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

ПРОТОКОЛ
№4
от редовно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 29.05.2018 г.
(вторник) от 14.00 часа в зала № 26 на общинската администрация

НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ:
І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 15 - Бистра Павловска, Веселка Врайкова,
Веско Манолов, Венцислав Стойков, Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов,
Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Петър Дулев, Пламен
Гендов, Румен Арабаджиев, Светослава Христова, Стефан Николов
ОТСЪСТВА: 2 - Петър Ангелов, Стилиян Лоринков
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
V. СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛЕНЕ
VI. РЪКОВОДИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ
VII. ГРАЖДАНИ

Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска поздрави
присъстващите в залата и обяви, че днес, преди по-малко от три часа общинският
съветник Стилиян Лоринков е станал татко за втори път на момиче, което са нарекли
Александра. Д-р Павловска поздрави общинските съветнички - Дора Леонова и Веселка
Врайкова - майки на абитуриенти. Поздрави и четиримата общински съветници, които
през месец май празнуват рожден ден и им връчи поздравителни адреси - Веско
Манолов (роден на 13 май), Дора Леонова (родена на 23 май), Красимир Тодоров и
Стефан Николов (родени на 28 май).
Почерпка имаше от Стилиян Лоринков, Веселка Врайкова, Дора Леонова и
Стефан Николов.
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Председателят на Общинския съвет откри редовното заседание - присъстват 15
от общо 17 общински съветници. Д-р Бистра Павловска обяви, че становищата на ПК
„Устройство на територията, жилищна политика и екология” ще докладва общинският
съветник Емил Михайлов, след което подложи на дебат предложения проект на дневен
ред от 13 точки.
Поради липса на предложения за промени по дневния ред, председателят на
Общински съвет-Белене, подложи на гласуване проекта на дневен ред. Той бе приет с
15 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
приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата
и учениците в община Белене за периода 2018 - 2019 година.
Докладват: Красимир Тодоров и д-р Венцислав Стойков - председатели на Постоянни
комисии. Водеща комисия: „Образование, култура, младежки дейности, спорт и
туризъм”
2. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
приемане на Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни
контейнери на територията на община Белене.
Докладват: Петър Ангелов и Дора Леонова - председатели на Постоянни комисии.
Водеща комисия: ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология”
3. Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на Общински
съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 139/ 18.04.2018 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 Постоянна комисия
„Здравеопазване и социални дейности”
4. Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на Общински
съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 143/ 19.04.2018 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 Постоянна комисия
„Здравеопазване и социални дейности”
5. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно ново
решение към Решение № 39/19.05.2017 г. на Общински съвет-Белене.
Докладва: Емил Михайлов - председател на ПК „Икономика, общинска собственост,
бюджет, финанси и програми за финансиране”
6. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
кандидатстване на Община Белене 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 Програма за
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развитие на селските райони 2014-2020 с проектно предложение „Изграждане на част
от Крайдунавски парк „Белене”.
Докладват: Емил Михайлов, Петър Ангелов и Дора Леонова - председатели на
Постоянни комисии. Водеща комисия: ПК „Икономика, общинска собственост,
бюджет, финанси и програми за финансиране”
7. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
кандидатстване на Община Белене 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 Програма за
развитие на селските райони 2014-2020 с проектно предложение „Реконструкция на
улици в град Белене: ул. „Милан Василев”, ул. „Петко Д. Петков”, ул. „Рила” и част от
ул. „Фердинанд Дечев”.
Докладват: Емил Михайлов, Петър Ангелов и Дора Леонова- председатели на
Постоянни комисии. Водеща комисия: ПК „Икономика, общинска собственост,
бюджет, финанси и програми за финансиране”
8. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
кандидатстване на Община Белене 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 Програма за
развитие на селските райони 2014-2020 с проектно предложение „Изграждане на
многофункционално игрище (минифутбол и волейбол) в Спортен комплекс - град
Белене”.
Докладват: Емил Михайлов, Петър Ангелов и Дора Леонова- председатели на
Постоянни комисии. Водеща комисия: ПК „Икономика, общинска собственост,
бюджет, финанси и програми за финансиране”
9. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
изменение и допълнение на Решение № 26/ 19.04.2018 г. и Приложение № 1 към него
на Общински съвет-Белене за разпределение на общинските жилища по групи за 2018
година на територията на град Белене и приемане на оценка за продажба на общински
имот - апартамент в град Белене, на наемател, настанен в него по административен ред,
без провеждане на публичен търг по реда на ЗОС.
Докладват: Емил Михайлов и Петър Ангелов - 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
приемане на Годишни отчети за 2017 г. на общинските търговски дружества: „МБАЛБелене” ЕООД, МЦ „БелМедик” ЕООД и „Здраве” ЕООД.
Докладват: д-р Венцислав Стойков и Емил Михайлов - председатели на Постоянни
комисии. Водеща комисия: „Здравеопазване и социални дейности”
11. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
приемане на решение за обезпечаване на кредит по Договор за финансова услуга №
003/28.10.2013 г., сключен с банка „Инвестбанк” АД - финансов център Плевен, с имот,
собственост на „МБАЛ-Белене” ЕООД - град Белене на ул. „Гео Милев” №47, чрез
учредяване на договорна ипотека и сключване на договора за особен залог на
вземанията.
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Докладват: д-р Венцислав Стойков и Емил Михайлов - председатели на Постоянни
комисии. Водеща комисия: „Здравеопазване и социални дейности”
12. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
участие на представителя на Община Белене в извънредно заседание на Общо събрание
на „Асоциацията по ВиК - Плевен”.
Докладват: Емил Михайлов и Петър Ангелов - председатели на Постоянни комисии.
Водеща комисия: „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми
за финансиране”
13. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани.

ПЪРВА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на
децата и учениците в Община Белене за периода 2018 - 2019 година.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска предостави
думата на вносителя на предложението - Милен Дулев, кмет на община Белене. Той
даде възможност на заместник-кметът Малина Ешекова да изложи предложението пред
общинските съветници.
Д-р Бистра Павловска предостави думата на председателите на постоянните
комисии, които разгледаха предложението.
Д-р Венцислав Стойков - председател на ПК „Здравеопазване и социални
дейности”, съобщи, че комисията с единодушие е приела предложението на вносителя „За” са гласували 6 от членовете, присъствали на заседанието на комисията на 22 май, 0
- „Против” и 0 - „Въздържал се”. На заседанието не е присъствал д-р Пламен Гендов.
Красимир Тодоров докладва становището на ПК „Образование, култура,
младежки дейности, спорт и туризъм”, която е водеща. Комисията, без корекции и с
единодушие, е приела предложението на вносителя с 6 гласа „За”, без „Против” и без
„Въздържал се” (от заседанието на комисията е отсъствала Светослава Христова).
Поради липса на предложения по решението, председателят д-р Бистра
Павловска подложи на гласуване предложението за решение на вносителя и Общински
съвет-Белене взе следното
РЕШЕНИЕ № 30
На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл. 197, ал. 3
от Закона за предучилищното и училищното образование:
1. Приема Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на
децата и учениците в Община Белене за периода 2018 - 2019 година.
2. Възлага на кмета на община Белене да представи приетия Годишен план на
областния управител и на началника на РУО-Плевен.
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ГЛАСУВАЛИ - 15 общински съветници:
ЗА – 14;
ПРОТИВ - 0;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 1
ПРИЕМА СЕ

ВТОРА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
приемане на Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни
контейнери на територията на община Белене.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска даде думата на
вносителя на предложението - Милен Дулев, който изложи мотивите си за
предложеното решение.
Предложението бе разгледано на заседание на две комисии - ПК „Местно
самоуправление, ред, законност и сигурност” и ПК „Устройство на територията,
жилищна политика и екология”. Дора Леонова и Емил Михайлов докладваха, че двете
комисии с единодушие са приели предложението на вносителя, като ПК „УТЖПЕ”
предлага в списъка с разпределение на местата, зеленият контейнер от ДГ „Бодра
смяна” да се премести до „МБАЛ-Белене” ЕООД.
Отношение по предложението взе д-р Пламен Гендов, който попита защо не са
включени населените места към общината - кметствата Бяла вода, Кулина вода, Татари
и Петокладенци. Емил Михайлов и Момчил Спасов предложиха към приложението към
решението да бъдат записани всички пет кметства в община Белене. Емил Михайлов
предложи допълнението, което е направила ПК „УТЖПЕ” също да бъде нанесено в
Програмата. Той предложи и в първа точка от проекта за решение да отпадне текста
„разработената от „Белекопак” АД”.
Д-р Бистра Павловска подложи на гласуване предложението на вносителя с
предложените две корекции по Програмата и една по текста на решението и Общински
съвет-Белене прие следното
РЕШЕНИЕ № 31
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 19 и ал. 3, т. 10 и чл. 20, ал. 1 от Закона за
управление на отпадъците:
1. Приема Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни
контейнери на територията на община Белене.
2. Възлага на кмета на община Белене последващите действия.
ГЛАСУВАЛИ - 15 общински съветници:
ЗА – 15;
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ПРОТИВ - 0;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0
ПРИЕМА СЕ

ТРЕТА ТОЧКА
Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на
Общински съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 139/ 18.04.2018 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.
Д-р Бистра Павловска изложи предложението си. Становището на ПК
„Здравеопазване и социални дейности” докладва председателят й д-р Венцислав
Стойков, а именно, че от 4 присъстващи членове на комисията, 4 са гласували „За” и са
приели предложението на вносителя.
Николай Арабаджиев попита защо не е максималният размер по правилник за
помощта - 300,00 лв., а предложението е да се отпуснат 200,00 лв. Вносителят на
предложението обясни, че не е бил пълен комплектът изискуеми документи - липсват
такива за направени разходи за лечението.
Предложения за промени в предложението за решение не бяха направени. Емил
Михайлов препоръча да се вземат под внимание изискванията за защита на личните
данни, както в тази точка, така и във всяка следваща, в която има посочени лични
данни.
Д-р Бистра Павловска подложи на гласуване предложението си и Общински
съвет-Белене взе следното
РЕШЕНИЕ № 32
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 П. С. Д., ЕГН **********, адрес: град Белене,
община Белене, ул. „*****” №*, блок *****, вх. „*”, ет. *, ап. *, в размер от 200,00 лева.
(Двеста лева и 00 ст.)
2. Възлага на кмета на общината последващи действия.
ГЛАСУВАЛИ - 15 общински съветници:
ЗА – 14;
ПРОТИВ - 0;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 1
ПРИЕМА СЕ

6

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на
Общински съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 143/ 19.04.2018 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 д-р Бистра Павловска обясни, че
подателят на заявлението за еднократна помощ е с онкологично заболяване и предлага
да му бъде отпусната помощ. Такова е и становището на ПК „Здравеопазване и
социални дейности”. Размерът на финансовата помощ, която се предлага е 200,00 лв.
Предложения за промяна на решението не бяха направени.
Председателят д-р Бистра Павловска подложи на гласуване предложението на
вносителя и Общински съвет-Белене прие следното
РЕШЕНИЕ № 33
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 И. П. Ш., ЕГН **********, адрес: град Белене,
община Белене, ул. „*******” №**, блок ***, вх. „*”, ет. *, ап. **, в размер от 200,00
лева (Двеста лева и 00 ст.).
2. Възлага на кмета на общината последващи действия.
ГЛАСУВАЛИ - 14 общински съветници:
ЗА – 14;
ПРОТИВ - 0;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0
ПРИЕМА СЕ

ПЕТА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
ново решение към Решение № 39/19.05.2017 г. на Общински съвет-Белене.
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”. Становището на комисията докладва
Емил Михайлов. Той посочи, че предложението на вносителя е прието с 4 гласа „За”,
без - „Против” и без - „Въздържал се”.
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В обсъждането на точката отношение взеха Момчил Спасов, Петър Дулев, Емил
Михайлов, както и кметът Милен Дулев. Основните дебати бяха около причините за
повторно решение за проекта „Съвместно управление на риска за ефективни реакции
на местните власти в извънредно ситуации” по Програма Interreg V-A Румъния България 2014-2020.
Изискани бяха допълнителни документи по казуса и председателят д-р Бистра
Павловска даде 15-минутна почивка, за да има време за предоставяне на материалите.
По време на почивката бяха изяснени поставените въпроси към кмета и
общинската администрация. Съветниците се обединиха около следните промени в
проекта за решение: в първа точка - да отпадне думата „минимум”; във втора точка изразът „от общинския бюджет за 2019 г.” да се замени с израза „за изпълнение на
проекта”; да се добави нова, трета точка - „Определя следните позиции в екипа за
управление на проекта: ръководител, счетоводител, координатор и технически
сътрудник”. Трета точка става четвърта със следната корекция - изразът „за подготовка
на изискуемите документи”.
Поради липса на предложения за промяна по предложението, председателят д-р
Бистра Павловска подложи на гласуване това на вносителя с направените корекции и
Общински съвет-Белене прие следното
РЕШЕНИЕ № 34
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с Решение № 39/19.05.2017 г. на Общински
съвет-Белене:
1. Одобрява разходите за собствен принос на Община Белене по проект
„Съвместно управление на риска за ефективни реакции на местните власти в
извънредно ситуации” ROBG-458, избран за финансиране по Програма Interreg V-A
Румъния - България 2014-2020, в размер на 2% от одобрения бюджет на Община Белене
по проекта.
2. Община Белене ще осигури временна наличност на средства от общинския
бюджет за 2019 г., докато бъдат възстановени от Програмата за изпълнение на проекта.
3. Определя следните позиции в екипа за управление на проекта: ръководител,
счетоводител, координатор и технически сътрудник.
4. Възлага на кмета на Община Белене да предприеме необходимите действия за
изпълнение на решението.
ГЛАСУВАЛИ - 15 общински съветници (поименно):
ЗА – 15 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав
Стойков, Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил
Спасов, Николай Арабаджиев, Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев,
Светослава Христова, Стефан Николов);
ПРОТИВ - 0;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0
ПРИЕМА СЕ
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ШЕСТА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
кандидатстване на Община Белене 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 Програма за развитие на селските райони 2014-2020 с проектно
предложение „Изграждане на част от Крайдунавски парк „Белене”.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска предостави
думата на кмета на община Белене да изложи предложението си.
То бе гледано в три комисии - „Местно самоуправление, ред, законност и
сигурност”, ПК „УТЖПЕ” и „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и
програми за финансиране”, които са го приели с единодушие.
Не постъпиха предложения за промени в проекта за решение.
Д-р Бистра Павловска подложи на гласуване предложението за решение на
вносителя и Общински съвет-Белене взе следното
РЕШЕНИЕ № 35
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет-Белене:
1. Дава съгласие Община Белене да кандидатства с проектно предложение
„Изграждане на част от Крайдунавски парк „Белене”.
2. Потвърждава, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на
Общинския план за развитие на Община Белене 2014 - 2020.
3. Възлага на кмета на община Белене да подготви всички необходими
документи и подаде проектното предложение.
ГЛАСУВАЛИ - 13 общински съветници:
ЗА – 13;
ПРОТИВ - 0;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0
ПРИЕМА СЕ

СЕДМА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
кандидатстване на Община Белене 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 Програма за развитие на селските райони 2014-2020 с проектно
предложение „Реконструкция на улици в град Белене: ул. „Милан Василев”, ул.
„Петко Д. Петков”, ул. „Рила” и част от ул. „Фердинанд Дечев”.
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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 Дора Леонова и Емил Михайлов, за да докладват становищата на ПК
„Местно самоуправление, ред, законност и сигурност”, ПК „Устройство на
територията, жилищна политика и екология” и ПК „Икономика, общинска собственост,
бюджет, финанси и програми за финансиране”. Те посочиха, че и трите комисии с
единодушие са приели предложението на вносителя.
Поради липса на корекции по предложението на вносителя, д-р Бистра
Павловска го подложи на поименно гласуване и Общински съвет-Белене прие следното
РЕШЕНИЕ № 36
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет-Белене:
1. Дава съгласие Община Белене да кандидатства с проектно предложение
„Реконструкция на улици в град Белене: ул. „Милан Василев”, ул. „Петко Д. Петков”,
ул. „Рила” и част от ул. „Фердинанд Дечев”.
2. Потвърждава, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на
Общинския план за развитие на Община Белене 2014 - 2020.
3. Възлага на кмета на община Белене да подготви всички необходими
документи и подаде проектното предложение.
ГЛАСУВАЛИ - 13 общински съветници:
ЗА – 13;
ПРОТИВ - 0;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0
ПРИЕМА СЕ

ОСМА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
кандидатстване на Община Белене 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 Програма за развитие на селските райони 2014-2020 с проектно
предложение „Изграждане на многофункционално игрище (минифутбол и
волейбол) в Спортен комплекс - град Белене”.
Председателят д-р Бистра Павловска предостави думата на вносителя на
предложението - Милен Дулев, който го представи пред общинските съветници.
Предложението бе гледано в ПК „МСРЗС”, ПК „УТЖПЕ” и ПК „Икономика,
общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”. И трите
комисии с единодушие са приели предложението на вносителя.

10

Момчил Спасов заяви, че СУ „Димчо Дебелянов” също желаят да бъде
изградено многофункционално игрище на спортната площадка в двора на училището.
Изрази мнение, че там е по-разумно, защото в училището се обучават повече деца
отколкото посещават отборите към СК по футбол „Гигант”. Като друг довод за промяна
на местоположението за изграждането на многофункционалното игрище Момчил
Спасов посочи, че не е проблем тренировките на футболистите-деца да се провеждат в
СУ „Димчо Дебелянов”. Мотивите му бяха приети от Емил Михайлов, който допълни,
че към днешна дата тенденцията е оставането на едно училище на територията на града
и е редно да могат да се предлагат най-добри условия в него за учениците. Светослава
Христова също се включи в дебатите като посочи, че като родител предпочита детето й
да тренира в двора на училището, което е по-близо до централната част на града и побезопасно от гледна точка, че няма движение на автомобили до достигането му.
Светослава Христова каза, че и сега практиката е такава - деца да играят в двора на СУ
„Димчо Дебелянов”, макар да няма много възможности за спорт.
Момчил Спасов препоръча на кмета на общината да се вземат под внимание
насоките на Наредба №12 при изготвянето на предложението за решение и
реализацията на проекта.
Д-р Бистра Павловска подложи на гласуване предложението за решение на
вносителя, с корекции в първа точка на решението - отпада записаното в скоби минифутбол и волейбол, а изразът „в Спортен комплекс - град Белене” се заменя с „в
СУ „Димчо Дебелянов” и Общински съвет-Белене прие следното
РЕШЕНИЕ № 37
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет-Белене:
1. Дава съгласие Община Белене да кандидатства с проектно предложение
„Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов” - град Белене”.
2. Потвърждава, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на
Общинския план за развитие на Община Белене 2014 - 2020.
3. Възлага на кмета на община Белене да подготви всички необходими
документи и подаде проектното предложение.
ГЛАСУВАЛИ - 13 общински съветници:
ЗА – 13;
ПРОТИВ - 0;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0
ПРИЕМА СЕ

ДЕВЕТА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
изменение и допълнение на Решение № 26/ 19.04.2018 г. и Приложение № 1 към
него на Общински съвет-Белене за разпределение на общинските жилища по
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групи за 2018 година на територията на град Белене и приемане на оценка за
продажба на общински имот - апартамент в град Белене, на наемател, настанен в
него по административен ред, без провеждане на публичен търг по реда на ЗОС.
Кметът Милен Дулев запозна общинските съветници със Заявление на жител на
община Белене и предложението, което прави пред Общинския съвет.
То бе гледано на заседания на две комисии - „УТЖПЕ” и „Икономика, общинска
собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”. Становища докладва г-н
Емил Михайлов, а те са, че двете комисии са приели с единодушие предложението на
вносителя.
Предложения за промени на решението не бяха направени и д-р Бистра
Павловска подложи предложението на поименно гласуване, след което Общински
съвет-Белене взе следното
РЕШЕНИЕ № 38
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от ЗОС и чл. 3 от
Наредба №11 по чл. 45а от ЗОС приема изменение и допълнение на Решение
№26/19.04.2018 г. и Приложение №1 към него на Общински съвет - Белене, при което
имота по точка І.26 от Приложение №1 - „Жилища за отдаване под наем”, съставляващ
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03366.602.176.1.3 по кадастралната
карта на гр. Белене - общинско жилище с площ 64,56 кв.м, прилежащо избено
помещение №10 с площ 10,02 кв.м. и 4,099% идеални части от общите части на
сградата в гр. Белене, ул. „Иван Вазов” №4, жил. бл. „ЗКПМ”, вх.Б, ет. 1, ап. 3 с
наемател К. Г. Д. от гр. Белене с ЕГН ********** се изважда и премества (поставя) в
точка ІII.1 от Приложение №1 - „Жилища за продажба”. Номерацията на следващата
група в Приложение №1 се променя аритметично.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 3, ал. 2-3 от ЗОС и
чл. 34, ал. 1, точка 2, чл. 35, ал. 1 и чл. 36 от Наредба № 11 по чл. 45а от ЗОС приема
оценката на оценителя и я определя за продажна в размер на 251,05 лева/кв.м или
16208,00 лева (Шестнадесет хиляди двеста и осем лева и 00 стотинки) (не се начислява
ДДС, съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС) на общински недвижим имот, съставляващ
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03366.602.176.1.3 по кадастралната
карта на гр. Белене - общинско жилище с площ 64,56 кв.м, прилежащо избено
помещение №10 с площ 10,02 кв.м. и 4,099% идеални части от общите части на
сградата в гр. Белене, ул. „Иван Вазов” №4, жил. бл. „ЗКПМ”, вх. Б, ет. 1, ап. 3, без
провеждане на публичен търг по реда на ЗОС и Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС на
наемателката му К. Г. Д. от гр. Белене с ЕГН **********.
3. Възлага на Кмета на Общината последващите действия.
ГЛАСУВАЛИ - 13 общински съветници (поименно):
ЗА – 13 (Бистра Павловска, Веско Манолов, Венцислав Стойков, Дора Леонова,
Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Петър Дулев,
Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, Светослава Христова, Стефан Николов);
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ПРОТИВ - 0;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0
ПРИЕМА СЕ

ДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
приемане на Годишни отчети за 2017 г. на общинските търговски дружества:
„МБАЛ-Белене” ЕООД, МЦ „БелМедик” ЕООД и „Здраве” ЕООД.
Думата бе предоставена на кмета на община Белене Милен Дулев, който като
вносител на предложението изложи мотивите си за вземане на предложено от него
решение.
Предложението бе разисквано и гласувано на съвместно заседание на ПК
„Здравеопазване и социални дейности” и ПК „Икономика, общинска собственост,
бюджет, финанси и програми за финансиране”. Без корекции предложението с 6 гласа
„За” и без „Против” и без „Въздържал се” здравната комисия е приела предложението
на вносителя. С корекции то е прието и от икономическата комисия. Становищата
подробно представиха председателите на комисиите.
Председателят на Общинския съвет предостави думата на управителите на
общинските дружества - д-р Лъчезар Апостолов (МЦ „БелМедик” ЕООД), д-р Наталия
Мадова („МБАЛ-Белене” ЕООД) и Росен Гайдарски („Здраве” ЕООД).
В дебатите по точката се включиха общинските съветници д-р Пламен Гендов,
Момчил Спасов, Емил Михайлов, Петър Дулев.
Д-р Павловска подложи на отделно гласуване отчетите на отделните дружества
и Общински съвет-Белене взе следното
РЕШЕНИЕ № 39
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 за
условията и реда за упражняване правата на собственост върху общинската част от
капитала на търговските дружества:
1. Приема отчета за 2017 г. на „МБАЛ-Белене” ЕООД - град Белене.
2. За счетоводни цели, в изпълнение на изискванията на чл. 137, ал. 1, т. 3 от
Търговския закон, както и изисквания на Закона за счетоводството, дава съгласие
реализираната загуба на „МБАЛ-Белене” ЕООД - град Белене в размер на 84 573, 24
лева да бъде отнесена като непокрита загуба от минали години.
ГЛАСУВАЛИ - 14 общински съветници:
ЗА – 14;
ПРОТИВ - 0;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0
ПРИЕМА СЕ
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3. Приема отчета за 2017 г. на МЦ „БелМедик” ЕООД - град Белене.
4. За счетоводни цели, съгласно Закона за счетоводството и Търговския закон,
дава съгласие загубата на МЦ „БелМедик” ЕООД - град Белене в размер на 51 656,77
лева да бъде разпределена по следния начин: 20 288, 49 лева за сметка на
неразпределената печалба от минали години, а остатъкът в размер на 31 368,28 лева да
се отнесе като непокрита загуба от минали години.
ГЛАСУВАЛИ - 14 общински съветници:
ЗА – 14;
ПРОТИВ - 0;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0
ПРИЕМА СЕ
5. Приема отчета за 2017 г. на „Здраве” ЕООД - град Белене.
6. За счетоводни цели, съгласно Закона за счетоводството и Търговския закон,
дава съгласие загубата на „Здраве” ЕООД - град Белене в размер на 56 860,17 лева да
бъде отнесена като непокрита загуба от минали години.
ГЛАСУВАЛИ - 14 общински съветници:
ЗА – 13;
ПРОТИВ - 1;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0
ПРИЕМА СЕ

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
приемане на решение за обезпечаване на кредит по Договор за финансова услуга
№ 003/28.10.2013 г., сключен с банка „Инвестбанк” АД - финансов център Плевен,
с имот, собственост на „МБАЛ-Белене” ЕООД - град Белене на ул. „Гео Милев”
№47, чрез учредяване на договорна ипотека и сключване на договора за особен
залог на вземанията.
Вносителят на предложението представи пред общинските съветници мотивите
си за решение. Предложението бе гледано и гласувано в комисията по здравеопазване и
в икономическата комисия, които с единодушие са приели проекта за решение.
Поради липса на предложения за промяна на решението, председателят д-р
Бистра Павловска подложи на поименно гласуване предложението на вносителя и
Общински съвет-Белене взе следното
РЕШЕНИЕ № 40
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 147, във връзка с чл. 137, ал. 1, т.
7 от ТЗ и чл. 12, т. 10 от Наредба №6 за условията и реда за упражняване правата на
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собственик от община Белене върху общинската част от капитала на търговските
дружества
1. Разрешава поискано обезпечение от „Инвестбанк” АД – Финансов център
Плевен, за ново финансиране в размер до 400 000,00 лева с имот, собственост на
общинското дружество „МБАЛ Белене” ЕООД – гр. Белене, както следва:
1.1.
- Поземлен имот с идентификатор 03366.601.807 по кадастралната карта на гр.
Белене, ул. „Гео Милев №47 с площ 5614,00 кв.м, ведно с построените в него 5 броя
сгради с предназначение: здравно заведение ОБЩИНСКА БОЛНИЦА:
- Сграда с идентификатор 03366.601.807.1 със застроена площ 597,0 кв.м на един
етаж.
- Сграда с идентификатор 03366.601.807.2 със застроена площ201,0 кв.м на два
етажа.
- Сграда с идентификатор 03366.601.807.3 със застроена площ 310,0 кв.м на един
етаж.
- Сграда с идентификатор 03366.601.807.4 със застроена площ 206,0 кв.м на
четири етажа.
- Сграда с идентификатор 03366.601.807.5 със застроена площ 205,0 кв.м на
четири етажа.
1.2. Първи по ред Залог по по реда на ЗОЗ върху вземания на „МБАЛ Белене”
ЕООД – гр. Белене: вземания от НЗОК по ежегодно сключвани рамкови договори.
1.3. Първи по ред особен Залог по реда на ЗОЗ върху всички настоящи и бъдещи
вземания за наличността и постъпленията на всички сметки на „МБАЛ Белене” ЕООД –
гр. Белене, независимо от вида на валутата, открити и поддържани при „Инвестбанк”
АД – Финансов център Плевен, като залогът включва цялото вземане (запор) по
сметката, бъдещите постъпления по тях.
2. Възлага на управителя на „МБАЛ Белене” ЕООД – гр. Белене последващите
действия.
ГЛАСУВАЛИ - 14 общински съветници (поименно):
ЗА – 14 (Бистра Павловска, Веско Манолов, Венцислав Стойков, Дора Леонова,
Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Николай
Арабаджиев, Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, Светослава Христова,
Стефан Николов);
ПРОТИВ - 0;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0
ПРИЕМА СЕ
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ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
участие на представителя на Община Белене в извънредно заседание на Общо
събрание на „Асоциацията по ВиК - Плевен”.
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 гледано в ПК „УТЖПЕ” и ПК „Икономика, общинска
собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”, които с единодушие са
приели предложението на вносителя.
В обсъждането на предложението се включиха съветниците Емил Михайлов,
Момчил Спасов, Петър Дулев. Обединиха се с предложението по точка 1 от проекта на
дневен ред на извънредното заседание на Общо събрание на „Асоциацията по ВиК Плевен” кметът на община Белене да гласува „За” при условие, че се отчете броят на
обучените лица по проект „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и
рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Белене”.
Д-р Бистра Павловска подложи на гласуване предложението за решение на
вносителя с направеното допълнение и Общински съвет-Белене прие следното
РЕШЕНИЕ № 41
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 извънредното заседание на
Общото събрание на „Асоциацията ВиК - Плевен”, насрочено за 18.06.2018 г. от 10.00
часа в Заседателната зала на Областна администрация в гр. Плевен, както следва:
Т.1. Разглеждане и приемане на „План за управление на човешките ресурси” на
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Плевен -да гласува „За” приемане на
решението при условие, че се отчете броят на обучените лица по проект „Частично
изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата
водоснабдителна мрежа в гр. Белене”.
Т.2. Разглеждане и приемане на График за провеждане на регулярни работни
срещи между „Асоциацията по ВиК - Плевен” и „Водоснабдяване и канализация”
ЕООД - гр. Плевен - да гласува „За” приемане на решението.
Т.3. Разглеждане и приемане на „Подробна инвестиционна програма за 2018 г.”
на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Плевен - да гласува „За” приемане на
решението.
Т.4. Разглеждане и приемане на „Годишен финансов отчет за 2017 г.” на
„Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация” ЕООД - гр. Плевен”- да гласува „За” приемане на решението.
ГЛАСУВАЛИ - 13 общински съветници:
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ЗА – 13;
ПРОТИВ - 0;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0
ПРИЕМА СЕ

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Изказвания, питания, становища и предложения от граждани.
Председателят д-р Павловска обяви, че няма постъпили писмени питания от
граждани към Общински съвет-Белене.
Информира общинските съветници, че на 2 юни от 10.00 часа Община Белене
организира тържествено честване на Деня на Ботев и на загиналите за свободата и
независимостта на България. Призова всички съветници да се включат в честването и
посочи Красимир Тодоров и Румен Арабаджиев, които да поднесат венец от името на
местния парламент.
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
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