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

ПРОТОКОЛ
№7
от редовно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 27.09.2018 г.
(четвъртък) от 14.00 часа в зала № 26 на общинската администрация

НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ:
І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 17 - Бистра Павловска, Веселка Врайкова,
Веско Манолов, Венцислав Стойков, Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов,
Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър
Дулев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, Светослава Христова, Стефан Николов,
Стилиян Лоринков
ІІ. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Милен Дулев
ІІI. ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Малина Ешекова, инж.
Мирослава Русанова
IV. КМЕТ НА КМЕТСТВО:
Румен Георгиев - кмет на кметство Кулина вода, Калин Петракиев - кмет на кметство
Деков
V. СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛЕНЕ
VI. РЪКОВОДИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ
VII. ГРАЖДАНИ

Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска обяви, че
присъстват всички 17 общински съветници и откри редовното заседание на Общински
съвет-Белене за месец Септември.
Становищата на ПК „Здравеопазване и социални дейности” ще докладва
общинският съветник и член на постоянната комисия Петър Дулев, тъй като той
председателстваше заседанията на комисията на 20 септември.

1

Д-р Бистра Павловска подложи на гласуване проекта на дневен ред от седем
точки и той бе приет с единодушие.
Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно отчет
за касовото изпълнение на бюджета на Община Белене и средствата от ЕС към
31.12.2017 г.
Докладват: председателите на всички Постоянни комисии. Водеща комисия:
„Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”
2. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
приемане на решение „МБАЛ-Белене” ЕООД и Община Белене да обезпечат вземането
на „Банка ДСК” ЕАД, ЕИК 121830616 по стандартен оборотен кредит на „МБАЛ –
Белене” ЕООД, ЕИК 114542439 в размер на 350 000 лв.
Докладват: Емил Михайлов, д-р Венцислав Стойков, Петър Ангелов, Дора
Леонова - председатели на постоянни комисии. Водеща комисия: ПК „Икономика,
общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”
3. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно отчет
за касовото изпълнение на бюджета на Община Белене и сметките за средства от
Европейския съюз към 30.06.2018 г.
Докладват: председателите на всички Постоянни комисии. Водеща комисия:
„Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”
4. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на Договор № РР-С04-09-4#2 от 22.08.2018 г. за осигуряване на заетост по Проект BGO5M90PO01-1.0280001 „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.
Докладва: Емил Михайлов - председател на ПК „Икономика, общинска
собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”
5. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
прекратяване на съсобственост между Община Белене и физически лица чрез продажба
на общинската идеална част на недвижим имот в гр. Белене, стр. кв. 32 по реда на чл.
36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 36 от ЗС.
Докладват: Емил Михайлов, Петър Ангелов, 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 д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на Общински
съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 251/ 20.08.2018 г. за отпускане на еднократна
финансова помощ, съгласно Правилник за реда и начина на отпускане на финансова
помощ в полза на физически лица от община Белене, приет от Общински съвет-Белене.
Докладва: д-р Венцислав Стойков - председател на ПК „Здравеопазване и
социални дейности”
7. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани.

ПЪРВА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Белене и средствата от ЕС
към 31.12.2017 г.
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 председателите на петте постоянни
комисии към Общинския съвет, за да докладват становищата по предложението, с
които излязоха комисиите след проведени заседания на 20 септември.
ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм” с 4 гласа „За”,
без „Против” и 2 „Въздържал се” приема предложението за решение на вносителя. С
единодушие (гласували 5 члена на комисията и 5-те „За”) ПК „Здравеопазване и
социални дейности” също приема предложението на кмета на общината. ПК „Местно
самоуправление, ред, законност и сигурност” също приема с 4 гласа „За”, без „Против”
и 1 „Въздържал се”. Приема предложението за решение и ПК „Устройство на
територията, жилищна политика и екология” с 4 гласа „За”, без „Против” и 3
„Въздържал се”. С редица промени по проекта за решение по предложението ПК
„Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”
приема с 6 гласа „За” и без „Против” и без „Въздържал се”.
Думата бе предоставена на съветниците за мнения и предложения по проекта за
решение. Конкретни предложения не бяха направени.
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 № 60
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 140 от Закона за публичните
финанси, чл. 9 от ЗОД, разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 г. и чл. 31 от Наредбата за
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съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Белене:
1. Приема уточнения Годишен план на бюджета на Община Белене за 2017
година по прихода и разхода по функции и дейности в размер на 5 781 478 лв.,
съгласно Приложения №1 и № 2.
2. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2017 година, съгласно
Приложения № 1 и № 2, както следва:
2.1. По прихода: 5 684 170 лв.;
2.2. По разхода: 5 461 122 лв.
3. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2017 г. с остатъчен
размер 1 845 163 лв., съгласно Приложение №3.
4. Приема отчета за изпълнението на инвестиционната програма за 2017 г. в
размер на 98 764 лв., съгласно Приложение № 4.
5. Приема отчета на сметки за изпълнение на проектите, финансирани от
фондовете на ЕС за 2017 г. като общ разход в размер на 437 195 лв., съгласно
Приложение № 5.
6. Приема отчета на бюджетните разходи за 2017 г. по кметства в размер на
278 600 лв., съгласно Приложение № 6.
7. Приема отчета на изразходваните средства от гласуваната субсидия за 2017
г. по спортни клубове в размер на 36 460 лв., съгласно Приложение № 7.
8. Приема отчета за изпълнение на План-сметка за сметосъбиране и
сметоизвозване за 2017 г. в размер на 662 443 лв., съгласно Приложение № 8.
ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници (поименно):
ЗА – 12 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Дора Леонова,
Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Николай Арабаджиев, Петър
Ангелов, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, Стилиян Лоринков);
ПРОТИВ - 2 (Момчил Спасов, Светослава Христова);
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 3 (Венцислав Стойков, Петър Дулев, Стефан Николов)
ПРИЕМА СЕ

ВТОРА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
приемане на решение „МБАЛ-Белене” ЕООД и Община Белене да обезпечат
вземането на „Банка ДСК” ЕАД, ЕИК 121830616 по стандартен оборотен кредит
на „МБАЛ – Белене” ЕООД, ЕИК 114542439 в размер на 350 000 лв.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска даде думата на
вносителя на предложението - Милен Дулев. Той посочи, че е внесъл ново
предложение ден след заседанията на постоянните комисии. Новото предложение с Вх.
№282/21.09.2018 г. на ОбС е по-пълно и съобразено с изискванията на кредитора.
Емил Михайлов препоръча практиката за предоставяне на предложения на
общинските съветници в деня на заседания на комисиите да бъде прекратена. Като
пример той даде случая, че на 20 септември е получено първото предложение за заема
на болницата, което е разгледано от четири комисии - ПК „Здравеопазване и социални
дейности”, ПК „МСРЗС”, ПК „УТЖПЕ” и ПК „Икономика, общинска собственост,
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бюджет, финанси и програми за финансиране”, но на следващия ден - 21 септември, се
получава ново предложение от вносителя.
Д-р Бистра Павловска подложи на дебат предложението с Вх. №282/21.09.2018
г. на ОбС.
Д-р Венцислав Стойков каза, че заемът за болницата е наложителен. Д-р Пламен
Гендов заяви, че ще подкрепи предложението. Петър Дулев информира, че групата
общински съветници от БСП са „За” кредита.
По време на дебатите не бяха направени предложения за промяна на решението.
Д-р Бистра Павловска подложи на поименно гласуване предложението за
решение на вносителя от 21.09.2018 г. и Общински съвет-Белене взе следното
РЕШЕНИЕ № 61
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 10 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 147,
във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, чл. 138 от ЗЗД 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. Разрешава поръчителство от Община Белене, както следва:
1.1 Община Белене да обезпечи като поръчител вземането на „Банка ДСК”
ЕАД, ЕИК 121830616 по стандартен оборотен кредит на „МБАЛ-Белене” ЕООД,
ЕИК 114542439 в размер на 350 000 лв. при следните параметри на банковия кредит:
Стандартен оборотен кредит.
• Размер: 350 000 лв.;
• Вид на кредита: стандартен оборотен кредит;
• Цел на кредита: Рефинансиране на оборотен кредит с общ дълг в размер до
165 000 лв. към „Инвестбанк” АД и данъчни задължения към НАП в размер до 185
000 лв.;
• Срок на кредита: 84 месеца;
• Първоначално усвояване: Първоначално рефинансиране до 165 000 лв.
Последващо усвояване срещу РОД за данъчни задължения;
• Погасяване: На 83 равни месечни погасителни вноски в размер на 4 166 лв. и
една последна изравнителна вноска в размер на 4 222 лв.;
• Лихвен процент: 1м EURIBOR(-0.369) + надбавка 3,07% или към 07.08.2018 г.
лихвеният процент е в размер на 2,701%;
• Такса управление: 0,30%;
• Такса за разглеждане на искане за кредит: 0,1% - 350 лв.
1.2 Оправомощава кмета на Община Белене да извърши всички правни и
фактически действия и подпише с кредитора - „Банка ДСК” ЕАД, при горе
изброените параметри договора за поръчителство и всички свързани с тази сделка
документи и да представлява Община Белене лично или чрез пълномощник пред
Банката.
2. Разрешава поискано обезпечение от „Банка ДСК” ЕАД, ЕИК 121830616 с
имот, собственост на общинското дружество „МБАЛ-Белене” ЕООД – гр. Белене,
както следва:
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• Ипотека върху недвижими имоти, собственост на „МБАЛ-Белене” ЕООД,
както следва:
Поземлен имот с площ 5 614 кв. м, находящ се в гр. Белене, ул. „Гео Милев” с
трайно ползване: За обект комплекс за здравеопазване, който имот, съгласно
действащата кадастрална карта на гр. Белене, одобрена със Заповед № РД-1858/24.09.2007 г. на изп. директор на АГКК, е означен с идентификатор №
03366.601.807, в едно с построените в имота сгради, както следва: СГРАДА с
идентификатор №03366.601.807.1 с предназначение: Здравно заведение със ЗП от
597 кв.м на един етаж, СГРАДА с идентификатор №03366.601.807.2 с
предназначение: Здравно заведение със ЗП от 201 кв.м на три етажа, СГРАДА с
идентификатор №03366.601.807.3 с предназначение: Здравно заведение със ЗП от
310 кв.м на един етаж, СГРАДА с идентификатор №03366.601.807.4 с
предназначение: Здравно заведение със ЗП от 206 кв.м на четири етажа, СГРАДА с
идентификатор №03366.601.807.5 с предназначение: Здравно заведение със ЗП от
205 кв.м на четири етажа и СГРАДА с идентификатор №03366.601.807.9 с
предназначение: Сграда за енергопроизводство със ЗП от 109 кв.м на един етаж;
• Залог по реда на ЗОЗ върху вземания на „МБАЛ-Белене” ЕООД (вземания от
НЗОК по ежегодно сключвани рамкови договори и ежегодната субсидия от Община
Белене - принципал на „МБАЛ-Белене” ЕООД);
• Залог на вземане по сметките на „МБАЛ-Белене” ЕООД, открити в „Банка
ДСК”
3. Приема пазарна оценка в размер на 1 511 000 лв. от лицензиран оценител на
недвижими имоти - Консултантска къща „АМРИТА” – гр. София, за ипотека върху
имота - ОБЩИНСКА БОЛНИЦА, а именно: Поземлен имот с площ 5 614 кв.м,
находящ се в гр. Белене, ул. „Гео Милев” с трайно ползване: За обект комплекс за
здравеопазване, който имот, съгласно действащата кадастрална карта на гр. Белене,
одобрена със Заповед № РД-18-58/24.09.2007 г. на изп. директор на АГКК, е означен
с идентификатор № 03366.601.807, в едно с построените в имота сгради, както
следва: СГРАДА с идентификатор №03366.601.807.1 с предназначение: Здравно
заведение със ЗП от 597 кв.м на един етаж, СГРАДА с идентификатор
№03366.601.807.2 с предназначение: Здравно заведение със ЗП от 201 кв.м на три
етажа, СГРАДА с идентификатор №03366.601.807.3 с предназначение: Здравно
заведение със ЗП от 310 кв.м на един етаж, СГРАДА с идентификатор
№03366.601.807.4 с предназначение: Здравно заведение със ЗП от 206 кв.м на четири
етажа, СГРАДА с идентификатор №03366.601.807.5 с предназначение: Здравно
заведение със ЗП от 205 кв.м на четири етажа, СГРАДА с идентификатор
№03366.601.807.9 с предназначение: Сграда за енергопроизводство със ЗП от 109
кв.м на един етаж.
4. Възлага на кмета на Община Белене и управителя на „МБАЛ-Белене” ЕООД
– гр. Белене последващите действия.
ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници (поименно):
ЗА – 14 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав
Стойков, Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Николай
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Арабаджиев, Петър Ангелов, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, Стефан Николов,
Стилиян Лоринков);
ПРОТИВ - 0;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 3 (Момчил Спасов, Петър Дулев, Светослава Христова)
ПРИЕМА СЕ
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска даде 15минутна почивка.
ТРЕТА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Белене и сметките за
средства от Европейския съюз към 30.06.2018 г.
Д-р Бистра Павловска предостави възможността вносителя на предложението да
изложи мотивите си пред общинските съветници.
Предложението е гледано на заседания на петте постоянни комисии към
Общински съвет-Белене. Образователната комисия, икономическата и тази по
здравеопазване с единодушие приемат предложението за решение на вносителя.
Приемат го и ПК „МСРЗС” („За” - 4, „Против” - 0, „Въздържал се” - 1) и ПК „УТЖПЕ”
(„За” - 6, „Против” - 0, „Въздържал се” - 1).
Промени в проекта за решение не бяха направени.
Д-р Бистра Павловска подложи на поименно гласуване проекта за решение на
вносителя с корекциите, поискани от икономическата комисия в приложенията и
Общински съвет-Белене взе следното
РЕШЕНИЕ № 62
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните
финанси (ЗПФ), чл. 29, ал. 2 от Наредбата за съставяне, обсъждане, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белене:
1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средствата
от ЕС на Община Белене за първото шестмесечие на 2018 година по Приложения № 1,
2, 3, 4, 5 и 6, за информация.

ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници (поименно):
ЗА – 17 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав
Стойков, Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динова, Красимир Тодоров, Момчил
Спасов, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен
Арабаджиев, Светослава Христова, Стефан Николов, Стилиян Лоринков);
ПРОТИВ - 0;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0
ПРИЕМА СЕ
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ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на Договор № РРС-04-09-4#2 от 22.08.2018 г. за осигуряване на заетост по Проект BGO5M90PO011.028-0001 „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.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска даде думата на
вносителя на предложението. Той изложи мотивите си за проект за решение.
Думата бе дадена на Емил Михайлов, който докладва становището по
предложението на ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и
програми за финансиране”. Икономическата комисия приема решението на вносителя с
единодушие, но с корекция - добавяне на името на проекта, за който се отпуска заем.
Предложения за промени в решението не бяха направени.
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 прие следното
РЕШЕНИЕ № 63
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА) и чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните
финанси:
1. Общински съвет - Белене разрешава ползването на временен безлихвен заем
от общински бюджет по Проект BGO5M90PO01-1.028-0001 „Работа”, финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, в размер на 912,03 лв.
(Деветстотин и дванадесет лева и три стотинки) със срок за възстановяване до един
месец след приключване на проекта.
ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници (поименно):
ЗА – 17 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав
Стойков, Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динова, Красимир Тодоров, Момчил
Спасов, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен
Арабаджиев, Светослава Христова, Стефан Николов, Стилиян Лоринков);
ПРОТИВ - 0;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0
ПРИЕМА СЕ

ПЕТА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
прекратяване на съсобственост между Община Белене и физически лица чрез
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продажба на общинската идеална част на недвижим имот в гр. Белене, стр. кв. 32
по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 36 от ЗС.
Кметът на община Белене Милен Дулев, след като му бе предоставена думата от
председателя на Общинския съвет, изложи мотивите си за предложение за решение.
Предложението е обсъждано в три постоянни комисии: ПК „МСРЗС”, ПК
„УТЖПЕ” и ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми за
финансиране” (водеща комисия). Комисиите приемат предложението за решение на
вносителя като икономическата и тази по местно самоуправление с единодушие, а ПК
„УТЖПЕ” - с 6 гласа „За”, 0 - „Против” и 1 - „Въздържал се”.
Поради липса на предложения за промяна на проекта за решение на вносителя,
д-р Бистра Павловска подложи на поименно гласуване предложението на вносителя и
Общински съвет-Белене прие следното
РЕШЕНИЕ № 64
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 28, ал. 5
от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС допълва Годишната програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост за бюджетната 2018 година, приета с
Решение №1/01.02.2018 г. на Общински съвет – Белене в РАЗДЕЛ ВТОРИ: Описание
на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за
продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за
учредяване на ограничени вещни права, както и за възлагане чрез концесия с добавяне
на нова точка ІIІ.4 в него със съдържание: „Прекратяване на съсобственост между
Община Белене и физически лица чрез продажбата на идеална част от Поземлен имот с
идентификатор 03366.601.515 с площ 410,00 кв.м - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
XІX-2190, стр. кв. 32 по ЗРП на гр. Белене, целият с площ 968,00 кв.м, съгласно Скица
№15-585964-17.08.2018 г. на СГКК – гр. Плевен и Удостоверение за идентичност с Изх.
№ 94-00-929/ 21.08.2018 г. на ОбТС - гр. Белене, предназначен „за индивидуално
жилищно строителство”, без провеждане на публичен търг или публично оповестен
конкурс.
2. 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 и Н. Ц. Д. от гр.Белене с ЕГН **********, ул. „Отец Паисий”
№5 и С. Ц. Д. от гр. Белене с ЕГН **********, ул. „Отец Паисий” №5, представлявани
от пълномощника си С. Дж. С. от гр. Белене с ЕГН **********, ул. „Васил Левски” №
13, бл. 3/72, вх. А, ет. 1, ап. 2 с н.а. №146/2008 г. чрез продажбата на идеална част от
Поземлен имот с идентификатор 03366.601.515 с площ 410,00 кв.м - УРЕГУЛИРАН
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XІX-2190, стр. кв. 32 по ЗРП на гр. Белене, целият с площ 968,00
кв.м, съгласно Скица №15-585964-17.08.2018 г. на СГКК – гр. Плевен и Удостоверение
за идентичност с Изх.№94-00-929/21.08.2018 г. на ОбТС - гр. Белене, предназначен „за
индивидуално жилищно строителство”, приема оценката на оценителя за продажбата
на общинската идеална част от имота с площ 410,00 кв.м в размер на 23,57 лева/кв.м
без ДДС или 9700,00 лева без ДДС (Девет хиляди и седемстотин лева и 0 стотинки) или
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11640,00 лева с включен ДДС (Единадесет хиляди шестстотин и четиридесет лева и 0
стотинки) и я определя за продажна без провеждане на публичен търг или конкурс за
съсобствениците.
3. Възлага на кмета на общината последващите действия.
ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници (поименно):
ЗА – 17 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав
Стойков, Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динова, Красимир Тодоров, Момчил
Спасов, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен
Арабаджиев, Светослава Христова, Стефан Николов, Стилиян Лоринков);
ПРОТИВ - 0;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0
ПРИЕМА СЕ

ШЕСТА ТОЧКА
Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на
Общински съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 251/ 20.08.2018 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 - вносител на предложението, изложи мотивите си за
решение.
То е гледано в ПК „Здравеопазване и социални дейности”, която приема
предложението с единодушие и предлага размера на еднократната финансова помощ да
е 300,00 лв. (Триста лева и 00 ст.)
Желаещи да вземат отношение по предложението нямаше и д-р Бистра
Павловска подложи на гласуване предложението за решение и Общински съвет-Белене
взе следното
РЕШЕНИЕ № 65
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. Н. Ц., ЕГН **********, адрес: град Белене,
община Белене, ул. „Васил Левски” №57, в размер на 300,00 лева (Триста лева и 00
ст.).
2. Възлага на кмета на общината последващи действия.
ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници:
ЗА – 17;
ПРОТИВ - 0;
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ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0
ПРИЕМА СЕ

СЕДМА ТОЧКА
Изказвания, питания, становища и предложения от граждани.
Общинският съветник Красимир Тодоров отправи въпрос към кмета на община
Белене кога ще приключи ремонтът на покрива на СУ „Димчо Дебелянов”. Кметът
Милен Дулев отговори, че датата за завършване на ремонтните дейности е 16 октомври
2018 г.
Красимир Тодоров заяви, че до него има подадени номинации за „Спортист на
годината”, както и сигнали от родители на деца в детските градини, че се събират от
родителите пари - по 20,00 лева, които са за закупуване на помагала за децата. Той,
като съветник и родител, изрази несъгласието си с това.
Общинският съветник д-р Пламен Гендов постави три въпроса към
ръководството на общината: за изсичането на дървета от енергийното дружество „ЧЕЗ
България” в село Бяла вода, за вандалски нощни прояви в двора на детските градини и
основно в ДГ „Знаме на мира” и за забраната на групов лов на дива свиня по поречието
на река Дунав.
Поради изчерпване на дневния ред, 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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