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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 

№ 6 

от редовно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 17.08.2018 г. 

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

 

 

 

 НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ: 

 

 І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 13 - Веселка Врайкова, Веско Манолов, 

Венцислав Стойков, Дора Леонова, Емил Михайлов, Красимир Тодоров, Момчил 

Спасов, Петър Ангелов, Петър Дулев, Пламен Гендов, Светослава Христова, Стефан 

Николов, Стилиян Лоринков 

 ОТСЪСТВАТ: 4 - Бистра Павловска, Иван Динов, Николай Арабаджиев, Румен 

Арабаджиев 

 

 ІІ. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Милен Дулев 

 

 ІІI. ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Малина Ешекова 

 

 IV. КМЕТ НА КМЕТСТВО: 

Венцислав Петров - кмет на кметство Бяла вода 

 

 V. СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛЕНЕ 

 

 VI. РЪКОВОДИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ 

 

 VII. ГРАЖДАНИ 

 

 

 

  

Поради отсъствието на председателя на Общински съвет-Белене д-р Бистра 

Павловска заседанието бе водено от заместник-председателя на Общинския съвет - г-н 

Емил Михайлов. Становищата на ръководената от него комисия - ПК „Икономика, 

общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”, докладва 

общинският съветник и член на постоянната комисия Момчил Спасов. 

 Емил Михайлов откри редовното заседание на Общински съвет-Белене като 

съобщи, че присъстват 13 общински съветници от общо 17. Отсъстващите Николай 
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Арабаджиев, Румен Арабаджиев и Иван Динов са уведомили за това председателя д-р 

Бистра Павловска, която също отсъства, поради служебни представителни 

ангажименти. 

 Емил Михайлов информира, че няма постъпили нови предложения до Общински 

съвет както от кмета на община Белене, така и от граждани. Обяви, че предложеният 

дневен ред е от 11 точки и даде думата на колегите си за изказвания по него. Момчил 

Спасов отправи питане към кмета за развитието по отпадналата точка за „ВиК”, която 

бе обсъждана по време на заседанията на постоянните комисии на 10 август. Милен 

Дулев отговори, че на този етап дружеството се отказва от замяната. 

 Емил Михайлов подложи на гласуване дневния ред и той бе приет с 

единодушие. 

Заседанието премина при следния 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

участие на представителя на Община Белене в извънредно общо събрание на 

„Асоциацията по ВиК - Плевен”. 

 Докладват: Петър Ангелов и Емил Михайлов - председатели на Постоянни 

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

екология” 

 

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

включване в списъка на средищните детски градини на ДГ „Мечта” - град Белене, 

община Белене, област Плевен, за учебната 2018/2019 година. 

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

младежки дейности, спорт и туризъм” 

 

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

включване в списъка за средищни училища на МОН на ОУ „Васил Левски” - град 

Белене за учебната 2018/2019 година. 

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

младежки дейности, спорт и туризъм” 

 

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

формиране на маломерни паралелки в ОУ „Васил Левски” - град Белене за учебната 

2018/2019 година. 

 Докладват: Красимир Тодоров и Емил Михайлов - председатели на постоянни 

комисии. Водеща комисия: „Образование, култура, младежки дейности, спорт и 

туризъм” 

 

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

формиране на маломерни паралелки в СУ „Димчо Дебелянов” - град Белене за учебната 

2018/2019 година. 

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

младежки дейности, спорт и туризъм” 
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 6. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 

изменение и допълнение на Решение № 26/ 19.04.2018 г. и Решение № 38/ 29.05.2018 г. 

с Приложение № 1 към тях 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, Петър Ангелов и Дора Леонова - председатели на 

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

финанси и програми за финансиране” 

 

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

сключване на Договор за заем за послужване за движими вещи - частна общинска 

собственост, с Военно формирование 28880-Белене и Изпълнителна агенция „Морска 

администрация”, Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност”, отдел „Аварийно-

спасителна дейност р. Дунав”. 

 Докладват: Емил Михайлов 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 

разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на Договор №-РР-04-

09-1220#3 от 11.06.2018 г. за осигуряване на заетост по Проект BGO5M90PO01-1.028-

0001 „Работа”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, подписан между 

Агенция по заетостта и Община Белене. 

 Докладват: Емил Михайлов и д-р Венцислав Стойков - 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 

поемане на дългосрочен общински дълг от Фонд „ФЛАГ” за заплащане на собствено 

участие по проект „Частично изграждане на канилизационна мрежа с ПСОВ и 

рехабилитация на съществуващата водопроводна мрежа в град Белене”. 

 Докладва: Емил Михайлов председател на ПК „Икономика, общинска 

собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране” 

 

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

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

приетите решения за периода месец Януари 2018 г. - месец Юни 2018 г. 

 Докладват: председателите на всички постоянни комисии. Водеща комисия: 

ПК „Местно самоуправление, ред, законност и сигурност” 

 

 11. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
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ПЪРВА ТОЧКА 

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

участие на представителя на Община Белене в извънредно общо събрание на 

„Асоциацията по ВиК - Плевен. 

 Председателстващият заседанието на Общински съвет-Белене Емил Михайлов 

предостави думата на вносителя на предложението - Милен Дулев, кмет на община 

Белене, който го изложи пред общинските съветници. 

 Емил Михайлов даде думата на Петър Ангелов - председател на ПК „Устройство 

на територията, жилищна политика и екология”, за да докладва становището на 

комисията по  предложението. Г-н Ангелов каза, че комисията на свое заседание, 

проведено на 10 август 2018 г., е разгледала предложението на кмета и го приема с 6 

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

 Становището на икономическата комисия докладва Момчил Спасов, което е, че 

членовете на комисията с единодушие приемат предложението на вносителя. 

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

решение. Общинският съветник Веселка Врайкова заяви, че няма да участва в 

гласуването, тъй като е служител на „ВиК” ЕООД и е в конфликт на интереси. 

Конкретни предложения за промени по решението не бяха направени.  

 Емил Михайлов подложи на гласуване прекратяване на разискванията по 

предложението. То бе прието с 13 гласа „За”, 0 - „Против” и 0 - „Въздържал се”. 

Емил Михайлов подложи на гласуване предложението за решение на вносителя 

и Общински съвет-Белене взе следното 

РЕШЕНИЕ № 50 

 

 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 общо събрание 

на „Асоциацията ВиК - Плевен”, насрочено за 10.09.2018 г. от 10.00 часа в 

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

 Т.1. – Разглеждане и одобряване на Допълнително споразумение към Договор за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги за присъединяване на 

община Кнежа към обособена територия на Асоциация по ВиК на обособена територия, 

обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Плевен - да гласува „За” 

приемане на решението. 

 Т.2 - Разглеждане и съгласуване на „Бизнес план 2017-2021” на „Водоснабдяване 

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

 

 ГЛАСУВАЛИ - 12 общински съветници: 

 ЗА – 12; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 
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ВТОРА ТОЧКА 

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

включване в списъка на средищните детски градини на ДГ „Мечта” - град Белене, 

община Белене, област Плевен, за учебната 2018/2019 година. 

 

 Председателстващият заседанието на Общински съвет-Белене Емил Михайлов 

даде думата на вносителя на предложението - Милен Дулев, който изложи мотивите си 

за предложеното решение. 

 Предложението е разгледано на заседание на ПК „Образование, култура, 

младежки дейности, спорт и туризъм” на 10 август 2018 г. Председателят Красимир 

Тооров докладва, че комисията с единодушие е приела предложението на вносителя. 

 Желаещи да вземат отношение по темата нямаше и Емил Михайлов предложи 

прекратяване на разискванията. Предложението бе прието с 13 гласа „За”, 0 - „Против” 

и 0 - „Въздържал се”. 

Емил Михайлов подложи на гласуване предложението за решение на вносителя 

и Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 51 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 53, ал. 2 от Закона за 

предучилищното и училищното образование: 

 1. ДГ „Мечта” - град Белене да бъде включена в списъка на МОН за средищна 

детска градина за учебната 2018/2019 година. 

 2. Възлага на кмета на община Белене да изготви мотивирано предложение до 

Министерството на образованието и науката за определяне на ДГ „Мечта” - град 

Белене за средищна детска градина за учебната 2018/2019 година. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 13 общински съветници: 

 ЗА – 13; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

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

включване в списъка за средищни училища на МОН на ОУ „Васил Левски” - град 

Белене за учебната 2018/2019 година. 

 

 Емил Михайлов предостави възможността вносителя на предложението да 

изложи мотивите си пред общинските съветници. 

 Предложението е гледано на заседание на ПК „Образование, култура, младежки 

дейности, спорт и туризъм”, където проектът за решение на вносителя е приет с 

единодушие. 
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 Желаещи съветници да изкажат мнения по предложението нямаше и 

председателстващият предложи прекратяване на разискванията, което бе прието с 

единодушие. 

 Емил Михайлов подложи на гласуване проекта за решение на вносителя и 

Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 52 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 38, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 53, ал. 

2 и ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование: 

 1. ОУ „Васил Левски” - град Белене да бъде включено в списъка на МОН за 

средищно училище за учебната 2018/2019 година. 

 2. Възлага на кмета на община Белене да изготви мотивирано предложение до 

Министерството на образованието и науката за определяне на ОУ „Васил Левски” - 

град Белене за средищно училище за учебната 2018/2019 година. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 13 общински съветници: 

 ЗА – 13; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

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

формиране на маломерни паралелки в ОУ „Васил Левски” - град Белене за 

учебната 2018/2019 година. 

 

 Председателстващият заседанието на Общински съвет-Белене Емил Михайлов 

даде думата на вносителя на предложението. Той изложи мотивите си за проект за 

решение. 

 Думата бе дадена на Красимир Тодоров и Момчил Спасов, които докладваха 

становищата по предложението на ПК „Образование, култура, младежки дейности, 

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

бюджет, финанси и програми за финансиране”. Образователната комисия е приела 

предложението за решение на вносителя без кореции. Икономическата комисия също е 

приела решението на вносителя, но с корекция във втора точка, а именно да не се 

посочва конкретна сума, тъй като това ще бъде обект на обсъждане при приемането на 

Бюджет 2019 на Община Белене. 

 Желаещи за коментари нямаше и Емил Михайлов предложи прекратяване на 

дебатите, което бе прието с единодушие. 

 Емил Михайлов подложи на гласуване предложението за решение на ПК 

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

Общински съвет-Белене прие следното 
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РЕШЕНИЕ № 53 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 2 

от Наредба №7/2000 г. на МОН и във връзка с чл. 68 и чл. 69 от Наредбата за 

финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование: 

 1. Утвърждава маломерни самостоятелни паралелки за учебната 2018/2019 

година в ОУ „Васил Левски” - град Белене, както следва: 

 - I клас - 10 ученици; 

 - II клас - 14 ученици; 

 - III клас - 14 ученици; 

 - V клас - 11 ученици; 

 - VI клас - 17 ученици 

 2. Допълнителните финансови средства за обезпечаване на учебния процес, 

извън определените по единни разходни стандарти за определената дейност на ОУ 

„Васил Левски” - град Белене, ще бъдат определени с Бюджет 2019 година. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 13 общински съветници: 

 ЗА – 13; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

  

 

ПЕТА ТОЧКА 

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

формиране на маломерни паралелки в СУ „Димчо Дебелянов” - град Белене за 

учебната 2018/2019 година. 

 

 Емил Михайлов предостави думата на кмета на община Белене Милен Дулев, 

който изложи мотивите си за предложение за решение. 

 Предложението е обсъждано в ПК „Образование, култура, младежки дейности, 

спорт и туризъм”. Становището на комисията е, че с единодушие и без корекции е 

приела предложението за решение на вносителя. 

 Емил Михайлов предостави думата на директора на СУ „Димчо Дебелянов” 

Анелия Генова, която изрази позиция, че училището ще се справи със собствени 

средства, тъй като недостигът е от четири ученици. 

 Поради липса на желаещи да вземат отношение по предложението, след 

гласуване за прекратяване на разискванията, Емил Михайлов подложи на гласуване 

проекта за решение на вносителя и Общински съвет-Белене прие следното 
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РЕШЕНИЕ № 54 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 2 

от Наредба №7/2000 г. на МОН: 

 1. Утвърждава маломерни самостоятелни паралелки за учебната 2018/2019 

година в СУ „Димчо Дебелянов” - град Белене, както следва: 

 - VI-а клас - 17 ученици; 

 - IX клас - 17 ученици; 

 - XI клас - 16 ученици 

 2. Допълнителни финансови средства за обезпечаване на учебния процес се 

осигуряват от бюджета на СУ „Димчо Дебелянов” - град Белене. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 13 общински съветници: 

 ЗА – 13; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА 

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

изменение и допълнение на Решение № 26/ 19.04.2018 г. и Решение № 38/ 29.05.2018 

г. с Приложение № 1 към тях 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. 

 

 Председателстващият заседанието на Общински съвет-Белене Емил Михайлов 

посочи, че жилищният блок, в който се намира апартаментът, обект на обсъждане, е 

2/15, а не 2/25, както е записано в предложението на вносителя и становищата на 

комисиите, разгледали предложението, след което предостави думата на кмета на 

община Белене да изложи мотивите си за решение. 

 То е 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. 

 Нямаше желаещи да вземат отношение по предложението и след гласуване по 

прекратяване на разискванията, Емил Михайлов подложи на поименно гласуване 

предложението за решение на вносителя. Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 55 
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 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 Решение №38/29.05.2018 г. с Приложение №1 към тях на 

Общински съвет-Белене, при което имотът по точка І.23 от Приложение №1 - „Жилища 

за отдаване под наем”, съставляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

03366.602.150.3.11 по КККР на гр. Белене - общинско жилище с площ 38,54 кв.м, 

прилежащо избено помещение с площ 5,34 кв.м и 1,0047 % идеални части от общите 

части на сградата в гр. Белене, ул. „Патриарх Евтимий” №6, жил. бл.2/15, вх. Д, ет. 4, 

ап. 11 с наемател А. К. В. от гр. Белене с ЕГН ********** се премества в точка ІII.2 от 

Приложение №1 - „Жилища за продажба”. 

 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 250,13 лв./кв.м или 

9640,00 лева (Девет хиляди Шестстотин и четиридесет лева и 0 стотинки) (не се 

начислява ДДС, съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС) на общински недвижим имот, 

съставляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03366.602.150.3.11 по 

КККР на гр. Белене - общинско жилище с площ 38,54 кв.м, прилежащо избено 

помещение с площ 5,34 кв.м и 1,0047 % идеални части от общите части на сградата в 

гр. Белене, ул. „Патриарх Евтимий” №6, жил. бл.2/15, вх. Д, ет. 4, ап. 11 без провеждане 

на публичен търг по реда на ЗОС и Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС на наемателката му 

А. К. В. от гр. Белене с ЕГН **********. 

 3. Възлага на кмета на общината последващите действия. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 13 общински съветници (поименно): 

 ЗА – 13 (Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав Стойков, Дора Леонова, 

Емил Михайлов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Петър 

Ангелов, Петър Дулев, Пламен Гендов, Светослава Христова, Стилиян Лоринков); 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

СЕДМА ТОЧКА 

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

сключване на Договор за заем за послужване за движими вещи - частна общинска 

собственост, с Военно формирование 28880-Белене и Изпълнителна агенция 

„Морска администрация”, Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност”, 

отдел „Аварийно-спасителна дейност р. Дунав”. 

 

 Председателстващият заседанието на Общинския съвет Емил Михайлов 

предостави думата на вносителя - Милен Дулев, кмет на община Белене. След като той 

изложи предложението си, думата бе предоставена на Дора Леонова и Момчил Спасов, 

за да докладват становищата на ПК „Местно самоуправление, ред, законност и 

сигурност” и ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми за 
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финансиране” (водеща комисия). Те посочиха, че комисиите с единодушие са приели 

предложението на вносителя, но икономическата комисия е направила корекции - 

изисквала е проектите за договор с Военно формирование 28880-Белене и 

Изпълнителна агенция „Морска администрация” като Приложение №1 и Приложение 

№2. Тъй като същите не са изготвени от общинска администрация, бе предложено в 

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

програми за финансиране” да отпаднат текстовете в т. 1  и  т. 2 - „съгласно Приложение 

№1” и „съгласно Приложение №2”. 

 Емил Михайлов предостави думата на подп. Иван Тишков - заместник-командир 

на 55-ти инженерен полк-Белене, който посочи, че в предоставен му проект на договор 

има допусната грешка с предмета на договора. 

 Емил Михайлов даде 10-минутна почивка за уточняване на неяснотите по 

проекта за решение и проектите на договорите. 

 След почивката, Емил Михайлов предложи в основанието за вземане на 

решение, след ЗМСМА, да се допише следният текст: „и чл. 243 - 249 от Закона за 

задълженията и договорите”. 

 Поради липса на други промени и изказвания по предложението, Емил 

Михайлов предложи прекратяване на разискванията, което бе прието с единодушие. 

 Емил Михайлов подложи на поименно гласуване проекта за решение на ПК 

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

направените нови корекции и Общински съвет-Белене прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 56 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА) и чл. 243 - 249 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) 

дава съгласие да се сключи Договор за заем за послужване за срок от 5 години с: 

 1. Военно формирование 28880-Белене, представлявано от командира на 

поделението полк. Росен Арабаджиев, с предмет 1 бр. лодка тип „Гребна лодка” ЯЛ-6 

Идентиф. № BGLSTS200950084 с извънбордови двигател „Меркурий”- 25 к.с., модел1-

025217FL, сериен № 0N178684 и оборудване, включващо ремарке марка 

ИВОТРАЙЛЕРС ТИП АL601 шаси ХB9AL6012V166167., заведен в Община Белене с 

Инв. № 205916/603 на стойност 14 424,00 лева. 

 2. Изпълнителна агенция „Морска администрация”, Главна дирекция 

„Аварийно-спасителна дейност”, Отдел „Аварийно–спасителна дейност р. Дунав”, с 

предмет 1 бр. лодка тип „Катер с отворена палуба” ЗЕФИР-4 с Идентиф. № 

BGLSTS603F9007, с извънбордови двигател „Меркурий”-90 к.с., модел 1090412FF, 

сериен № 1B914135 и оборудване, включващо ремарке, марка ИВОТРАЙЛЕРС ТИП 

АL601 шаси ХB9АL60182V166168., заведен в Община Белене с Инв. № 205916/602, на 

стойност 36 780,00 лева. 

 3. Възлага на кмета на община Белене да предприеме последващи действия. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 13 общински съветници (поименно): 
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 ЗА – 13 (Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав Стойков, Дора Леонова, 

Емил Михайлов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Петър 

Ангелов, Петър Дулев, Пламен Гендов, Светослава Христова, Стилиян Лоринков); 

 ПРОТИВ - 0;  

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

ОСМА ТОЧКА 

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

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

РР-04-09-1220#3 от 11.06.2018 г. за осигуряване на заетост по Проект 

BGO5M90PO01-1.028-0001 „Работа”, финансиран от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейски социален фонд, подписан между Агенция по заетостта и Община 

Белене. 

 

 Емил Михайлов предостави думата на вносителя на предложението - Милен 

Дулев, който го изложи пред общинските съветници. 

 Предложението е 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 на свое заседание, проведено на 10 август, комисията с 

единодушие е приела предложението за решение на вносителя. Икономическата 

комисия също е приела проекто-решението, но с корекции в сумата и посочен срок за 

погасяване. 

 Момчил Спасов предложи в проекта за решение да се запише причината за заема 

като  след сумата 8 000,00 лева се добави следният текст: „за изпълнение на Договор 

№-РР-04-09-1220#3 от 11.06.2018 г. за осигуряване на заетост по Проект 

BGO5M90PO01-1.028-0001 „Работа”, финансиран от Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси”. 

 Други предложения за промени на проекта за решение не бяха направени и Емил 

Михайлов предложи прекратяване на разискванията, което бе прието с единодушие. 

 Емил Михайлов подложи на поименно гласуване предложението за решение на 

водещата комисия с допълнението от Момчил Спасов и Общински съвет-Белене прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 57 

 

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

публичните финанси: 

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

общинския бюджет в размер на 8 000,00 лева (Осем хиляди лева и 00 ст) за изпълнение 
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на Договор №-РР-04-09-1220#3 от 11.06.2018 г. за осигуряване на заетост по Проект 

BGO5M90PO01-1.028-0001 „Работа”, финансиран от Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси”, със срок на погасяване до 1 (един) месец след приключване на 

проекта. 

 ГЛАСУВАЛИ - 13 общински съветници (поименно): 

 ЗА – 13 (Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав Стойков, Дора Леонова, 

Емил Михайлов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Петър 

Ангелов, Петър Дулев, Пламен Гендов, Светослава Христова, Стилиян Лоринков); 

 ПРОТИВ - 0;  

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА 

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

поемане на дългосрочен общински дълг от Фонд „ФЛАГ” за заплащане на 

собствено участие по проект „Частично изграждане на канилизационна мрежа с 

ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водопроводна мрежа в град Белене”. 

 

 Председателстващият заседанието на Общинския съвет Емил Михайлов 

предостави думата на вносителя - Милен Дулев, кмет на община Белене. След като той 

изложи предложението си, думата бе предоставена на Момчил Спасов, за да докладва 

становището на икономическата комисия, която на свое заседание е разгледала 

предложението на вносителя. С единодушие комисията е приела проекта за решение. 

 Желаещи да вземат отношение по точката нямаше и Емил Михайлов подложи на 

гласуване прекратяването на разискванията. Предложението бе прието с единодушие. 

 Емил Михайлов подложи на поименно гласуване проекта за решение на 

вносителя и Общински съвет-Белене прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 58 

 

 На основание чл. 21 ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1 и чл. 19а от 

Закона за общинския дълг, Общински съвет-Белене дава своето съгласие: 

 1. Община Белене да сключи Договор за кредит с „Фонд за органите на местното 

самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен 

общински дълг с цел реализацията на проект: „Частично изграждане на канализационна 

мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. 

Белене”, по Оперативна програма Околна среда, приоритетна ос 1, схема „Подобряване 

и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, при следните основни 

параметри: 

 - Максимален размер на дълга – 460 000,00 (Четиристотин шестдесет хиляди 

лева); 

 - Валута на дълга – лева; 

 - Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 
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 - Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на подписване на 

Договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без 

такса за предсрочно погасяване; 

 - Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства; 

 - Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 

надбавка от 4,083 %; 

 - Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски, съгласно ценовата 

политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка; 

  - Начин на обезпечение на кредита: Учредяване на залог върху настоящи и 

бъдещи вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Белене, по 

чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а” до „ж” от Закон за публичните финанси и бюджетните 

взаимоотношения на Община Белене по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а” и „б” от Закон за 

публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банковата сметка, 

вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен 

залог. 

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

кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да 

подпише Договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички 

останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 

1. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 13 общински съветници (поименно): 

 ЗА – 13 (Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав Стойков, Дора Леонова, 

Емил Михайлов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Петър 

Ангелов, Петър Дулев, Пламен Гендов, Светослава Христова, Стилиян Лоринков); 

 ПРОТИВ - 0;  

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА 

 Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на 

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

изпълнение на приетите решения за периода месец Януари 2018 г. - месец Юни 

2018 г. 

  

 Отчетът на Общински съвет-Белене за периода месец Януари 2018 г. - месец 

Юни 2018 г. представи председателстващият заседанието Емил Михайлов. 

 Предложението на д-р Бистра Павловска е гледано във всичките пет постоянни 

комисии. Председателите им посочиха, че с единодушие приемат отчета. 

 Мнение изрази Момчил Спасов, който поиска при следващия отчет да има такъв 

и на постоянните комисии и общинската администрация по-коректно да посочва кои 

решения се изпълнени, кои са в процес на изпълнение и кое не са, като посочват и 

мотиви за това. 
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 Поради липса на други желаещи да вземат отношение, Емил Михайлов 

предложи прекратяване на разискванията. Предложението му бе прието с единодушие. 

 Емил Михайлов подложи на гласуване проекта за решение на вносителя и 

Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 59 

 

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

съвет-Белене и изпълнение на приетите решения за периода месец Януари 2018 г. - месец 

Юни 2018 г. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 13 общински съветници: 

 ЗА – 13; 

 ПРОТИВ - 0;  

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

 

 Емил Михайлов, както в началото на заседанието, посочи, че писмени питания и 

предложения от граждани не са постъпили и предостави думата на колегите си 

съветници. 

 Красимир Тодоров зададе въпрос към кмета на общината за бездомните кучета и 

какви мерки предприема администрацията за справянето с популацията им. Кметът 

отговори, че Община Белене има сключен договор с фирма, която към момента, поради 

натовареност, не може да осъществи задълженията си, но има уверението й, че това ще 

се случи през месец септември. 

 Въпрос към ръковоството на Общината отправи и Петър Ангелов. Той бе 

свързан с комарите. Милен Дулев обясни, че през изминалите седмици е извършено 

опушване и средствата в бюджета ще стигнат за още две, но са недостатъчни за 

пръскане. Опушване предстои преди празника на града. 

 Други питания не бяха направени. 

 Поради изчерпване на дневния ред, Емил Михайлов закри редовното заседание 

на Общински съвет-Белене. 

  

 

ЕМИЛ МИХАЙЛОВ 

ЗА Председател на Общински съвет-Белене 

 

 

РАЛИЦА ГОСПОДИНОВА 

Технически секретар на Общински съвет-Белене 


