът 

Милен Дулев изложи предложението си пред общинските съветници. То бе обсъждано 

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

финансиране”, която го е приела с единодушие. 

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

поименно гласуване предложението и Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 80 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за 

публичните финанси: 

 1. Общински съвет-Белене разрешава ползването на временен безлихвен заем от 

общинския бюджет, както следва: 

 - за месец Октомври 2017 г. - в размер на 2 220,35 лв. (Две хиляди Двеста и 

двадесет лева и Тридесет и пет стотинки); 
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 - за месец Ноември 2017 г. - в размер на 5 731,31 лв. (Пет хиляди Седемстотин и 

един лева и Тридесет и една стотинки) 

 

 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 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

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

въвеждане на системата на делегиран бюджет в детските градини на територията 

на град Белене, считано от 01.01.2018 година. 

 

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

вносителя на предложението, който изложи мотивите си за предложеното решение. 

 То бе гледано в две комисии - ПК „Образование, култура, младежки дейности, 

спорт и туризъм” (водеща комисия) и ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, 

финанси и програми за финансиране”. 

 Красимир Тодоров докладва, че с 4 гласа За, без Против и 3 - Въздържал се, 

ръководената от него комисия е приела предложението на вносителя. С 4 гласа За, без 

Против и 1 Въздържал се комисията, ръководена от Емил Михайлов е приела 

предложението на решение на кмета на община Белене. 

 В дебатите по точката се включиха общинските съветници Момчил Спасов, д-р 

Пламен Гендов, Емил Михайлов, Петър Дулев. Думата бе предоставена и на 

директорите на двете детски градини в Белене - Елка Арнаудова (ДГ „Знаме на мира”) 

и Стела Костова (ДГ „Мечта”). 

 Поради липса на направени предложения за промяна в проекта за решение, 

председателят д-р Бистра Павловска подложи на поименно гласуване това на вносителя 

и Общински съвет-Белене прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 81 

 

На основание чл. 289, ал. 4, във връзка с ал. (1) и ал. (2) от Закона за 

предучилищното и училищно образование и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА: 

 1. Въвежда системата на делегирани бюджети в детските градини на 

територията на град Белене, считано от 01.01.2018 г., както следва: 

- ДГ „Знаме на мира”; 

- ДГ „Мечта” 

 2. Предоставя правото на второстепенни разпоредители с бюджет на посочените 

детски градини. 
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 3. Директорите на детски градини, преминаващи на делегиран бюджет, да 

разкрият банкови сметки като второстепенни разпоредители с бюджет, считано от 

01.01.2018 г. 

 4. Кметът на общината определя правата и отговорностите на директорите на 

детски градини, във връзка със Закона за публичните финанси, като второстепенни 

разпоредители с бюджетни кредити. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници (поименно): 

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

Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, 

Пламен Гендов); 

 ПРОТИВ - 3 (Момчил Спасов, Петър Дулев, Стефан Николов); 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 4 (Венцислав Стойков, Румен Арабаджиев, Светослава 

Христова, Стилиян Лоринков) 

 ПРИЕМА СЕ 

 

ПЕТА ТОЧКА 

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

● Отчет за изпълнение на План-сметката за необходимите средства за 

сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, транспортирането им до 

депа за третирането им, обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови 

отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на 

отпадъците, проектиране и закриване на депа, както и поддържане на чистотата 

на териториите за обществено ползване в населените места на община Белене за 

2017 г., приета с Решение №131/23.12.2016 година; 

● Проект на План-сметката за необходимите средства за сметосъбиране и 

сметоизвозване на битови отпадъци, транспортирането им до депа за третирането 

им, обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, 

включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците, 

проектиране и закриване на депа, както и поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване в населените места на община Белене за 2018 

година. 

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

вносителя на предложението, който изложи мотивите си за предложеното решение. 

 То бе обсъждано на три комисии и д-р Бистра Павловска последователно даде 

думата на председателите да докладват становищата на комисиите. 

 Дора Леонова, Петър Ангелов и Емил Михайлов, председатели на постоянни 

комисии, съобщиха, че членовете на комисиите с единодушие са приели 

предложението за решение на вносителя. 

 Изказвания по предложението направиха общинските съветници Момчил 

Спасов, Емил Михайлов, Петър Дулев. 

 Поради липса на направени предложения за промяна в проекта за решение, 

председателят д-р Бистра Павловска подложи на поименно гласуване това на вносителя 

и Общински съвет-Белене прие следното 
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РЕШЕНИЕ № 82 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ: 

 1. Приема Отчета за изпълнение на План-сметка 2017 г. към 30.11.2017 г. за 

сведение. 

 2. Одобрява План-сметката за необходимите средства за сметосъбиране и 

сметоизвозване на битови отпадъци, транспортирането им до депа за третирането им, 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 

отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците, проектиране и 

закриване на депа, както и поддържане на чистотата на териториите за обществено 

ползване в населените места на Община Белене за 2018 г. 

 

ПЛАН – СМЕТКА  

за необходимите разходи за извършване на услугите по сметосъбиране, 

сметоизвозване, обработване, мониторинг, експлоатация на депа, изграждане на нови 

инсталации и съоръжения за отпадъци, както и за поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване в населените места на 

Община Белене през 2018 г. 
 

А: Закупуване на съдове за отпадъци 

№ 

по 

ред 

Вид дейност Количество мярка 
Ед.цена 

лв. 

Общо 

лв. 

1. Съдове за отпадъци     

 
Контейнери тип „Бобър”, в т.ч. 

кметства 
30 бр. 600 18 000 

 Кофи еднофамилни в т.ч. с. Деков 350 бр. 60 21 000 

 Резервни части и ремонт на съдове    2 000 

 Общо А:    41 000 

      

Б: Белене 

№ 

по 

ред 

Вид дейност Количество мярка 
Ед.цена 

лв. 

Общо 

лв. 

І. СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване    108 112 

 
1) сметосъбирачна машина „Исузу” –  

52 875 лв., в т.ч. 

 

188 

 

мсм 

 

194 
 

36 472 

 ФРЗ - 3 бр.- 31 500 лв.     

 гориво (5 500 л) - 12 375 лв.     

 резервни части и др. - 6 000 лв.      

 други (застр.,винетки и др.) - 3 000 лв.     

 
2) сметосъбирачна машина „Рено” –  

64 000лв., в т.ч. 

 

224 

 

мсм 

 

235 
 

52 640 

  ФРЗ- 3 бр. - 32 500 лв.     

  гориво (10 000 л) - 22 500 лв.     

  резервни части и др. - 6 000 лв.     

 други (застр.,винетки и др.) - 3 000 лв.        

 
3) камион за „зелени” отпадъци 

„Ивеко” – 19 000 лв., в т.ч. 
 

 
 

 

19 000 

 ФРЗ - 1 бр. - 10 500 лв.     
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  гориво (2 000 л) - 4 500 лв.     

 резервни части и др. - 2 000 лв.     

 други (застр.,винетки и др.) - 2 000 лв.     

2. Автобаза    9 500 

 

2.1. Поддръжка автобаза 

ток - 5 000 лв. 

вода - 600 лв. 

други - 2 600 лв. 

2.2. Електрожен - 1 брой 

2.3. Водоструйка - 1 брой 

2.4. Компресор - 1 брой 

 

 

 

8 200 

 

          

             

700 

300 

300 

3. 

Административно управленски 

разходи  

упр. екип - 6,5 бр. – 15 290 лв. 

адм. разходи - издръжка- 1 000 лв. 

 

 

 
 

16 290 

 Общо раздел І:    133 902 

ІІ. ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНИ ПЛАТНА, ПЛОЩАДКИ, ПАРКОВЕ И ДРУГИ 

ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ 

№ 

по 

ред 

Вид дейност Количество Мярка 
Ед.цена в 

лв. 

Общо 

лв. 

1. 
Обслужваща група „Комунална 

дейност” 
 

 
 260 000 

 ФРЗ    251 000 

 

Инвентар (мотики, лопати и др. 

инструменти и консумативи) - 6 000 

лв. 

 

 

 6 000 

 
Разходи за дейности на лицата по 

програми и чл.12 от ППЗСП - 3 000 лв. 
 

 
 3 000 

2. Сметосъбиране и сметоизвозване     67 820 

 1) Камион „Мерцедес 308D”    18 770 

 ФРЗ – 1 бр.    12 500 

 гориво (1 450 л)    3 270 

 резервни части и др.    2 000 

 други (застр.,винетки и др.)    1 000 

 
2) Трактор „ТК – 80” с хидравличен 

повдигач 
 

 
 17 625 

 ФРЗ- 1 бр.    9 000 

 гориво (2 500 л)    5 625 

 резервни части и др.    2 500 

 други (застр.,винетки и др.)    500 

 3) Трактор „Кубота”     23 100 

 ФРЗ- 1 бр.    11 000 

 гориво (3 000 л)    8 100 

 резервни части и др.    3 000 

 други (застр.,винетки и др.)    1 000 

 4) Метачна машина    1 825 

 гориво (500 л)    1 125 

 резервни части и др.    600 

 други (застр.,винетки и др.)    100 

 5) Камион „Ивеко-Водоноска”    6 500 

  гориво (2 000 л)    4 500 

  резервни части и др.    1 500 
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 други (застр.,винетки и др.)    500 

3. 

Почистване територии за обществено 

ползване - 170 дка 

(косене, кастрене, събиране листа) 

-гориво, масла,резервни части -13 000 

лв. 

- третиране на тревни площи - 2 000 

лв. 

 

 

 

 

 

 

 

15 000 

4. Шредер - 1 бр. 1 бр. 14 000 14 000 

5. Храсторез - 2 бр. 2 бр. 1 400 2 800 

6. Снегопочистване    27 500 

 1)ЗиЛ-157-2 бр. - гориво и др.разходи    3 500 

 2)Снегорини-ръчни - 7 бр.    1 000 

 3)Пясък и други материали    3 000 

 4) Снегопочистване - ул. пътна мрежа    20 000 

7. Градска тоалетна     1 500 

8. 
АУР-50 521 лв. 

Адм. разходи - издръжка- 2 000 лв. 
 

 
 

 

52 521 

 Общо раздел ІІ:    441 141 

      

 

Общо Б / І +ІІ/ за БЕЛЕНЕ:     575 043 

 

Общо /А+Б/:    616 043   

 

В: Кметства с. Татари, с. Петокладенци  

І.Сметосъбиране и сметоизвозване 

№ по 

ред 

Вид дейност 
Количество Мярка 

Ед.цена 

в лв. 

Общо лв. 

1. 
Извозване на отпадъци с 

“Исузу” /два пъти месечно/ 
24 мсм 194 4 656 

 Общо I      4 656 

ІІ.Почистване улични платна, площадки, паркове и др.територии за обществено ползване  

1. 
Сметосъбирачи (ФРЗ + Осиг. 

вноски) - 1,5 бр. 

    

12 500 

2. Външни услуги и др.    2 000  

3. 
Поддръжка тревни площи, 

резервни части, гориво и др. 

 

 

 

 

 

 

2 500 

 

4. Поддръжка Гробищен парк    1 300 

5. Снегопочистване    2 500 

 Общо ІІ за Татари    20 800 

 Общо ІІ за Петокладенци    20 800 

 

 Общо за кметство Татари    25 456 

 Общо за кметство 

Петокладенци 

   25 456 

 Общо за 2 кметства    50 912 

 

Г: Кметства с. Бяла вода, с. Кулина вода 

І.Сметосъбиране и сметоизвозване 

№ 

по 

ред 

Вид дейност Количество Мярка 
Ед.цена 

в лв. 
Общо лв. 
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1. 
Извозване на отпадъци с 

“Рено”(два пъти месечно) 
24 мсм 235 5 640 

 Общо I    5 640 

ІІ.Почистване улични платна, площадки, паркове и др.територии за обществено ползване  

1. 
Сметосъбирачи (ФРЗ + Осиг. 

вноски) - 1.5 бр. 

   
12 500 

2. Външни услуги и др.    1 800 

3. 
Поддръжка тревни площи, 

резервни части, гориво и др. 

   
2 500 

4. Поддръжка Гробищен парк    1 000 

5. Снегопочистване    2 500 

 Общо ІІ за Бяла вода    20 300 

 Общо ІІ за Кулина вода    20 300 

 

 Общо за кметство Бяла вода    25 940 

 Общо за кметство Кулина 

вода 

   
25 940 

 Общо за 2 кметства    51 880 

 

Д: Кметство с. Деков 

І.Сметосъбиране и сметоизвозване 

№ по 

ред 
Вид дейност Количество Мярка 

Ед.цена 

в лв. 
Общо лв. 

1. 
Извозване на отпадъци с 

„Исузу” (два пъти месечно) 
24 мсм 194 4 656 

 Общо І    4 656 

ІІ.Почистване на улични платна, площадки, паркове и други територии за обществено ползване 

1. 
Сметосъбирачи (ФРЗ + Осиг. 

вноски) 

   
12 500 

2. Външни услуги и др.    2 800  

3. 
Поддръжка тревни площи, 

резервни части, гориво и др. 

   

 
2 500 

4. Поддръжка Гробищен парк    1 300 

5. Снегопочистване    2 500 

 Общо ІІ    21 600 

 Общо за Деков    26 256 

 

  Общо Кметства: /В+Г+Д/    129 048 

 

Е. Почистване на сметища, такси Регионално депо и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО 

1. Почистване на сметища 

1. Почистване на сметища с 

булдозер 

ФРЗ-1/2 бр. - 5 325 лв. 

Гориво (1 700) - 3 825 лв. 

Резервни части и др. - 3 000 лв. 

- Други - 200 лв. 

   

12 350 

2. АУР-6.5 бр. 
1. Началник отдел „ЕОЧ” – 1 бр. 
2. Счетоводител-1 бр. 
3. Специалист – 1 бр. 
4. Механик-1 бр. 
5. Шофьор-Монтьор-1 бр. 
6. Склададжия-1/2 бр. 

   1 605 
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7. Мл. експерт „Чов. ресурси”-1/2бр. 
8. Портиер-1/2 бр. 

 Общо :    13 955 

 

2. Такси Регионално депо и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО 

1. Отчисления по чл. 60 от ЗУО     2 400 

2. Отчисления по чл. 64 от ЗУО     13 500 

3. 

Такси Регионално депо 

(сепариране, компостиране, 

депониране) 

   
 

78 000 

 Общо:    93 900 

 

Общо Е:    107 855  

 

Всичко разходи за 2018 г. 852 946 лв. 

Приходи 2018 г. 770 000 лв. 

Преходен остатък 2016 г. 32 946 лв. 

Дофинансиране 50 000 лв. 

 

 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 

  

ШЕСТА ТОЧКА 

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

приемане на План-програми за развитие на читалищната дейност за 2018 година. 

 

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

думата на кмета на община Белене да изложи предложението си. То бе гледано в ПК 

„Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм”, която го е приела със 7 

гласа За, без Против и без Въздържал се. 

 В дебатите по темата отношение взеха общинските съветници Момчил Спасов, 

Емил Михайлов, Красимир Тодоров, Петър Дулев. 

 Петър Дулев предложи в Културния календар на община Белене, събитието в 

дните 19 - 26 май, да бъде записано като „Европейска седмица на почит и памет. 

Заключително събитие - Национално поклонение на жертвите на тоталитарните 

режими на ХХ век на остров „Персин”. 

 Общинският съветник Николай Арабаджиев предложи да е - „Европейска 

седмица на почит и памет. Заключително събитие - Национално поклонение на остров 

„Персин”. 
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 Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска подложи на 

гласуване предложението на Николай Арабаджиев и то бе прието с 12 За, 5 Против и 

без Въздържал се. 

 Д-р Бистра Павловска подложи на гласуване предложението за решение на 

вносителя с приетата корекция в Културния календар на община Белене и Общински 

съвет-Белене прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 83 

 

На основание чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища и чл. 21, т. 12 и т. 23 от 

ЗМСМА, приема: 

 1. Годишни План-програми за развитие на читалищната дейност за 2018 година 

на НЧ „Христо Ботев-1892” - град Белене, НЧ „Виделина-1897” - село Деков, НЧ 

„Възраждане 1924” - село Бяла вода, НЧ „Изгрев-1927” - село Кулина вода, НЧ 

„Развитие-1921” - село Татари, НЧ „Напредък 1903” - село Петокладенци. 

 2. Културни календари за 2018 година на НЧ „Христо Ботев-1892” - град Белене, 

НЧ „Виделина-1897” - село Деков, НЧ „Възраждане 1924” - село Бяла вода, НЧ 

„Изгрев-1927” - село Кулина вода, НЧ „Развитие-1921” - село Татари, НЧ „Напредък 

1903” - село Петокладенци. 

 3. Културен календар на Община Белене за 2018 г. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници: 

 ЗА – 16; 

 ПРОТИВ - няма; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 1 

 ПРИЕМА СЕ 

 

СЕДМА ТОЧКА 

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

приемане на Общински план за противодействие на тероризма в община Белене. 

 

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

вносителя на предложението, който изложи мотивите си за предложеното решение. То 

бе разгледано на заседания на петте постоянни комисии към Общинския съвет. 

Председателите им докладваха, че го приемат с единодушие. 

 Изказвания по темата направи общинският съветник Момчил Спасов. 

 Поради липса на постъпили предложения за промени в проекта за решение на 

вносителя, председателят д-р Бистра Павловска го подложи на гласуване и Общински 

съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 84 

 

На основание чл. 21, ал. 1 и т. 23 от ЗМСМА: 

 1. Приема Общински план за противодействие на тероризма в община Белене. 
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 2. Възлага на кмета на общината последващите действия. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници: 

 ЗА – 17; 

 ПРОТИВ - няма; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

 ПРИЕМА СЕ 

 

ОСМА ТОЧКА 

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

одобряване на Годишен план за ползване на дървесина на община Белене за 2018 

година. 

 

 Председателят на Общински съвет-Белене предостави думата на вносителя на 

предложението, който изложи мотивите си за предложеното решение. Материалът бе 

разгледан на заседания на две постоянни комисии. Председателите им - Петър Ангелов 

и Емил Михайлов, докладваха, че членовете на комисиите приемат предложеното 

решение от кмета на община Белене. 

 Поради липса на желаещи да вземат отношение по предложението, д-р Бистра 

Павловска подложи на гласуване предложението за решение и Общински съвет-Белене 

прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 85 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 1, 2, 4 и 5 от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна 

и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти, 

приема Годишния план за ползване на дървесина на община Белене за 2018 г. 

2. На основание чл. 21, ал. 1 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1 и 2 от Закона за 

горите, чл. 80, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за горите, чл. 45 от Наредба 

№ 12 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по чл. 

8, ал. 2 от ЗОС, чл. 10, ал. 1, т. 1, чл. 46, ал. 1 и чл. 49, ал. 1 от Наредба за условията и 

реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска 

собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти, разрешава 

ползването на дървесина от общинския горски фонд, включена в Годишния план по т. 

1, чрез провеждане на търг. 

 3. Възлага на кмета на община Белене последващите действия. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници: 

 ЗА – 17; 

 ПРОТИВ - няма; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

 ПРИЕМА СЕ 
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ДЕВЕТА ТОЧКА 

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

приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда 

за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за 

общинския дълг. 

 

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

думата на кмета на община Белене да изложи предложението си. То бе разгледано в ПК 

„Местно самоуправление, ред, законност и сигурност” и ПК „Икономика, общинска 

собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”. Председателите им 

докладваха, че приемат предложението за решение на вносителя. 

 Предложение по проекта за решение направи Момчил Спасов. Той предложи 

Раздел II и Раздел III да се обединят в един с наименование „Условия и ред за поемане 

на общински дълг”, което ще доведе и до промяна в номерацията на разделите. 

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

гласуване предложението на вносителя с корекцията на общинския съветник Момчил 

Спасов и Общински съвет-Белене прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 86 

 

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

местната администрация  и чл. 15, ал. 3 от Закона за общинският дълг: 

 1. Общински съвет-Белене приема Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 

4 и чл. 5 от Закона за общинският дълг, приета с Решение № 210 от Протокол № 27 от 

заседание на Общински съвет - Белене, изменена и допълнена с Решение №71 от 

Протокол № 11 от 05.12.2014г, със следния текст: 

 Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти 

по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинският дълг, приета с Решение № 210 от Протокол № 

27 от заседание на Общински съвет - Белене, изменена и допълнена с Решение №71 от 

Протокол № 11 от 05.12.2014 г. 

 Изменя и допълва Наредбата, както следва: 

 I. Обединява Раздел II „Условия и ред за поемане на дългосрочен дълг” и Раздел 

III „Условия и ред за поемане на краткосрочен дълг” с наименование Раздел II 

„Условия и ред за поемане на общински дълг”. 

 II. В новия Раздел II, чл. 8 се правят следните изменения и допълнения: 

- След думата „срокове” се допълва текста „начини и намерения”; 

 III. В новия Раздел II отпадат чл. 9, чл. 10 и чл. 11; 

 IV. В новия Раздел II се създава нов чл. 9 със следния текст: 

- (1) Общинският съвет приема решение за поемане на дълг, като определя:  

- 1. Максималният размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност; 

- 2. Валутата на дълга; 

- 3. Вида на дълга, съгласно чл. 3 от Закона за общинският дълг; 

- 4. Начина на обезпечаване; 
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- 5. Условията за погасяване; 

- 6. Максималният лихвен процент, такси, комисиони и други. 

- (2) Решението по ал. 1 се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на 

общинските съветници или след провеждане на местен референдум по решение на 

общинския съвет; 

- (3) С решението по ал. 1 Общинският съвет възлага на кмета на общината да проведе 

процедурата за избор на финансова или кредитна институция, която да осигури 

необходимото финансиране на проекта, или на финансов посредник при емитирането 

на общински ценни книжа; 

- Чл. 9а. (1) Общинският съвет не може да приема решения за поемане на дългосрочен 

общински дълг след изтичането на 39 месеца от неговото избиране.; 

- (2) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за поетия общински дълг, за който със Закон е 

предвидено, че не попада в обхвата на разпоредбата на чл. 32 от Закона за публичните 

финанси, както и за общинския дълг, поет за финансиране на проекти чрез финансови 

инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 от финансови 

посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД 

въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура;  

- Чл. 9б - В рамките на текущата бюджетна година общините могат да поемат нов дълг 

за реализиране на дългосрочни договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори) в 

размер до 15 на сто от средногодишния размер на отчетените капиталови разходи за 

последните четири години по съответния общински бюджет. 

  V. Раздел IV става раздел III. 

 VI. В новия Раздел III чл. 12 става чл. 10. 

 VII. Създава се Раздел IV - Общински ценни книжа със следният текст: 

- Чл. 11. Поемането на дълг чрез емисия на общински ценни книжа се извършва при 

условията и по реда на глави четвърта и пета;  

- Чл. 12. Когато емисията на общински ценни книжа е предназначена за публично 

предлагане, се прилагат разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни 

книжа.  

- Чл. 13. (1) Когато емисията на общински ценни книжа не е предназначена за публично 

предлагане, инвеститори могат да бъдат единствено институционални инвеститори по 

смисъла на § 1, т. 1, буква „в” от допълнителните разпоредби на Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа.  

- (2) В случаите по ал. 1 общинският съвет определя реда за оповестяване на 

информацията, необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и 

финансовото състояние на общината и на правата, свързани с ценните книжа 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници: 

 ЗА – 17; 

 ПРОТИВ - няма; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

 ПРИЕМА СЕ 

 

Заседанието напусна кмета на община Белене Милен Дулев. 
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ДЕСЕТА ТОЧКА 

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

определяне на представител на Община Белене в Комисия за изработване на 

Областна здравна карта. 

 

 Д-р Бистра Павловска предостави думата на заместник-кмета на община Белене 

Малина Ешекова, за да изложи предложението на вносителя. То бе разгледано в ПК 

„Местно самоуправление, ред, законност и сигурност” и в ПК „Здравеопазване и 

социални дейности”, които с единодушие са приели предложението на кмета на 

община Белене. 

 Председателят на Общински съвет-Белене подложи на гласуване проекта за 

решение на водещата комисия - „Здравеопазване и социални дейности”, което е по-

пълно и изчерпателно, и Общински съвет-Белене прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 87 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 3 и ал. 4 от Закон за за 

лечебните заведения: 

 Общински съвет-Белене определя д-р Бистра Ангелова Павловска - председател 

на Общински съвет-Белене, за представител на Община Белене в Комисия за 

изработване на областна здравна карта. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници: 

 ЗА – 17; 

 ПРОТИВ - няма; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

 ПРИЕМА СЕ 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

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

промяна в състава на Местна комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане 

правилата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове при Община 

Белене. 

 

 След като получи думата от председателя д-р Бистра Павловска вносителят 

представи пред общинските съветници предложението си. То бе разгледано на 

заседания на ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология” и ПК 

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

 Общинският съветник Момчил Спасов предложи да бъде направена корекция, а 

именно: основанието да е по ал. 3 от чл. 8 на Закона за уреждане на правата на 

граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, както и да се запише в 

решението точка 3. - „Възлага на кмета на община Белене да предложи 

новоопределения член на Местна комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане 
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правилата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове при Община 

Белене - Маргарита Михайлова Младенова - служител в общинската администрация, за 

утвърждаване от Управителния съвет на жилищния фонд.” 

 С така предложените корекции д-р Бистра Павловска подложи на гласуване 

проекта за решение и Общински съвет-Белене прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 88 

 

На основание чл. 21, ал. 1 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 3 от Закона за уреждане 

правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, чл. 16 от 

Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни 

жилищно-спестовни влогове: 

1. Освобождава Стефка Кънева Иванова от член на Местна комисия по чл. 8, ал. 

2 от Закона за уреждане правилата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни 

влогове при Община Белене. 

 2. Определя за член на комисията Маргарита Михайлова Младенова - служител 

в общинската администрация. 

 3. Възлага на кмета на община Белене да предложи новоопределения член на 

Местна комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правилата на граждани с 

многогодишни жилищно-спестовни влогове при Община Белене - Маргарита 

Михайлова Младенова - служител в общинската администрация, за утвърждаване от 

Управителния съвет на жилищния фонд. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници: 

 ЗА – 17; 

 ПРОТИВ - няма; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

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

провеждане на отчуждителна процедура по реда на чл. 21, ал. 1 от ЗОС за 

придобиване на североизточната част от имот с площ 249,00 кв. м, съставляващ 

ПИ с идентификатор 03366.602.367, собственост на Павел Живков Дулев и Живко 

Петров Дулев, предназначен по ЗРП „За озеленяване” чрез имотно обезщетение на 

лицата с придаване към УПИ XI-367 на 188,00 кв. м от източната му граница с 

УПИ Х-366 - общинска собственост, съгласно Протокол № 8/10.10.2017 г. на 

Експертен съвет при Община Белене, одобрен от кмета на община Белене, с който 

е приет ПУП-ПР за УПИ IX, УПИ Х-366, УПИ XI-367 и УПИ XII-368, стр. кв. 8б по 

ЗРП на град Белене. 

 

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

думата на вносителя. Той посочи гл. инженер на Община Белене - инж. Христина 
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Иванова-Мънева, да изложи предложението, тъй като със заинтересованите лица има 

роднински връзки. 

 Поради липса на желаещи да вземат отношение по проекта за решение, 

председателят д-р Бистра Павловска го подложи на поименно гласуване и Общински 

съвет-Белене прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 89 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 28, ал. 5 

от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС допълва Годишната програма за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост, за бюджетната 2017 година, приета с 

Решение № 8/ 27.01.2017 г. на Общински съвет-Белене в РАЗДЕЛ ПЕТИ (Обектите, за 

изграждането на които е необходимо отчуждаването на частни имоти) с добавяне на 

нова точка ІІ в него със съдържание: „ІІ. Провеждане на отчуждителна процедура за 

придобиване на североизточната част от имот с площ 249,00 кв. м, съставляващ ПИ с 

идентификатор 03366.602.367, собственост на Павел Живков Дулев с ЕГН 8404****** 

и Живко Петров Дулев с ЕГН 5909******, предназначен по ЗРП „За озеленяване” чрез 

имотно обезщетение на лицата с придаване към УПИ ХІ-367 на 188,00 кв.м от 

източната му граница с УПИ УПИ Х-366 – общинска собственост. 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, чл. 2, ал. 

2-6 от Наредбата по чл .8, ал. 2 от ЗОС променя предназначението от публична 

общинска собственост на УПИ Х-366, стр. кв. 8б по ЗРП на гр. Белене, предназначен 

„За индивидуално жилищно строителство” и го обявява за имот частна общинска 

собственост. 

 3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 1 от ЗОС разрешава 

провеждане на отчуждителна процедура за придобиване на североизточната част от 

имот с площ 249,00 кв. м, съставляващ ПИ с идентификатор 03366.602.367, собственост 

на Павел Живков Дулев с ЕГН 8404****** и Живко Петров Дулев с ЕГН 5909******, 

предназначен по ЗРП „За озеленяване” чрез имотно обезщетение на лицата с придаване 

към УПИ ХІ-367, стр. 8б на 188,00 кв. м от източната му граница с УПИ Х-366, стр. 8б 

– общинска собственост, съгласно Протокол №8/10.10.2017 г. на Експертен съвет при 

община Белене, одобрен от кмета на община Белене, с който е приет ПУП-ПР за УПИ 

ІХ, УПИ Х-366, УПИ ХІ-367 и УПИ ХІІ – 368, стр. кв. 8б по ЗРП на гр. Белене, 

изготвен от „КАДКОМПРОЕКТ” ООД – гр. Плевен, представлявано от инж. Любомир 

Лалев. 

 4. 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); 

 ПРОТИВ - няма; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 
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 ПРИЕМА СЕ 

 

 Кворумът бе променен на 16 общински съветници. Заседанието напусна 

Николай Арабаджиев. 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

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

предоставяне на обектите, изпълнени по Договор № DIR-51011116-C057/29.11.2012 

г. за изпълнение на проект „Частично изграждане на канализационна мрежа с 

ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в град 

Белене”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за 

стопанисване, поддържане и експлоатация от страна на „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД - град Плевен. 

 

 Вносителят на предложението, след като получи думата от председателя на 

Общинския съвет, изложи предложението си и посочи, че новият проект за решение е 

съгласуван с юриста на „ВиК” ЕООД - град Плевен. 

 Председателят д-р Бистра Павловска го подложи на поименно гласуване и 

Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 90 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 

чл. 19, ал. 1, т. 4, буква „а” и буква „б”, чл. 198б, т. 2, чл. 198ж от Закона за водите и чл. 

8, ал. 1 от Закон за общинската собственост: 

 1. Дава съгласие новите публични активи, собственост на Община Белене, 

придобити в резултат на изпълнение на проект „Частично изграждане на 

канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна 

мрежа в гр. Белене” по договор № DIR-51011116-C057/29.11.2012 г. за безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” да бъдат 

предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД - гр. Плевен при спазване на изискванията на чл. 198в, ал. 4, т. 1 и 

т. 2 от Закон за водите и чл. 4.4(г) от Договора за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК 

услуги. 

 2. Възлага на кмета на община Белене да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на решението. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 15 общински съветници поименно 

(Веселка Врайкова не участва в гласуването, съгласно Заявление с Вх. № 

395/19.12.2017 г. на Общински съвет-Белене): 

 ЗА – 15 (Бистра Павловска, Веско Манолов, Венцислав Стойков, Дора Леонова, 

Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Петър Ангелов, 
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Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, Светослава Христова, Стефан 

Николов, Стилиян Лоринков); 

 ПРОТИВ - няма; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

 ПРИЕМА СЕ 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

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

участие на представителя на Община Белене в извънредно общо събрание на 

„Асоциация по ВиК” - Плевен. 

 

 Председателят д-р Бистра Павловска даде думата на вносителя на 

предложението да го изложи пред общинските съветници. То бе гледано в три комисии. 

Председателите им - Дора Леонова, Петър Ангелов и Емил Михайлов, докладваха 

становищата на комисиите. Всички приемат предложението за решение. 

 Поради липса на желаещи да вземат отношение по темата, д-р Бистра Павловска 

подложи на гласуване предложението за решение и Общински съвет-Белене взе 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 91 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от 

Закона за водите: 

 Определя представителя на община Белене - Милен Павлов Дулев, кмет на 

община Белене да гласува по точките от дневния ред на извънредното общо събрание 

на „Асоциацията ВиК - Плевен”, насрочено за 15.01.2018 г. от 10.00 часа в 

Заседателната зала на Областна администрация в гр. Плевен, както следва: 

 - т. 1. - Одобряване и приемане на обобщена инвестиционна програма на 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Плевен - да гласува „За” приемане на 

решението; 

 - т. 2 - Одобряване и приемане на подробна обобщена инвестиционна програма 

за 2017г. на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Плевен- да гласува „За” 

приемане на решението. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 15 общински съветници 

(Веселка Врайкова не участва в гласуването, съгласно Заявление с Вх. № 

395/19.12.2017 г. на Общински съвет-Белене): 

 ЗА – 15; 

 ПРОТИВ - няма; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 



25 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

 

 Председателят д-р Бистра Павловска заяви, че няма новопостъпили питания, 

становища и предложения от граждани и посочи, че по време на заседанията на 

постоянните комисии общинските съветници са имали възможността да се запознаят с 

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

за безвъзмездно ползване на Община Вигонца предоставеният на Община Белене за 

безвъзмездно ползване имот в град Вигонца, област Падуа, Република Италия; с 

Докладната записка от Росен Исаев Гайдарски-управител на „Здраве” ЕООД; както и с 

писмото от „Екип Белене” ДЗЗД с Вх. № 350/11.12.2017 г. 

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

предоставяне за безвъзмездно ползване на Община Вигонца предоставеният на Община 

Белене за безвъзмездно ползване имот в град Вигонца, област Падуа, Република Италия 

общинските съветници приеха за сведение. 

 По Докладната записка на Росен Гайдарски, ПК „Икономика, общинска 

собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране” има становище, а именно: 

 На основание чл. 21, ал. 1 , т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 147, ал. 2 от 

Търговския закон възлага на управителите на „Здраве” ЕООД и „МБАЛ-Белене” ЕООД 

стриктното изпълнение на Решение № 44/ 22.06.2017 г. и Решение № 46/ 22.06.2017 г. 

на Общински съвет-Белене. 

 По писмото на „Екип Белене” ДЗЗД общинските съветници изразиха несъгласие 

с предложеното от страна на ищците и потвърдиха решението на Общински съвет-

Белене № 76/15.11.2017 г. 

  

 Поради изчерпване на дневния ред, председателят д-р Бистра Павловска закри 

редовното заседание на Общински съвет-Белене. 

  

 

 

Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА 

Председател на Общински съвет-Белене 

 

 

РАЛИЦА ГОСПОДИНОВА 

Технически секретар на Общински съвет-Белене 


