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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 

№ 2 

от редовно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 07.03.2018 г. 

(сряда) 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, Иван Динов, Красимир Тодоров, 

Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев, Пламен Гендов, 

Румен Арабаджиев, Светослава Христова, Стефан Николов, Стилиян Лоринков  

 ОТСЪСТВА: 1 - Емил Михайлов 

 

 ІІ. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Милен Дулев 

 

 ІІI. ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Малина Ешекова и инж. 

Мирослава Русанова 

 

 IV. КМЕТ НА КМЕТСТВО: 

Венцислав Петров - кмет на кметство Бяла 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. Отсъства г-н Емил Михайлов, който писмено е уведомил за това 

председателя (Уведомление с Вх. № 104/02.03.2018 г. на ОбС). 

Председателят д-р Бистра Павловска даде думата на кмета на община Белене 

Милен Дулев, за да представи новоназначения от 1 март 2018 г. заместник-кмет на 

община Белене инж. Мирослава Русанова. 

Д-р Павловска предложи три промени по приетия на Председателски съвет 

дневен ред за заседанието - промяна в названието на 12 точка - да стане: Предложение 

от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на Общински съвет-Белене, относно 

Становище за закриване или запазване на Затвора в град Белене, като 13 точка да бъде 

включено Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на Общински 



2 

 

съвет-Белене, относно приемане на Правилник за изменение на Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет-Белене, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, а точка „Изказвания, питания, 

становища и предложения от граждани” да е под номер 14. 

По дневния ред отношение взеха общинските съветници Петър Дулев, Момчил 

Спасов, Петър Ангелов, Николай Арабаджиев. 

Петър Дулев предложи 12 точка да стане - „Предложение от д-р Бистра 

Ангелова Павловска - председател на Общински съвет-Белене, относно Становище за 

запазване на Затвора в град Белене.”. 

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

гласуване дневния ред като 12 точка да е както предложи г-н Петър Дулев, а точки 13 и 

14 да са както предложи тя. 

Така направеното предложение по дневния ред бе прието с  - 16 гласа ЗА, 0 - 

ПРОТИВ и 0 - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 

Заседанието премина при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

кандидатстване с проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо 

за твърди отпадъци на територията на град Белене” пред ПУДООС. 

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

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

за финансиране” 

 

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

прекратяване на членството на Община Белене в Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна рибарска група Дунав Долна Мизия Белене - Никопол - Гулянци - Долна 

Митрополия”. 

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

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

 

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

предоставяне безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска 

бюджетна издръжка недвижими имоти - публична общинска собственост, в град Белене 

по реда на чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинска собственост (ЗОС) и чл. 14, ал. 1-3 

от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС. 

Докладват: Красимир Тодоров, Петър Ангелов, Дора Леонова и Емил Михайлов - 

председатели на Постоянни комисии. Водеща комисия: „Икономика, общинска 

собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране” 

 

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

Рефинансиране на съществуващ договор за финансова услуга № 003/28.10.2013 г. и 

подписани Анекси №1 и Анекс № 2 към него на „МБАЛ-Белене” ЕООД - град Белене. 

Докладват: д-р Венцислав Стойков и Емил Михайлов - председатели на Постоянни 

комисии. Водеща комисия: „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и 

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

постъпило искане за издаване на Запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ 

„Земеделие” - Разплащателна агенция. 

Докладва: Емил Михайлов председател на Постоянна комисия „Икономика, общинска 

собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране” 

 

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

осигуряване на съфинансиране от Община Белене по проект „Повишаване качеството 

на предоставяните социални услуги към Домашен социален патронаж - град Белене 

чрез подновяване и модернизиране на кухненското обзавеждане”. 

Докладват: д-р Венцислав Стойков и Емил Михайлов - председатели на Постоянни 

комисии. Водеща комисия: „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и 

програми за финансиране” 

 

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

съвет-Белене, относно Заявление с Вх. № 042/12.02.2018 г. за отпускане на еднократна 

финансова помощ, съгласно Правилник за реда и начина на отпускане на финансова 

помощ в полза на физически лица от Община Белене, приет от Общински съвет-Белене. 

Докладва: д-р Венцислав Стойков - председател на ПК „Здравеопазване и социални 

дейности” 

 

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

съвет-Белене, относно Заявление с Вх. № 049/15.02.2018 г. за отпускане на еднократна 

финансова помощ, съгласно Правилник за реда и начина на отпускане на финансова 

помощ в полза на физически лица от Община Белене, приет от Общински съвет-Белене. 

Докладва: д-р Венцислав Стойков - председател на ПК „Здравеопазване и социални 

дейности” 

 

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

Годишен отчет за 2017 г. по изпълнението на Програмата за опазване на околната 

среда, в съответствие с разпоредбите на чл. 79, ал. 5 и ал. 6 от Закона за опазване на 

околната среда и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците. 

Докладва: Петър Ангелов - председател на ПК „Устройство на територията, 

жилищна политика и екология” 

 

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

отчет за Програма за управление за мандат 2015-2019 г. 

Докладват: председателите на всички Постоянни комисии. Водеща комисия: „Местно 

самоуправление, ред, законност и сигурност” 

 

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

основни месечни заплати на кмет на община Белене и кметове на кметства. 

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

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

за финансиране” 

 

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

съвет-Белене, относно Становище за запазване на Затвора в град Белене. 
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13. Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на Общински 

съвет-Белене, относно приемане на Правилник за изменение на Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет-Белене, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 

 

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

 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

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

кандидатстване с проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско 

депо за твърди отпадъци на територията на град Белене” пред ПУДООС. 

 

 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 по време на заседанието на постоянните комисии не 

е могъл да присъства и то е било председателствано от г-н Емил Михайлов. 

Становището на комисията е, че с 4 гласа „За”, без „Против” и без „Въздържал се” 

приема предложението на вносителя, с корекции във точка 2 от проекта за решение. 

Дора Леонова докладва становището на ПК „Икономика, общинска собственост, 

бюджет, финанси и програми за финансиране”, тъй като председателят й - Емил 

Михайлов отсъства и писмено е уведомил за това председателя на Общинския съвет с 

Уведомление с Вх. № 104/ 02.03.2018 г. Комисията, с корекции във точка 2 от проекта 

за решение, приема предложението на вносителя с 4 гласа „За”, без „Против” и без 

„Въздържал се”. 

Поради липса на предложения по решението, председателят д-р Бистра 

Павловска подложи на гласуване предложението за решение на водещата комисия - 

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

Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 9 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 112, ал. 2 от 

Закона за управление на отпадъците, дава съгласие за кандидатстване на Община 

Белене пред ПУДООС с проект: „Закриване и рекултивация на съществуващото 

общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на гр. Белене”. 

 2. Проектът „Закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за 

твърди битови отпадъци на територията на гр. Белене” е приоритетен за Община 

Белене, предвид Заповед №РД 0321/03.06.2016 г. на Директора на РИОСВ-Плевен и е 

необходимо да бъдат предприети мерки за рекултивацията на терена. 

 3. Задължава кмета на община Белене да подготви необходимите документи и да 

ги внесе в ПУДООС. 
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 ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници: 

 ЗА – 16; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ  

  

 

ВТОРА ТОЧКА 

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

прекратяване на членството на Община Белене в Сдружение с нестопанска цел 

„Местна инициативна рибарска група Дунав Долна Мизия Белене - Никопол - 

Гулянци - Долна Митрополия”. 

 

 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 две комисии - ПК „Местно 

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

собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”. Дора Леонова докладва 

становищата на двете комисии, а те са, че с единодушие са приели предложението на 

вносителя. 

 В разискванията по предложението отношение взеха Момчил Спасов и Петър 

Дулев, но предложения не бяха направени. 

 Д-р Бистра Павловска подложи на гласуване предложението на вносителя и 

Общински съвет-Белене прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 10 

 

 На основание чл. 21, ал. 15 от ЗМСМА и чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗЮЛНЦ: 

 1. Общински съвет-Белене взема решение Община Белене, ЕИК: 000413579, да 

прекрати членството си в Сдружение „Местна инициативна рибарска група Дунав - 

Долна Мизия - Белене - Никопол - Гулянци - Долна Митрополия”. 

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

фактически действия от името и за сметка на Община Белене за пректаряване на 

членството на Община Белене в СНЦ „МИРГ Дунав - Долна Мизия - Белене - Никопол 

- Гулянци - Долна Митрополия”. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници: 

 ЗА – 16; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 
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ТРЕТА ТОЧКА 

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

предоставяне безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на 

общинска бюджетна издръжка недвижими имоти - публична общинска 

собственост, в град Белене по реда на чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинска 

собственост (ЗОС) и чл. 14, ал. 1-3 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС. 

 

 Д-р Бистра Павловска даде думата на кмета на община Белене - Милен Дулев, 

който е вносител на предложението. След неговото изложение, думата бе предоставена 

на председателите на постоянните комисии, разгледали предложението: 

 Петър Ангелов (председател на ПК „УТЖПЕ”), Красимир Тодоров (председател 

на ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм”) и Дора Леонова 

(председател на ПК „МСРЗС”, която докладва на цялото заседание становищата на ПК 

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

докладваха, че комисиите с единодушие са приели предложението на кмета на община 

Белене. 

 Изказвания по предложението направиха д-р Пламен Гендов и Момчил Спасов. 

Момчил Спасов предложи в основанието да бъде дописано и чл. 289, ал. 2 и ал. 4 от 

Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО). 

 Д-р Бистра Павловска подложи на поименно гласуване предложението с 

корекцията, направена от Момчил Спасов, и Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 11 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, чл. 14, 

ал. 1-3 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС и  чл. 289, ал. 2 и ал. 4 от ЗПУО предоставя 

безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна 

издръжка недвижими имоти - публична общинска собственост в Община Белене, 

съгласно Приложение №1, както следва: 

Приложение №1 

№ по ред Описание на имота и АПОС 
Местонахождение на 

имота 

Юридически 

лица и звена на 

общинска 

бюджетна 

издръжка по 

чл. 12, ал. 1 от 

ЗОС 

(Наименование 

и БУЛСТАТ)  

1 2 3 4 

1. 

1. Поземлен имот с идентификатор 

03366.602.276 с площ 13227,0 кв.м; 

2. Сграда с идентификатор 

03366.602.276.4 със застроена площ 

478,0 кв.м на 2 етажа; 

3. Сграда с идентификатор 

03366.602.276.5 със застроена площ 

Област Плевен, Община 

Белене, гр. Белене, 

Поземлен имот с 

идентификатор 

03366.602.276 по 

кадастралната карта на 

гр. Белене 

СУ “Димчо 

Дебелянов” 

000405326 
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25,0 кв.м на 2 етажа; 

4. Сграда с идентификатор 

03366.602.276.6 със застроена площ 

254,0 кв.м на 1 етаж; 

5. Сграда с идентификатор 

03366.602.276.7 със застроена площ 

817,0 кв.м на 4 етажа; 

6. Сграда с идентификатор 

03366.602.276.8 със застроена площ 

162,0 кв.м на 1 етаж; 

7. Сграда с идентификатор 

03366.602.276.9 със застроена площ 

42,0 кв.м на 1 етаж; 

8. Сграда с идентификатор 

03366.602.276.10 със застроена площ 

202,0 кв.м на1 етаж; 

9. Сграда с идентификатор 

03366.602.276.11 със застроена площ 

131,0 кв.м на 2 етажа. 

 

АПОС №301/01.12.1998г.-гр. Белене 

(СУ “Димчо Дебелянов“) 

2. 

1. Поземлен имот с идентификатор 

03366.602.152 с площ 8165,0 кв.м; 

2. Сграда с идентификатор 

03366.602.152.1 със застроена площ 

600,0 кв.м на2 етажа; 

3. Сграда с идентификатор 

03366.602.152.2 със застроена площ 

553,0 кв.м на 2 етажа. 

 

АПОС №300/01.12.1998г.-гр. Белене 

(ДГ „Мечта”) 

Област Плевен, Община 

Белене, гр. Белене, 

Поземлен имот с 

идентификатор 

03366.602.152 по 

кадастралната карта на 

гр. Белене 

Детска градина 

„Мечта” 

000406129 

3. 

1. Поземлен имот с идентификатор 

03366.602.258 с площ 8262,0 кв.м; 

2. Сграда с идентификатор 

03366.602.258.2 със застроена площ 

350,0 кв.м на 1 етаж; 

3. Сграда с идентификатор 

03366.602.258.3 със застроена площ 

70,0 кв.м на 1 етаж; 

4. Сграда с идентификатор 

03366.602.258.4 със застроена площ 

32,0 кв.м на 1 етаж; 

5. Сграда с идентификатор 

03366.602.258.5 със застроена площ 

551,0 кв.м на 2 етажа; 

6. Сграда с идентификатор 

03366.602.258.6 със застроена площ 

332,0 кв.м на 2 етажа; 

7. Сграда с идентификатор 

03366.602.258.7 със застроена площ 

71,0 кв.м на 1 етаж. 

 

АПОС №1014/01.02.2001г.-гр. Белене 

Област Плевен, Община 

Белене, гр. Белене, 

Поземлен имот с 

идентификатор 

03366.602.258 по 

кадастралната карта на 

гр. Белене 

Детска градина 

„Знаме на мира” 

824103924 
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(ДГ „Знаме на мира”) 

4. 

1. Поземлен имот с идентификатор 

03366.602.1390 с площ 22882,0 кв.м; 

2. Сграда с идентификатор 

03366.602.1390.1 със застроена 

площ 817,0 кв.м на 2 етажа; 

3. Сграда с идентификатор 

03366.602.1390.2 със застроена 

площ 97,0 кв.м на 1 етаж; 

4. Сграда с идентификатор 

03366.602.1390.3 със застроена 

площ 17,0 кв.м на 1 етаж; 

5. Сграда с идентификатор 

03366.602.1390.4 със застроена 

площ 18,0 кв.м на 1 етаж; 

6. Сграда с идентификатор 

03366.602.1390.5 със застроена 

площ 54,0 кв.м на 1 етаж. 

 

АПОС №548/24.09.1999г.-гр. Белене 

(ОУ „Васил Левски”) 

Област Плевен, Община 

Белене, гр. Белене, 

Поземлен имот с 

идентификатор 

03366.602.1390 по 

кадастралната карта на 

гр. Белене 

Основно 

училище „Васил 

Левски” 

000402052 

 

 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, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Николай 

Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, 

Светослава Христова, Стефан Николов, Стилиян Лоринков); 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

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

Рефинансиране на съществуващ договор за финансова услуга № 003/28.10.2013 г. и 

подписани Анекси №1 и Анекс № 2 към него на „МБАЛ-Белене” ЕООД - град 

Белене. 

 

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

вносителя на предложението. 

 Предложението бе гледано в две комисии - ПК „Здравеопазване и социални 

дейности” и ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми за 

финансиране” (водеща комисия). 

 Председателят на здравната комисия д-р Венцислав Стойков докладва, че 

комисията с единодушие приема предложението на вносителя с корекция - „чрез 

банков кредит за срок от 7 (седем) години, след избор на икономически най-изгодната 
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оферта измежду минимум 3 (три) оферти”. По същия начин и икономическата комисия 

е приела предложението на вносителя с единодушие. 

 В дебатите по точката се включиха общинските съветници Момчил Спасов, 

Петър Ангелов, Петър Дулев, Николай Арабаджиев. 

 Николай Арабаджиев направи предложение да се промени броят на изискваните 

оферти от банки от три на две. 

 Момчил Спасов направи предложение за записване в решението на нова, втора 

точка - „Възлага на кмета на общината да подготви проект на предложение за 

договорна ипотека и/или залог.”. 

 Председателят д-р Бистра Павловска подложи на поименно гласуване 

предложението на вносителя с корекциите, направени от Николай Арабаджиев и 

Момчил Спасов и Общински съвет-Белене прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 12 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация: 

 1. Разрешава рефинансиране на Договор за финансова услуга №003/28.10.2013 г. 

на стойност 400 000,00 лв. (Четиристотин хиляди лева и 00 ст.), чрез банков кредит за 

срок от 7 (седем) години, след избор на икономически най-изгодната оферта измежду 

минимум 2 (две) оферти. 

 2. Възлага на кмета на общината да подготви проект на предложение за 

договорна ипотека и/или залог. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници (поименно): 

 ЗА – 16 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав 

Стойков, Дора Леонова, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Николай 

Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, 

Светослава Христова, Стефан Николов, Стилиян Лоринков); 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ПЕТА ТОЧКА 

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

постъпило искане за издаване на Запис на заповед от Община Белене в полза на 

ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция. 

 

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

думата на кмета на община Белене Милен Дулев, който изложи мотивите си за 

предложение за решение. 

 Предложението бе обсъждано в ПК „Икономика, общинска собственост, 

бюджет, финанси и програми за финансиране”, която на свое заседание, проведено на 
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27 февруари 2018 г. е приела предложението на вносителя с 4 гласа „За”, без „Против” 

и без „Въздържал се”. 

 Момчил Спасов направи предложение за корекция на текста в точка 3 от проекта 

за решение и тя да стане: „Срокът на Записа на заповед е до 6 (шест) месеца след 

изтичане на календарната 2018 г.” 

 Поради липса на други предложения, председателят д-р Бистра Павловска 

подложи на поименно гласуване предложението на вносителя с корекцията от Момчил 

Спасов и Общински съвет-Белене прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 13 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Законa за 

местното самоуправление и местната администрация, Споразумение за изпълнение на 

стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-11/25.01.2017 г. за 

прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено 

от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” 

от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и чл. във връзка с 

чл. 7, ал. 2, т. 2, ал. 3-8 от Наредба 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.: 

 1. Общински съвет – Белене упълномощава кмета на общината Милен Павлов 

Дулев да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на 

предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 49 446,34 

лева (Четиридесет и девет хиляди Четиристотин четиридесет и шест лева и Тридесет и 

четири стотинки) за обезпечаване на 51,88% от заявения размер на авансово плащане 

по Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие 

№ РД 50-11/25.01.2017 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020 г. 

 2. Възлага на кмета на община Белене последващи действия във връзка с 

издаването на Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в 

размер на 49 446,34 лв. (Четиридесет и девет хиляди Четиристотин четиридесет и шест 

лева и Тридесет и четири стотинки). 

 3. Срокът на Записа на заповед е до 6 (шест) месеца след изтичане на 

календарната 2018 г. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници (поименно): 

 ЗА – 16 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав 

Стойков, Дора Леонова, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Николай 

Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, 

Светослава Христова, Стефан Николов, Стилиян Лоринков); 

 ПРОТИВ - 0; 
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 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА 

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

осигуряване на съфинансиране от Община Белене по проект „Повишаване 

качеството на предоставяните социални услуги към Домашен социален патронаж 

- град Белене чрез подновяване и модернизиране на кухненското обзавеждане”. 

 

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

думата на кмета на община Белене да изложи предложението си. 

 То бе гледано в две комисии - „Здравеопазване и социални дейности” и 

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

които са го приели с единодушие. 

 Предложение по решението направи Момчил Спасов, а именно: израза 

„реализиране на” да се замени с „кандидатстване с”; като първа точка в решението да 

се запише „Дава съгласие за кандидатстване с проект „Повишаване качеството на 

предоставяните социални услуги към Домашен социален патронаж - град Белене чрез 

подновяване и модернизиране на кухненското обзавеждане”, а като втора точка - 

„Разрешава ползването на средства от общинския бюджет в размер на 10% от общата 

стойност - 2 029,09 лв. (Две хиляди Двадесет и девет лева и Девет стотинки), като 

собствено участие.”. 

 Д-р Бистра Павловска подложи на поименно гласуване предложението за 

решение на вносителя с корекциите, направени от Момчил Спасов и Общински съвет-

Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 14 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА: 

 1. Дава съгласие за кандидатстване с проект „Повишаване качеството на 

предоставяните социални услуги към Домашен социален патронаж - град Белене чрез 

подновяване и модернизиране на кухненското обзавеждане”. 

 2. Разрешава ползването на средства от общинския бюджет в размер на 10% от 

общата стойност - 2 029,09 лв. (Две хиляди Двадесет и девет лева и Девет стотинки), 

като собствено участие. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници (поименно): 

 ЗА – 16 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав 

Стойков, Дора Леонова, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Николай 

Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, 

Светослава Христова, Стефан Николов, Стилиян Лоринков); 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 
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 ПРИЕМА СЕ 

 

 Д-р Бистра Павловска даде 10-минутна почивка. 

 

 

СЕДМА ТОЧКА 

 Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на 

Общински съвет-Белене, относно Заявление с Вх. № 042/12.02.2018 г. за отпускане 

на еднократна финансова помощ, съгласно Правилник за реда и начина на 

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

приет от Общински съвет-Белене. 

 

 Председателят на Общински съвет-Белене изложи мотивите си за отпускане на 

помощта и посочи, че лицето е издължило задълженията си към Община Белене в 

срока, посочен от ПК „Здравеопазване и социални дейности” - 6 март 2018 г. 

 Становището на единствената комисия, разгледала предложението, а именно ПК 

„Здравеопазване и социални дейности”, е че предлага на лицето да се отпусне 

еднократна помощ в размер на 300,00 лева. 

 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 № 15 

 

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

местната администрация, чл. 2 и ал. 4 от Правилник за реда и начина на отпускане на 

финансова помощ в полза на физически лица от Община Белене: 

 1. Отпуска финансова помощ на Дамянка Любенова Велева, ЕГН 590501****, 

адрес: град Белене, ул. „Възраждане” №4, бл. 1/77, вх. Г, ет. 6, ап. 21, в размер на 300,00 

лева (Триста лева и 00 ст.). 

 2. Възлага на кмета на общината последващи действия. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници: 

 ЗА – 16; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ОСМА ТОЧКА 

 Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на 

Общински съвет-Белене, относно Заявление с Вх. № 049/15.02.2018 г. за отпускане 

на еднократна финансова помощ, съгласно Правилник за реда и начина на 
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отпускане на финансова помощ в полза на физически лица от Община Белене, 

приет от Общински съвет-Белене. 

 

 Председателят на Общински съвет-Белене изложи мотивите си за отпускане на 

еднократната помощ. Посочи, че лицето е издължило задълженията си към Община 

Белене в срока, посочен от ПК „Здравеопазване и социални дейности” - 6 март 2018 г. 

 Становището на комисията по здравеопазване, разгледала предложението, е на 

лицето да се отпусне еднократна помощ в размер на 300,00 лева. 

 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 № 16 

 

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

местната администрация, чл. 2 и ал. 4 от Правилник за реда и начина на отпускане на 

финансова помощ в полза на физически лица от Община Белене: 

 1. Отпуска финансова помощ на Русина Костова Трифонова, ЕГН 470515****, 

адрес: село Татари, община Белене, ул. „Илинден” №2, в размер на 300,00 лева (Триста 

лева и 00 ст.). 

 2. Възлага на кмета на общината последващи действия. 

 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници: 

 ЗА – 16; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА 

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

Годишен отчет за 2017 г. по изпълнението на Програмата за опазване на околната 

среда, в съответствие с разпоредбите на чл. 79, ал. 5 и ал. 6 от Закона за опазване 

на околната среда и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците. 

 

 Председателят д-р Бистра Павловска предостави думата на вносителя - Милен 

Дулев, кмет на община Белене. След като той изложи предложението си, думата бе 

предоставена на председателя на ПК „Устройство на територията, жилищна политика и 

екология”, разгледала предложението. Петър Ангелов посочи, че комисията излиза със 

становище Общинският съвет да приеме проекта за решение на вносителя с 4 гласа 

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

 Поради липса на корекции по предложението на вносителя, д-р Бистра 

Павловска го подложи на гласуване и Общински съвет-Белене прие следното 
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РЕШЕНИЕ № 17 

 

 На основание чл. 79, ал. 5 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда и чл. 

52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците: 

 1. Приема годишния отчет за 2017 г. за изпълнение на Програмата за опазване на 

околната среда на територията на община Белене. 

 2. Възлага на кмета на община Белене последващите действия. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници: 

 ЗА – 16; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА 

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

отчет за Програма за управление за мандат 2015-2019 г. 

 

 Председателят д-р Бистра Павловска предостави думата на вносителя на 

предложението - Милен Дулев, който го представи пред общинските съветници. 

 Отчетът за втората година от управлението през мандат 2015 - 2019 г. бе гледано 

във всички пет постоянни комисии, които са го приели. 

 В дебатите по предложението се включиха Момчил Спасов, Петър Дулев и 

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

 Заседанието напусна д-р Пламен Гендов и кворумът бе променен на 15 

общински съветници. 

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

вносителя и Общински съвет-Белене прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 18 

 

Приема за информация Отчет за втората година от управлението през мандат 2015 - 

2019 г. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 15 общински съветници: 

 ЗА – 15; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 
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ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

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

основни месечни заплати на кмет на община Белене и кметове на кметства. 

 

 Председателят д-р Бистра Павловска предостави думата на вносителя на 

предложението - Милен Дулев, който го представи пред общинските съветници. 

 Предложението бе гледано в две комисии - ПК „МСРЗС” и ПК „Икономика, 

общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”. Становищата на 

комисиите докладва Дора Леонова. Тя посочи, че комисията по местно самоуправление 

с единодушие е приела предложението на вносителя. Икономическата комисия също е 

приела предложението с 3 гласа „За”, без „Против” и 1 глас „Въздържал се”, но със 

следните корекции - основната месечна заплата на кмета на общината да е 1 800,00 лв., 

а на кметовете на кметства в община Белене - 900,00 лв. Дора Леонова посочи, че в 

становището на икономическата комисия има техническа грешка и каза записаното „1 

870” да се чете като „1 800”, защото така е гласувано на комисията. 

 Предложения за промяна в проекта за решение не бяха направени. 

 Д-р Бистра Павловска подложи на поименно гласуване предложението за 

решение на вносителя и Общински съвет-Белене прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 19 

  

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА: 

 1. Утвърждава, считано от 1.01.2018 г.: 

 1.1. Основни месечни работни заплати на кмет на община и кметове на кметства, 

както следва: 

Кметство 

(населено място) 

Население по постоянен 

адрес към 15.12.2017 г. 

Основна заплата 

минимум- 

максимум 

Предложение 

Основна 

заплата 

БЕЛЕНЕ 8482 650 - 2 200 1 800 

БЯЛА ВОДА 285 510 - 1 300 900 

ДЕКОВ 433 510 - 1 300 900 

КУЛИНА ВОДА 144 510 - 1 300 900 

ПЕТОКЛАДЕНЦИ 309 510 - 1 300 900 

ТАТАРИ 249 510 - 1 300 900 

  

 1.2. За всяка прослужена година трудов стаж да се начислява по 1% 

допълнително месечно възнаграждение към основната месечна заплата, съгласно 

Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 15 общински съветници (поименно): 

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

Стойков, Дора Леонова, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Николай 
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Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев, Румен Арабаджиев, Светослава Христова, 

Стефан Николов, Стилиян Лоринков); 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на 

Общински съвет-Белене, относно Становище за запазване на Затвора в град 

Белене. 

 

 Председателят д-р Бистра Павловска изложи пред общинските съветници 

предложението си за решение. 

 В дебатите се включиха Петър Ангелов, Петър Дулев, Момчил Спасов, Николай 

Арабаджиев. 

 Николай Арабаджиев направи две предложения: решението да се изпрати и до 

омбудсмана на Република България и да се гласува поименно. 

 Д-р Павловска подложи на поименно гласуване предложението за решение с 

допълнението, направено от Николай Арабаджиев и Общински съвет-Белене взе 

следното 

РЕШЕНИЕ № 20 

 

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

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА): 

 1. Общински съвет-Белене изразява категорично становище за запазване на 

Затвора в град Белене. 

 2. Председателят на Общински съвет-Белене да предостави настоящото 

решение, заедно с мотивите, изложени в предложението, на Министъра на 

правосъдието на Република България и до Омбудсмана на Република България. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 15 общински съветници (поименно): 

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

Стойков, Дора Леонова, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Николай 

Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев, Румен Арабаджиев, Светослава Христова, 

Стефан Николов, Стилиян Лоринков); 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ  

 

 

 

 



17 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на 

Общински съвет-Белене, относно приемане на Правилник за изменение на 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Белене, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

 

 След като председателят д-р Бистра Павловска изложи предложението си за 

решение, предостави думата на общинските съветници са обсъждане и предложения. 

 Всички съветници изразиха съгласието си, че трябва да бъде направена 

промяната в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Белене, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

 Корекции в проекта за решение не бяха направени и д-р Бистра Павловска 

подложи на гласуване направеното от нея предложение за решение. Общински съвет-

Белене взе 

РЕШЕНИЕ № 21 

  

 На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА): 

 1. Приема Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността 

на Общински съвет-Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 15 общински съветници: 

 ЗА – 15; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

 

 Председателят д-р Бистра Павловска посочи, че има инициатива на омбудсмана 

на Република България „Великден за всеки” и общинските съветници, при желание, 

могат да се включат. Желаещи да участват в националната кампания нямаше. 

 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 


