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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 

№ 5 

от редовно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 28.06.2018 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 Дулев, Пламен 

Гендов, Румен Арабаджиев, Светослава Христова, Стефан Николов, Стилиян Лоринков 

 ОТСЪСТВА: 1 - Петър Ангелов 

 

 ІІ. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Милен Дулев 

 

 ІІI. ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: инж. Мирослава Русанова 

 

 IV. КМЕТ НА КМЕТСТВО: 

Венцислав Петров - кмет на кметство Бяла вода, Румен Георгиев - кмет на кметство 

Кулина вода 

 

 V. СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛЕНЕ 

 

 VI. РЪКОВОДИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ 

 

 VII. ГРАЖДАНИ 

 

  

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

редовното заседание - присъстват 16 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, тъй като 

Петър Ангелов е в болничен и не присъства на заседанието. 

 Председателят на местния парламент обяви, че в деловодството на Общинския 

съвет в деня на сесията е постъпило ново предложение от кмета на община Белене 

относно промяна в т. 1 на Решение № 12/ 07.03.2018 г. и т. 1 на Решение № 40/ 

29.05.2018 г. на Общински съвет-Белене. 
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 Д-р Павловска предложи новото предложение да влезе в дневния ред на 

заседанието като точка 8., а осма точка да стане девета, след което предостави думата 

на колегите си за предложения по дневния ред. Такива не бяха направени и тя подложи 

своето предложение на гласуване. То бе прието с 16 гласа „За”, 0 - „Против” и 0 

„Въздържал се”. 

 Д-р Павловска подложи на гласуване целия дневен ред и той бе приет отново с 

единодушие. 

Заседанието премина при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

изменение на Решение № 34/29.05.2018 г. на Общински съвет - Белене. 

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

собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране 

 

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

участие на Община Белене в Учредителен комитет за учредяване на Организация за 

управление на Дунавски туристически район по Закона за туризма. 

 Докладват: Красимир Тодоров, Дора Леонова и Емил Михайлов - председатели 

на Постоянни комисии. Водеща комисия: ПК „Образование, култура, младежки 

дейности, спорт и туризъм” 

 

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

приемане на Доклад за 2017 г. за наблюдение на изпълнението на Общински план за 

развитие на община Белене за периода 2014-2020 г. 

 Докладват: председателите на всички Постоянни комисии. Водеща комисия: 

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

финансиране” 

 

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

съгласие за удължаване срока на Договор № 63/ 26.07.2016 г., сключен между Община 

Белене и ТП ДГС „Никопол”. 

 Докладват: Петър Ангелов и Емил Михайлов - председатели на Постоянни 

комисии. Водеща комисия: ПК „Устройство на територията, жилищна политика и 

екология” 

 

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

Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижими имоти – частна 

общинска собственост на Агенцията за социално подпомагане – гр. София, 

представлявана на територията на община Белене от Дирекция „Социално 

подпомагане” - Белене, по реда на чл. 39, ал. 3, и ал. 5 от Закона за общинската 

собственост (ЗОС),  чл. 78, ал. 2 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 24, 

ал. 1, т. 2 от Закона за социалното подпомагане (ЗСП). 

Докладват: Емил Михайлов и Дора Леонова - председатели на Постоянни 

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

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

продажба на бракувани материални активи (Сграда на бивша Асфалтобаза – Белене с 

идентификатор с №03366.179.16.1 по КК на гр. Белене) по реда на ЗОС и Наредбата по 

чл. 8, ал. 2 от ЗОС, без провеждане на публичен търг, на собственика на частен имот с 

идентификатор 03366.179.16 по кадастралната карта на 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” 

 

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

за изготвяне на ПУП - ПЗ (Подробен устройствен план - План за застрояване) на пи 

03366.179.16 в местността „Каракашева могила” в землището на град Белене, община 

Белене. 

 Докладват: Петър Ангелов и Емил Михайлов - председатели на Постоянни 

комисии. Водеща комисия: ПК „Устройство на територията, жилищна политика и 

екология” 

 

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

промяна в т. 1 на Решение № 12/ 07.03.2018 г. и т. 1 на Решение № 40/ 29.05.2018 г. на 

Общински съвет-Белене. 

 

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

 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

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

изменение на Решение № 34/29.05.2018 г. на Общински съвет - Белене. 

 

 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 даде думата на Емил Михайлов - председател на ПК 

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

която разгледа предложението. Г-н Михайлов докладва, че комисията на свое 

заседание, проведено на 21 юни 2018 г., е разгледала предложението на кмета и след 

направени корекции в точка 1. и точка 4., приема предложението за решение с 6 гласа 

„За”, 0 - „Против” и 0 - „Въздържал се”. 

 Думата бе предоставена на съветниците за мнения и предложения по проекта за 

решение. Отношение взеха Петър Дулев, Момчил Спасов, Емил Михайлов. Момчил 

Спасов изрази неодобрение да се гледа дадено предложение, като в случая, по три пъти 

и поиска да бъде записана точната сума, която трябва да осигури Община Белене по 

проекта. Емил Михайлов заяви, че подкрепя предложението за решение на 

ръководената от него комисия, което е съобразено с изискванията в приложената към 

предложението на вносителя официална бланка на Съвместен секретариат Кълъраш 

(Република Румъния). 
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Конкретни предложения за промени по решението не бяха направени. 

Председателят д-р Бистра Павловска подложи на поименно гласуване предложението 

за решение на ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми за 

финансиране” и Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 42 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с Решение № 

34/29.05.2018 г. на Общински съвет - Белене: 

 1. Дава съгласие собственият принос на Община Белене по проект „Съвместно 

управление на риска за ефективни реакции на местните власти в извънредни ситуации” 

ROBG-458, избран за финансиране по Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-

2020, да е в размер на минимум 2% от одобрения бюджет на Община Белене по 

проекта. 

 2. Община Белене ще осигури временната наличност на средства от общинския 

бюджет за съответната година за периода на изпълнение на проекта, докато бъдат 

възстановени от Програмата. 

 3. Определя следните позиции в екипа за управление на проекта: ръководител на 

проекта, технически сътрудник и счетоводител. 

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

изпълнение на решението. 

 

 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 Дулев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, 

Светослава Христова, Стефан Николов, Стилиян Лоринков); 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ВТОРА ТОЧКА 

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

участие на Община Белене в Учредителен комитет за учредяване на Организация 

за управление на Дунавски туристически район по Закона за туризма. 

 

 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 три комисии - ПК „Образование, 

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

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

собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”. Председателите 
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докладваха, че трите комисии с единодушие са приели предложението на вносителя по 

време на проведени заседания на 21 юни 2018 г. 

 Отношение по предложението взе Емил Михайлов, който обърна внимание, че 

Община Белене няма Програма за развитие на туризма и да се провери има ли в Устава 

на Организацията за управление на Дунавски туристически район изискване от подобен 

вид документ. Г-н Михайлов уточни още, че за изготвянето на Програма за развитие на 

туризма трябва да се свика консултативен съвет, съгласно Закона за туризма. 

 Предложения за промени в проекта за решение не бяха направени. Д-р Бистра 

Павловска подложи на гласуване предложението на вносителя и Общински съвет-

Белене прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 43 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, 

чл. 24, ал. 2, т. 3 от Закона за туризма, Общински съвет – Белене: 

 1. Одобрява участието на Община Белене в Организацията за управление на 

Дунавски туристически район (ОУДТР) и в Учредителния комитет за създаване на 

организацията. 

 2. Определя Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, за представител на 

Община Белене в Учредителния комитет за създаване на Организацията за управление 

на Дунавски туристически район (ОУДТР), а в негово отсъствие – упълномощено от 

него лице. 

 3. Възлага на кмета на община Белене да подготви всички необходими 

документи за участие на Община Белене в Учредителния комитет за учредяване на 

Организация за управление на Дунавски туристически район по Закона за туризма. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници: 

 ЗА – 16; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

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

приемане на Доклад за 2017 г. за наблюдение на изпълнението на Общински план 

за развитие на община Белене за периода 2014-2020 г. 

 

 Д-р Бистра Павловска предостави възможността вносителя на предложението да 

изложи мотивите си пред общинските съветници. 

 Предложението бе гледано на заседания на всичките пет постоянни комисии към 

местния парламент. Проектът за решение на вносителя е приет с единодушие от 

всичките постоянни комисии - това докладваха председателите им. 
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 В дебата по обсъждане на предложението се включиха Петър Дулев, Момчил 

Спасов, Емил Михайлов, д-р Пламен Гендов, Дора Леонова. 

 Емил Михайлов посочи, че Докладът трябва да се публикува на сайта на 

Общината, но преди това администрацията да нанесе корекциите, посочени по време на 

заседанието на ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми 

за финансиране”. Мнението на г-н Михайлов бе подкрепено от Момчил Спасов. Петър 

Дулев препоръча на кмета на Общината да отиде до Клуба на хората с увреждания и на 

отчета на полугодието да се отделят средства за подобряване на условията в Клуба. 

Дора Леонова съобщи, че на писмо до общинска администрация от Общинската 

организация на хора с увреждания - Белене има писмен отговор, че ремонт ще бъде 

извършен при подходящо време. Въпросът й бе кога ще е това подходящо време. Д-р 

Пламен Гендов информира, че позицията на общинската администрация е да се изгради 

нов стратегически обект, тъй като сегашният е негоден за Клуб на хора с увреждания. 

 Предложения за промени в предложението за решение не бяха направени. Д-р 

Бистра Павловска подложи на гласуване това на вносителя и Общински съвет-Белене 

взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 44 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, чл. 24, ал. 4 от Закона за 

регионалното развитие и чл. 91, ал. 4 от ППЗРР Общински съвет-Белене: 

 1. Приема Доклад за 2017 г. за наблюдение на изпълнението на Общински план 

за развитие на община Белене за периода 2014-2020 г. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници: 

 ЗА – 16; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

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

съгласие за удължаване срока на Договор № 63/ 26.07.2016 г., сключен между 

Община Белене и ТП ДГС „Никопол”. 

 

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

вносителя на предложението. Той изложи мотивите си за решение. 

 Думата бе дадена на Емил Михайлов, който докладва становищата по 

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

(водеща комисия) и ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и 

програми за финансиране”, които посочват, че и двете комисии с единодушие и без 

корекции са приели предложението за решение на вносителя. 
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 Момчил Спасов отправи въпрос към кмета на общината за хода на изпълнение 

на Решение № 70/ 30.05.2016 г. Милен Дулев отговори, че се работи, но поради 

обемната документация процесът е бавен. 

 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 № 45 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 181, ал. 1 т. 2 и ал. 2 от Закона за 

горите Общински съвет-Белене: 

 1. Упълномощава кмета на община Белене да сключи Анекс за удължаване срока 

на Договор№ 63/ 26.07.2016 г. с 2 (две) години за предоставяне на управлението на 

гори и земи от общински горски територии, сключен между Община Белене и ТП ДГС 

„Никопол”. 

 2. Възлага на кмета на община Белене последващи действия. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници: 

 ЗА – 16; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

  

ПЕТА ТОЧКА 

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

Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижими имоти – частна 

общинска собственост на Агенцията за социално подпомагане – гр. София, 

представлявана на територията на община Белене от Дирекция „Социално 

подпомагане” - Белене, по реда на чл. 39, ал. 3, и ал. 5 от Закона за общинската 

собственост (ЗОС),  чл. 78, ал. 2 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, във връзка с 

чл. 24, ал. 1, т. 2 от Закона за социалното подпомагане (ЗСП). 

 

 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” (водеща комисия) и в ПК „Местно 

самоуправление, ред, законност и сигурност”. Становищата на комисиите докладваха 

председателите им Емил Михайлов и Дора Леонова. ПК „МСРЗС” с единодушие и без 

корекции е приела предложението за решение на вносителя. Икономическата комисия 

също го е приела с единодушие, но с една корекция в първа точка. 

  



8 

 

 Поради липса на желаещи да вземат отношение по предложението, 

председателят д-р Бистра Павловска подложи на поименно гласуване проекта за 

решение на ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми за 

финансиране” и Общински съвет-Белене прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 46 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 3 и ал. 5 от ЗОС, чл. 78, 

ал. 2 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС и във връзка с Параграф № 35 и № 36 от 

предходните и заключителни разпоредби на ЗСП учредява на Агенцията за социално 

подпомагане – гр. София с ЕИК 121015056, представлявана от Изпълнителния директор 

Румяна Димитрова Петкова, с адрес област София (столица), община Столична, град 

София 1000, р-н Оборище, ул. „Триадица” № 2, безвъзмездно право на ползване за срок 

от 10 (десет) години от датата на сключване на Договора върху недвижими имоти – 

частна общинска собственост, съставляващи 7 (седем) самостоятелни обекти в сграда с 

идентификатори, както следва: 03366.602.218.1.24 с площ 18,39 кв. м, 

03366.602.218.1.23 с площ 18,45 кв. м, 03366.602.218.1.22 с площ 21,66 кв. м, 

03366.602.218.1.21 с площ 20,15 кв. м, 03366.602.218.1.20 с площ 19,99 кв. м, 

03366.602.218.1.19 с площ 20,16 кв. м и 03366.602.218.1.17 с площ 26,0 кв. м, находящи 

се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 03366.602.218 с площ 

1309,90 кв. м по КККР на гр. Белене с административен адрес - гр. Белене, община 

Белене, област Плевен, ул. „България” № 37 по кадастралната карта. 

 2. Възлага на кмета на общината последващи 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 Дулев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, 

Светослава Христова, Стефан Николов, Стилиян Лоринков); 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА 

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

продажба на бракувани материални активи (Сграда на бивша Асфалтобаза – 

Белене с идентификатор с №03366.179.16.1 по КК на гр. Белене) по реда на ЗОС и 

Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, без провеждане на публичен търг, на собственика 

на частен имот с идентификатор 03366.179.16 по кадастралната карта на град 

Белене. 

 

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

думата на кмета на община Белене да изложи предложението си. 
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 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, но с корекции. 

 Кворумът бе променен от 16 на 15 общински съветници - залата напусна Стефан 

Николов. 

 Не постъпиха предложения за промени в проекта за решение. 

 Д-р Бистра Павловска подложи на поименно гласуване предложението за 

решение на водещата комисия -  ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, 

финанси и програми за финансиране”, и Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 47 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от 

ЗС и чл. 79, ал. 1, т. 3 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС прекратява съсобствеността 

между Община Белене с ЕИК 000413579 и К. Г. И. от град Белене с ЕГН ********** 

чрез продажбата на общинска сграда с идентификатор 03366.179.16.1 с площ 188,00 кв. 

м по КККР на град Белене на собственика на Поземлен имот с идентификатор 

03366.179.16 по КККР на град Белене - К. Г. И. от град Белене с ЕГН **********, без 

провеждане на публичен търг, след оценка от лицензиран оценител на имоти и вещи, 

приета от Общински съвет – Белене. 

 2. Възлага на кмета на общината последващи действия. 

 

 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, Стилиян Лоринков); 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

СЕДМА ТОЧКА 

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

разрешение за изготвяне на ПУП - ПЗ (Подробен устройствен план - План за 

застрояване) на пи 03366.179.16 в местността „Каракашева могила” в землището 

на град Белене, община Белене. 

 

 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” (водеща комисия) и ПК „Икономика, 
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общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”. Те посочиха, че 

и трите комисии с единодушие и без корекции са приели предложението на вносителя. 

 Поради липса на промени по предложението на вносителя, д-р Бистра Павловска 

го подложи на поименно гласуване и Общински съвет-Белене прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 48 

 

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и постъпило Заявление с Вх. № 94-00-309 

от 02.04.2018 г. от К. Г. И. - собственик на имота, до кмета на община Белене, на 

основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ: 

 1. Разрешава изготвяне на Подробен устройствен план - План за застрояване и 

Парцелни планове на елементите на техническата инфраструктура на пи 03366.179.16 в 

местността „Каракашева могила” в землището на гр. Белене, община Белене. При 

изготвяне на Подробния устройствен план да се спазват разпоредбите на Наредба № 7 

за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени 

зони. 

 2. Одобрява заданието за изготвяне на Подробен устройствен план - План за 

застрояване и Парцелни планове на елементите на техническата инфраструктура на пи 

03366.179.16 в местността „Каракашева могила” в землището на гр. Белене, община 

Белене. 

 3. Възлага на кмета на община Белене да предприеме необходимите правни и 

фактически действия, свързани с изпълнение на настоящето Решение. 

 

 Решенията по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 

4. 

 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, Стилиян Лоринков); 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ОСМА ТОЧКА 

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

промяна в т. 1 на Решение № 12/ 07.03.2018 г. и т. 1 на Решение № 40/ 29.05.2018 г. 

на Общински съвет-Белене 

 

 Председателят д-р Бистра Павловска предостави думата на вносителя на 

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



11 

 

 Предложението бе внесено в деня на заседанието. Емил Михайлов каза, че не 

вижда къде е промяната. За да внесе яснота по проекта за решение думата бе дадена на 

представителя на „МБАЛ-Белене” ЕООД - Веселина Гицова, счетоводител на 

дружеството. Тя обясни, че предложеното решение е изготвено от банката и отговаря 

на техните изисквания. 

 В залата влезе Стефан Николов и кворумът се промени на 16 общински 

съветници. 

 Момчил Спасов попита къде е справката от НАП, а д-р Пламен Гендов зададе 

въпрос увеличава ли се немедицинския персонал в болницата. 

 Д-р Бистра Павловска даде 10-минутна почивка, за да бъде поканен на 

заседанието и да се яви управителят на „МБАЛ-Белене” д-р Наталия Мадова. 

 След почивката кворумът е от 14 общински съветници. Заседанието напуснаха 

по лични причини д-р Венцислав Стойков и Дора Леонова. 

 Д-р Мадова се яви на заседанието и отговори на поставените въпроси. По 

думите й увеличение на немедицински персонал в болницата няма. 

 Емил Михайлов предложи в точка 8. да стане: 

 „8. Кредитът да се използва за: 

 - Рефинансиране на остатъка от дълга в „Инвестбанк” АД; 

 - Погасяване на просрочени задължения към ТД на НАП, съгласно справка.” 

 Друга корекция, предложена от г-н Михайлов бе в точка 1. - думата „изтеглят” 

да се замени с „изтегли”. 

 Д-р Бистра Павловска подложи на поименно гласуване предложението за 

решение на вносителя, с корекциите от Емил Михайлов и Общински съвет-Белене прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 49 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местно самоуправление и местна 

администрация, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 7 от Търговския закон и чл. 12, т. 10 от 

Наредба №6 за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община 

Белене върху общинската част от капитала на търговските дружества: 

 1. Общински съвет-Белене дава разрешение на Управителя на „МБАЛ Белене” 

ЕООД с ЕИК 114542439 да подаде искане и изтегли дългосрочен кредит от 

„Инвестбанк” АД  за рефинансиране на съществуващ дълг от 400 000 лева по договор 

№ 003/ 28.10.2013 г. и осигуряване на плащания към ТД на НАП Плевен, съгласно 

представянето от ТД на НАП справка за задълженията. 

 2. Максимален размер  на дълга – 400 000 лева. 

 3. Вид на дълга – дългосрочен със срок до 84 месеца. 

 4. Източници на погасяване на главница и лихва – от собствени средства. 

 5. Максимален лихвен процент – 4,60 % (формиран на база 1 месечен  SORIBOR 

плюс фиксирана надбавка, но не по-малко от 4,60%). 

 6. Такси и комисионни: 

 - За проучване и изготвяне на становище - 0,1% върху размера на искането, но не 

по-малко от 100 лева; 
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 - Комисионна за управление и обработка на кредита  - 0,75 % за първата година 

и 0,75% за всеки следващ годишен период; 

 - За всички останали такси, разноски, комисионни  и други, съгласно Тарифата 

на Банката. 

 7. Начин на обезпечаване на кредита: 

 - Първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот, включващ: 

 • Поземлен имот в гр. Белене, ул. „Гео Милев” № 47, с площ 5 614 кв. м, ведно с 

построените в имота 5 броя сгради с предназначение здравно заведение: 

 1. Сграда със ЗП 597 кв.м, брой етажи - 1; 

 2. Сграда със ЗП 201 кв.м, брой етажи - 3; 

 3. Сграда със ЗП 310 кв.м, брой етажи - 1; 

 4. Сграда със ЗП 206 кв.м, брой етажи - 4; 

 5. Сграда със ЗП 205 кв.м, брой етажи - 4 

 - Първи по ред залог по реда на ЗОЗ върху вземанията на „МБАЛ-Белене” 

ЕООД: вземания от НЗОК по ежегодно сключвани рамкови договори; 

 - Първи по ред особен залог по реда на Закона за особените залози, върху всички 

настоящи и бъдещи вземания за наличностите и постъпленията по всички сметки на 

„МБАЛ-Белене” ЕООД, независимо от вида на валутата, открити и поддържани при 

„Инвестбанк” АД ,Финансов център „Плевен”, като залогът включва цялото вземане 

(авоар) по сметките, бъдещите постъпления по тях.  

 8. Кредитът да се използва за: 

 - Рефинансиране на остатъка от дълга в „Инвестбанк” АД; 

 - Погасяване на просрочени задължения към ТД на НАП, съгласно справка. 

 9. Приема се индикативна погасителна схема на изплащане на дълга – на равни 

месечни вноски по главницата в размер на 4 762,00 лв. 

 ГЛАСУВАЛИ - 14 общински съветници (поименно): 

 ЗА – 14 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Емил Михайлов, 

Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Петър Дулев, 

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

Лоринков); 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА 

 Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

 

 Председателят д-р Павловска обяви, че има Заявление до Общински съвет-

Белене (Вх. № 194/ 22.06.2018 г.) от треньора и ръководител на Киокушин карате клуб 

„Дунав” - Белене Митко Божанов за сключване на Договор за ползване на нежилищна 

общинска собственост между представлявания от него клуб и Община Белене. 

Заявлението е изпратено на мейлите на общинските съветници. Те се обединиха около 

становището, че общинска администрация трябва да изготви предложение на базата на 

постъпилото Заявление и предложението да бъде внесено в Общинския съвет. 
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 Петър Дулев зададе два въпроса към кмета на общината. Първият бе „Какво е 

мнението на ръководството на Общината по идеята на председателя на местния 

парламент към Общинския съвет да има юрист, а вторият въпрос бе „Кога ще са 

празниците на Белене и има ли вече изготвена програма?” 

 Милен Дулев отговори, че е съгласен с идеята за юрист към Общинския съвет, 

но трябва да се помисли за финансирането, а за празниците на града съобщи, че ще са в 

дните 7, 8 и 9 септември (петък, събота и неделя). Вече са уговорени изпълнителите за 

събота вечер - Михаела Филева и Кичка Бодурова, както и за неделя - поп-фолк 

певицата Джена. Програмата със събития все още е в процес на изготвяне, посочи 

кметът на общината, но гарантира, че ще има за всеки по нещо, както и че няма да се 

различава съществено от предходни години. 

 Петър Дулев отправи препоръка след официалните гости да е кметът и екип от 

град Попещ Леордени (Република Румъния). Мотивите на Петър Дулев за това са, че 

сме побратимени с този град, който е един от най-бързо развиващите се в северната ни 

съседка, както и че две поредни години те посещават празниците на община Левски. 

Милен Дулев отговори, че покани все още не са разплащани и че ще бъдат включени. 

 Въпроси към кмета отправи и Момчил Спасов. Единият бе за случващото се с 

проектите по селската програма, а вторият - с бюст-паметника на Христо Ботев, който 

читалището иска да постави в центъра на града. След като се поставят дървени 

елементи в централна градска част само с разрешението на кмета, защо не е така и с 

бюст-паметника на Христо Ботев, попита Момчил Спасов. Той коментира, че трябва да 

има Наредба за художествено-декоративните елементи, каквато е практиката в редица 

общини и подобни решения да се взимат от Общинския съвет. 

 По първия въпрос кметът отговори, че се работи по проектите и че 

администрацията има затруднение с този за многофункционалното игрище в СУ 

„Димчо Дебелянов”. Относно бюст-паметника на Христо Ботев позицията на кмета бе, 

че процедурата се изпълнява. Момчил Спасов съобщи, че е имало проблем с издаването 

на виза от Общината. Визата е издадена и е в читалището, каза кметът Милен Дулев. 

 Към дебата се включи и Емил Михайлов. Той отправи препоръка както към 

ръководството на Общината и задочно към това на НЧ „Христо Ботев-1892” - Белене, а 

именно: да си протегнат ръка и да работят заедно - местна власт и културна 

институция, за хората от общината. Г-н Михайлов каза, че очаква разумно поведение и 

резултати. Към препоръката се присъединиха съветниците Момчил Спасов и Петър 

Дулев. 

 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 
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