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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 

№ 1 

от редовно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 01.02.2018 г. 

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

 

 НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ: 

 

 І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 16 - Бистра Павловска, Веселка Врайкова, 

Веско Манолов, Венцислав Стойков, Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов, 

Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър 

Дулев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, Светослава Христова, Стефан Николов  

 ОТСЪСТВА: 1 - 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, Румен Георгиев - кмет на кметство 

Кулина вода, Калин Петракиев - кмет на кметство Деков 

 

 V. СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛЕНЕ 

 

 VI. РЪКОВОДИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ 

 

 VII. ГРАЖДАНИ 

 

  

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

кворум (присъстват 16 от 17 общински съветници) и откри редовното заседание на 

Общинския съвет. 

Тъй като заседанието е първо за 2018 година прозвучаха химните на Република 

България и на Европейския съюз, след което ръководителите на групите съветници 

отправиха пожелания за новия сезон на Общински съвет-Белене. 

Председателят д-р Бистра Павловска обяви, че на 26.01.2018 г. в деловодството 

на Общинския съвет е постъпило ново предложение от кмета на община Белене 

относно участие на представителя на Община Белене в редовно заседание на Общото 

събрание на „Асоциацията по ВиК - Плевен”. Предложението е постъпило ден след 

заседанието на председателския съвет и затова не е включено като точка в проекта на 

дневен ред за днешното заседание. Д-р Павловска предложи новопостъпилото 
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предложение да бъде включено в дневния ред като осма точка, а сегашната осма точка - 

„Изказвания, питания, становища и предложения от граждани”, да стане девета. 

Д-р Павловска даде думата на колегите си за коментари по дневен ред. 

Отношение взе общинският съветник Момчил Спасов, който изрази несъгласие 

да бъде гледана на това заседание новото предложение, защото не е обсъждано на 

заседания на комисиите. 

Поради липса на други желаещи да вземат отношение по дневния ред, д-р 

Павловска подложи на гласуване направеното от нея предложение. То бе прието с  - 10 

- ЗА, 3 - ПРОТИВ и 2 - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. (Светослава Христова не бе в заседателната 

зала.) 

Заседанието премина при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

приемане на Годишна програма за 2018 година за управление и разпореждане с 

имотите - общинска собственост, на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 

собственост (ЗОС). 

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

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

  

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

издаване на Запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ „Земеделие” - 

Разплащателна агенция, обезпечава авансово плащане по Договор № 15/07/2/0/00509 от 

06.10.2017 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” за проект 

„Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа: Белене - АЕЦ „Белене”, 

Деков - Кулина вода”, сключен между Община Белене и ДФ „Земеделие” - 

Разплащателна агенция. 

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

бюджет, финанси и програми за финансиране” 

 

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

съвет-Белене, относно изменение и допълнение на Решение №76 по Протокол №12 от 

15.11.2017 година на Общински съвет-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 

приемане на Отчет за дейността на Местна комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) през 2017 година. 

Докладват: Красимир Тодоров и Дора Леонова - председатели на Постоянни комисии. 

Водеща комисия: „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм” 

 

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

съвет-Белене, относно Отчет за дейността на Общински съвет-Белене и изпълнение на 

приетите решения за периода месец Декември 2016 г. - месец Декември 2017 г. 
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Докладват: Председателите на всички Постоянни комисии. Водеща комисия: 

„Местно самоуправление, ред, законност и сигурност” 

 

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

обсъждане и приемане на Проект на бюджет на Община Белене за 2018 година. 

Докладват: Председателите на всички Постоянни комисии. Водеща комисия: 

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

  

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

промяна в структурата и числеността на Общинска администрация - Белене. 

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

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

 

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

участие на представителя на Община Белене в редовно заседание на Общото събрание 

на „Асоциацията по ВиК - Плевен”. 

 

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

 

ПЪРВА ТОЧКА 

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

приемане на Годишна програма за 2018 година за управление и разпореждане с 

имотите - общинска собственост, на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 

собственост (ЗОС). 

 

 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. 

 Д-р Бистра Павловска предостави думата на председателите на постоянните 

комисии, които разгледаха предложението. 

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

политика и екология”, съобщи, че членовете на комисията правят предложение за 

промяна в Приложение № 1, Раздел II, т. 1.1. - да се добавят имотите на: ДГ „Мечта”, 

ДГ „Знаме на мира”, СУ „Димчо Дебелянов” и ОУ „Васил Левски”. С тези корекции 

комисията приема предложението на кмета с 6 гласа „За”, без „Против” и без 

„Въздържал се”. 

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

бюджет, финанси и програми за финансиране”, докладва, че ръководената от него 

комисия приема предложението на вносителя със същите корекции, направени от ПК 

„УТЖПЕ” с 6 гласа „За”, без „Против” и без „Въздържал се”. 

Отношение по предложението взеха Момчил Спасов и Петър Дулев, но 

предложения не бяха направени. 

В залата влезе общинският съветник Светослава Христова. Кворумът от 15 бе 

променен на 16 общински съветници. 

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

поименно гласуване предложението за решение на водещата комисия - „Устройство на 

територията, жилищна политика и екология”, и Общински съвет-Белене взе следното 
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РЕШЕНИЕ № 1 

 

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

ал. 5 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС приема Годишна програма за управление и 

разпореждане с имотите - общинска собственост за бюджетната 2018 година на 

територията на Община Белене, съгласно Приложение №1. 

 2. Възлага на кмета на общината последващите действия. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 16 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, Светослава Христова, Стефан Николов); 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

  

 Приложението към Решението е приложено след края на протокола на CD 

носител. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

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

издаване на Запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ „Земеделие” - 

Разплащателна агенция, обезпечава авансово плащане по Договор № 

15/07/2/0/00509 от 06.10.2017 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” за проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна 

мрежа: Белене - АЕЦ „Белене”, Деков - Кулина вода”, сключен между Община 

Белене и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция. 

 

 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 6 гласа „За”, без Против и без Въздържал се. 

 Общинският съветник Момчил Спасов направи предложение за промяна на 

първа точка от решението, а именно - в началото й да бъде добавен текстът „Общински 

съвет-Белене одобрява Запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ „Земеделие” 

- Разплащателна агенция и”, след което да продължи текстът - „упълномощава кмета на 

община Белене да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски…” до края. 

 Д-р Бистра Павловска подложи на поименно гласуване предложението на 

вносителя с корекцията, направена от Момчил Спасов и Общински съвет-Белене прие 

следното 
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РЕШЕНИЕ № 2 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 

3, буква „а”, ал. 6, т. 2 и ал. 12 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на 

подмярка 7.2., в изпълнение на Договор № 15/07/2/0/00509 от 06.10.2017 г. по подмярка 

7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура” от мярка - 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони за проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа: Белене - 

АЕЦ „Белене”, Деков - Кулина вода”: 

1. Общински съвет-Белене одобрява Запис на заповед от Община Белене в полза 

на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция и упълномощава кмета на община Белене 

да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в 

полза на ДФ „Земеделие” в размер на 201 647,94 лева (Двеста и една хиляди 

Шестстотин четиридесет и седем лева и Деветдесет и четири стотинки) за обезпечаване 

на 100% от заявения размер по първо авансово плащане за разходи по чл. 14, ал. 3, 

буква „а” от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. по Договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № 15/07/2/0/00509 от 06.10.2017 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от мярка - 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за 

проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа: Белене - АЕЦ 

„Белене”, Деков - Кулина вода”, сключен между Община Белене и ДФ „Земеделие” - 

Разплащателна агенция, за срока на Договора, удължен с шест месеца. 

 2. Възлага на кмета на община Белене да подготви необходимите документи за 

получаване на авансово плащане по Договор № 15/07/2/0/00509 от 06.10.2017 г. по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка - 7 „Основни услуги и обновяване 

на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони за проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа: Белене - 

АЕЦ „Белене”, Деков - Кулина вода” и да ги представи пред ДФ „Земеделие” - 

Разплащателна агенция. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 16 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, Светослава Христова, Стефан Николов); 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 
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ТРЕТА ТОЧКА 

 Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на 

Общински съвет-Белене, относно изменение и допълнение на Решение №76 по 

Протокол №12 от 15.11.2017 година на Общински съвет-Белене. 

 

 Д-р Бистра Павловска 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. 

 Изказвания по предложението направиха Петър Ангелов, Момчил Спасов и 

кметът Милен Дулев. Предложения за промяна на решението не бяха направени. 

 Д-р Бистра Павловска подложи на поименно гласуване предложението и 

Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 3 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 365 от Закона за 

задълженията и договорите, предвид изложените фактически основания в писмо с Вх. 

№ 003/10.01.2018 г. на Общински съвет-Белене от „Екип Белене” ДЗЗД: 

 1. Изменя и допълва текста на проект на Съдебна спогодба, приет с Решение № 

76/15.11.2017 г. на Общински съвет-Белене, както следва: 

 1.1. В 4.1. от проект на Съдебна спогодба, текстът „най-късно до 22.12.2017 г.” 

се заменя с „в срок от три дни от подписването на спогодбата от страните”; 

 1.2. В 4.1. от проект на Съдебна спогодба, текстът „до 31.03.2018 г.” се заменя с 

„в срок от 5 (пет) месеца от подписване на спогодбата от страните”; 

 1.3. В 4.2. от проект на Съдебна спогодба, текстът „В срок до 22.12.2017 г.” се 

заменя с „В срок от три дни от подписването на спогодбата от страните”. 

 2. Всички останали текстове на проекта на Съдебна спогодба, приет с Решение 

№ 76/15.11.2017 г. на Общински съвет-Белене, остават така, както са приети. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 16 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, Светослава Христова, Стефан Николов); 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

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

приемане на Отчет за дейността на Местна комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) през 

2017 година. 
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 Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска даде думата на 

вносителя на предложението. Кметът я отстъпи на заместник-кмета на община Белене 

Малина Ешекова, за да представи Отчета на Местна комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) през 2017 

година, на която тя е председател. 

 Предложението бе гледано в две комисии - ПК „Образование, култура, 

младежки дейности, спорт и туризъм” (водеща комисия) и ПК „Местно 

самоуправление, ред, законност и сигурност”. 

 Красимир Тодоров докладва, че със 7 гласа „За”, без „Против” и 3 - „Въздържал 

се”, ръководената от него комисия е приела предложението на вносителя. С 5 гласа 

„За”, без „Против” и 1 „Въздържал се” комисията, ръководена от Дора Леонова също е 

приела предложението за решение на кмета на община Белене. 

 В дебатите по точката се включиха общинските съветници Момчил Спасов, 

Веско Манолов, Петър Дулев. 

 Момчил Спасов направи предложение за промяна в основанието за решението, а 

именно - да е чл. 21, ал. 1, но т. 23, а не както е предложено - чл. 21, ал. 1, т. 12. 

 Председателят д-р Бистра Павловска подложи на гласуване предложението на 

вносителя с корекцията, направена от Момчил Спасов и Общински съвет-Белене прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 4 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА приема Отчета за дейността на 

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 

(МКБППМН) в Община Белене за 2017 година за сведение. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 15 общински съветници: 

 ЗА – 15; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 1 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ПЕТА ТОЧКА 

 Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на 

Общински съвет-Белене, относно Отчет за дейността на Общински съвет-Белене и 

изпълнение на приетите решения за периода месец Декември 2016 г. - месец 

Декември 2017 г. 

 Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска изложи отчета 

на Общинския съвет за периода месец Декември 2016 г. - месец Декември 2017 г.. 

 То бе обсъждано на всичките пет комисии и д-р Бистра Павловска 

последователно даде думата на председателите да докладват становищата на 

комисиите. Всички те с единодушие са приели отчета и предложението от нея решение. 
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 Поради липса на направени предложения за промяна в проекта за решение, 

председателят д-р Бистра Павловска подложи на гласуване това, направено от нея и 

Общински съвет-Белене прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 5 

 

 На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА приема Отчета за дейността на Общински 

съвет-Белене и изпълнение на приетите решения за периода месец Декември 2016 г. - 

месец Декември 2017 г. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници: 

 ЗА – 16; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

  

 Председателят на Общинския съвет даде 10-минутна почивка. 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА 

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

обсъждане и приемане на Проект на бюджет на Община Белене за 2018 година. 

 

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

думата на кмета на община Белене да изложи предложението си. 

 Проектът на Бюджет 2018 на Община Белене бе гледан в петте постоянни 

комисии към Общинския съвет. 

 Без корекции той е приет от комисиите „Здравеопазване и социални дейности” и 

„Местно самоуправление, ред, законност и сигурност”. 

 ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм”, предлага 

корекция в Приложение № 8 за разпределяне на субсидията за 2018 г. на спортните 

клубове, а именно - СК по борба „Класик” и ХК „Дунав” да получат по 7 250,00 лв., а 

СК по стрелба и Киокушин карате клуб „Дунав” - по 2 000,00 лв. С посочените 

корекции образователната комисия приема предложението на вносителя със 7 гласа 

„За”, без „Против” и без „Въздържал се”. 

 ПК „УТЖПЕ” и водещата комисия по предложението - ПК „Икономика, 

общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”, приемат с 

единодушие предложението на вносителя със следните корекции: 

 1. В Приложение № 8 за разпределяне на субсидията за 2018 година по 

спортните клубове: 

 - ФГ „Гигант” - било „21 500 лв.”, става „22 000 лв.”; 

 - СК по стрелба - било „1 000 лв.”, става „2 250 лв.”; 

 - Киокушин карате клуб „Дунав” - било „1 000 лв.”, става „3 000 лв.” 
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 С така направените промени общата сума за разпределяне на субсидията за 2018 

година по спортните клубове се увеличава (било „41 000 лв.”, става „44 750 лв.”) 

 2. В разходната част залага дофинансиране на НЧ „Напредък 1903” - с. 

Петокладенци в размер на 250,00 лв. и на НЧ „Христо Ботев-1892” - Белене в размер на 

2 000,00 лв. (допълнителното финансиране е за изплащане на обезщетение за 

пенсиониране на служителя Мариета Парашкевова Гъдуларова). 

 3. В приходната част увеличава §1304 „Данък при придобиване на имущество” 

със 6 000,00 лв. (било „110 000 лв.”, става „116 000 лв.”). 

 Другите корекции са проекта за решение: в т. 9 - от „50 на сто” става „40 на сто”; 

т. 17.2. - след думата „друга” се добавя „в рамките на една функция”;  т.17.3. - добавя се 

„на 50% от резерва”; премахва т. 18 и преномериране на останалите точки. 

 В дебатите по темата отношение взеха общинските съветници Момчил Спасов, 

Емил Михайлов, Красимир Тодоров, Петър Дулев, д-р Пламен Гендов, Николай 

Арабаджиев. 

 Емил Михайлов предложи променя по Приложение № 8 за разпределяне на 

субсидията за 2018 г. на спортните клубове, а именно - СК по борба „Класик” и ХК 

„Дунав” да получат по 7 250,00 лв., СК по стрелба и Киокушин карате клуб „Дунав” - 

по 2 000,00 лв., а ФК „Гигант” - 22 000,00 лв. 

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

гласуване предложението на Емил Михайлов за промяна на Приложение № 8 относно 

разпределяне на субсидиите за спортните клубове и то бе прието с 10 „За”, 0 „Против” 

и 6 „Въздържал се”. 

 На гласуване председателят подложи промяната, която предлага ПК 

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

т.4.6.1., Приложение № 7, а именно +250,00 лв. за НЧ „Напредък 1903” - с. 

Петокладенци - субсидия за отбелязване на 115-годишнина. То бе прието с 16 гласа 

„За”, 0 „Против” и 0 „Въздържал се”. 

 На гласуване председателят подложи промяната, която предлага ПК 

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

т.4.6.1., Приложение № 7, а именно - субсидия от още 2 000,00 лв. за НЧ „Христо 

Ботев-1892” - гр. Белене за обезщетение при пенсиониране. То не бе прието. „За” 

гласуваха 7, „Против” - 1 и „Въздържал се” - 8. 

 Д-р Бистра Павловска подложи на поименно гласуване предложението за 

решение на вносителя с приетите корекции и Общински съвет-Белене взе следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 6 

 

 На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 94, ал. 2 

и ал. 3, и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона 

за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2018 г. и Наредбата за 

условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните 
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дейности и  за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 

община Белене: 

 1. Приема бюджета на Община Белене за 2018 година, както следва: 

 1.1. По приходите в размер на 5 857 260 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.: 

1.1.1. Приходи за делегирани държавни дейности в размер на           3 083 191 лв. в т.ч. 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните дейности в размер на           2 957 819 лв. 

1.1.1.2. Преходен остатък от 2017 г. в размер на                                      125 372 лв. 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на                                    2 774 069 лв. в т.ч. 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 593 250 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 594 255 

1.1.2.3. Трансфери за местните дейности -15 900 

1.1.2.4 Обща изравнителна субсидия в размер на 562 200 

1.1.2.5 
За зимно поддържане и снегопочистване на общински 

пътища 
57 500 

1.1.2.6 Целева субсидия за капиталови разходи 258 000 

1.1.2.7 Временни безлихвени заеми -102 389 

1.1.2.8 Възстановена сума финансова корекция -18 622 

1.1.2.9. Финансиране -154 225 

1.1.2.9.1 В т.ч.преходен остатък от 2017 г. 69 170 

 1.2. По разходите в размер на 5 857 260 лв., разпределени съгласно Приложение 

№ 2 в т.ч.: 

1.2.1 Разходи в делегирани държавни дейности в размер на 3 083 191 

1.2.3. За местни дейности в размер на 2 764 069 

1.2.4. Резерв непредвидени разходи в местни дейности в размер на 10 000  

 

 1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова 

основа за 2018 г. в размер на 28 853 лв. и средносрочна цел – придържане към 

балансирано бюджетно салдо. 

 1.4. Разпределя преходния остатък от 2017 г. в размер на 194 542 лв. както 

следва: 

1.4.1.в делегирани държавни дейности - 125 372 лв. в т.ч. 

Дейност 122 Общинска администрация 33 314 

Дейност 282 Отбранително- мобилизационна подготовка 29 140 

Дейност 311 Детски градини – делегирани бюджети 11 748 

Дейност 322 Общообразователни училища – делегирани бюджети 30 353 

Дейност 550 Център за социална интеграция и рехабилитация (ЦСРИ) 2 294 

Дейност 526 Център за обществена подкрепа (ЦОП) 18 523 

 

1.4.2.в местни дейности - 69 170 лв. в т.ч. 

Дейност 623 Чистота 32 946  

Дейност 619 Обследване за енергийна ефективност на сграда 10 823 
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(общинска собственост) на МВР и СУ „Димчо 

Дебелянов” 

Дейност 532 Временна заетост – ПМС 137 2 965 

Дейност 832 Снегопочистване 11 850 

Дейност 122 Издръжка общинска администрация 10 586 

 

 2. Приема инвестиционна програма в размер на 6 101 369 лв., съгласно 

приложен поименен списък (Приложение № 3) по източници на финансиране: 

2.1 Бюджет и в т.ч.  

2.1.1 Целева републиканска субсидия 258 000 

2.1.2 Преходен остатък капиталови разходи 2017 г. 10 893 

2.1.3 Собствени бюджетни средства 12 000 

2.1.4 Собствени бюджетни средства ТБО 16 800 

2.2 Европейски средства 5 803 676 

 

 3.Утвърждава разходите за заплати през 2018 г., без звената, които прилагат 

системата на делегираните бюджети и определя: 

 3.1. Численост на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска 

администрация” – 46 броя; 

 3.2. Разпределението на плановите разходи за заплати, съгласно Приложение №4 
 

4.Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва: 

 4.1. Членски внос – 3 000 лв. 

 4.2. Помощи за лечение по решения на Общински съвет – 3 000 лв.; 

 4.3.Размер 86 лв. за помощта за погребения на самотни лица без близки и 

роднини по права и съребрена линия до втора степен включително, за бездомни и 

безпризорни, настанени в заведения за социални услуги, както и регистрирани в 

социалната служба; 

 4.4. Размер 500 лв. за първия роден жител на Белене за 2018 г. и по 130 лв. за 

родени през годината деца в Република България с постоянен и настоящ адрес в 

община Белене; 

 4.5. Средства за даровити деца – 500 лв.; 

 4.6. Субсидии за: 

4.6.1. Читалища 159 125 лв., съгласно Приложение № 7 като делегирани държавни 

дейности; 

 4.6.2. Читалища –дофинансиране - 250,00 лв. 

-  НЧ „Напредък 1903” - с. Петокладенци - 250,00 лв. - за отбелязване на 115-

годишнина на читалището; 

4.6.3. Спортни клубове 43 500 лв., съгласно Приложение № 8. 

 

5. Приема следните лимити за разходи: 

 5.1. Социално-битови в размер 1% от начислените трудови възнаграждения; 
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 5.2. Разходи за представителни цели – 2 160 лв. в т.ч.на кмета на общината 1 

500,00лв., Общински съвет 160 лв. и за 5 броя кметствата общо 500 лв.; 

 5.3. Разходи за представително и работно облекло на заетия персонал в размер 

на 100 лв. 

 

6. Утвърждава длъжностите, които имат право на компенсации за транспортни 

разходи до местоработата си – главен архитект. 

 6.1.Утвърждава размера на средствата за транспортни разходи до 85% от 

действителните разходи в рамките на одобрения бюджет. 

 

7. Определя максималния размер на дълга, както следва: 

 7.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2018 г. - 460 000 лв.; 

 7.2.Максимален размер на общинския дълг към края на 2018 г. - до 1 802 521 лв.; 

 7.3.Намеренията за нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2018 г. се определят в 

размерите, съгласно Приложение № 5. 

 

8. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат 

да бъдат натрупани по бюджета на общината през 2018 г. като наличните към края на 

годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния 

размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се 

прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения (чл.94 

от ЗПФ). 

 

9. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да 

бъдат поети през 2018 г, като наличните към края на годината поети ангажименти за 

разходи не могат да надвишават 40 на сто от средногодишния размер на отчетените 

разходи за последните четири години. Ограничението не се прилага за ангажименти за 

разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения. 

 

10. Определя просрочените задължения, които да бъдат разплатени от бюджета 

на общината за 2018 г. в размер на 396 810 лв. с краен срок за разплащане 20.12.2018 г., 

съгласно Приложение № 9. 

 

11. Определя просрочените вземания, които да бъдат събрани през 2018 г. в 

размер на 109 499 лв. 

 

12. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз съгласно Приложение № 6. 

 

13. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за 

периода 2018-2020 г. 
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14. Приема за сведение информация съгласно чл. 82, ал. 3 от ЗПФ по прогноза на 

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

Приложение № 10a 

 

15. Определя второстепенни разпоредители с бюджет: 

  

СУ „Димчо Дебелянов”  Директор 

ОУ „Васил Левски” Директор 

ДГ „Мечта” Директор 

ДГ „Знаме на мира” Директор 

ЦПЛР-ОДК - Белене Директор 

ЦОП - Белене 

Център за социална рехабилитация и интеграция 

Ръководител ЦОП 

Ръководител ЦСРИ 

Кметство Бяла вода Кмет 

Кметство Деков Кмет  

Кметство Кулина вода Кмет 

Кметство Петокладенци Кмет 

Кметство Татари  Кмет 

 

16. Възлага на кмета на общината: 

 16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет без 

делегиран бюджет; 

 16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с делегиран 

бюджет; 

 16.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на 

постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, съгласно волята на 

дарителите и спонсорите; 

 16.4. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани 

дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните 

правила по Системата за финансово управление и контрол; 

 16.5. Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по 

пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци. 

 

17. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

 17.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените 

показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 

делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от 

държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

 17.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на 

една дейност или от една дейност в друга, в рамките на една функция, без да изменя 

общия размер на разходите; 

 17.3. В разходната част на бюджета за сметка на 50 % от резерва. 
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18. Разходването на бюджетните средства (без целевите) се осъществява при 

съблюдаване на следните приоритети: 

 18.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера 

на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за 

трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни; 

 18.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за 

погасяване на заеми и лихви към тях; за трудови разходи; за покриване на просрочени 

задължения от минали години; за разходи с настъпил падеж на плащане; за разходи, 

свързани с дейности, за които се събират такси; за хранителни продукти; за капиталови 

разходи; неотложни сезонни разходи – горива, ел.енергия, отопление, вода и 

неотложни текущи ремонти. 

 

19. Ползващите услугите на ученическите столове заплащат с цената на купона 

реалната стойност по приготвянето на храната, без разходите за заплати и осигуровки 

на персонала. 

 

20. Ползващите услугите на детска млечна кухня заплащат част от реалната 

стойност на купона, без разходите за заплати и осигуровки на персонала. 

 

 21. Определените средства по §10-30 „Разходи за текущ ремонт” за 2018 г. се 

разпределят, както следва:  

Кметство Бяла вода 3000,00 

Кметство Деков 3000,00 

Кметство Кулина вода 3000,00 

Кметство Петокладенци 3000,00 

Кметство Татари 3000,00 

Град Белене 40000,00 

За заплащане на неплатени разходи към доставчици за 

извършване на текущ ремонт от 2017 г. 
45 000,00 

 

 22. Задължава управителите на общинските търговските дружества да внесат 

дължимия за 2017г. дивидент до 31 май 2018 г. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 16 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, Светослава Христова); 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 3 (Венцислав Стойков, Румен Арабаджиев, Стефан 

Николов) 

 ПРИЕМА СЕ 

 

Приложенията към Решението са приложени след края на протокола. 
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СЕДМА ТОЧКА 

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

промяна в структурата и числеността на Общинска администрация - Белене. 

 

 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 - Дора Леонова и 

Емил Михайлов, докладваха, че членовете на комисиите приемат предложеното 

решение от кмета на община Белене. 

 Отношение по предложението взе Момчил Спасов, но не предложи промяна в 

решението. 

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

Общински съвет-Белене прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 7 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет-Белене одобрява 

промяна в приетата с Решение № 24 от 29.01.2016 г. структура и численост на 

Общинска администрация - Белене, както следва: 

 1. Одобрява промяна в структурата на Общинска администрация - Белене, 

съгласно Приложение № 1. 

 2. Одобрява промяна в числеността на персонала в Общинска администрация - 

Белене, съгласно Приложение № 2 в частта „Органи на изпълнителната власт - кмет и 

зам.-кметове” от 2 (две) щатни бройки на 3 (три) щатни бройки и в „Обща численост” - 

от 45 щатни бройки на 46 щатни бройки. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници: 

 ЗА – 9; 

 ПРОТИВ - 1; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 6 

 ПРИЕМА СЕ 

 

Приложенията към Решението са приложени след края на протокола. 

 

 

ОСМА ТОЧКА 

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

участие на представителя на Община Белене в редовно заседание на Общото 

събрание на „Асоциацията по ВиК - Плевен”. 

 

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

думата на кмета на община Белене да изложи предложението си. 
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 По предложението нямаше желаещи да вземат отношение и председателят на 

Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска го подложи на гласуване. Общински 

съвет-Белене прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 8 

 

 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, г-н Милен Павлов Дулев - 

кмет на община Белене, да гласува по точките от дневния ред на редовно заседание на 

Общото събрание на „Асоциацията ВиК - Плевен”, насрочено за 26.02.2018 г. от 10.00 

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

- Т.1. Приемане на отчета на дейността на „Асоциацията по ВиК - Плевен” за 

календарната 2017г. - да гласува „За” приемане на решението; 

- Т.2. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на „Асоциацията по ВиК - 

Плевен” за календарната 2017г.- да гласува „За” приемане на решението; 

- Т.3 Приемане на Бюджет на „Асоциацията по ВиК - Плевен” за календарната 2018г.- 

да гласува „За” приемане на решението. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници: 

 ЗА – 13; 

 ПРОТИВ - 1; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 2 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА 

 Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

 

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

становища и предложения от граждани. Въпроси не бяха поставени от общински 

съветници или присъстващи в заседателната зала. 

 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 


