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

ПРОТОКОЛ
№9
от редовно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 30.11.2018 г.
(петък) 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
ОТСЪСТВА: няма
ІІ. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Милен Дулев
III. ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ:
Малина Ешекова
IV. СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛЕНЕ

Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска обяви, че
присъстват 16 общински съветници (от общо 17) и откри редовното заседание на
Общински съвет-Белене за месец Ноември.
В деловодството на Общински съвет-Белене, с Вх. №331/27.11.2018 г., постъпи
предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно сключване на
анекс към Договор за кредитна линия между Сдружение „МИГ Белене - Никопол” и
„Банка ДСК” ЕАД с поръчители Община Белене и Община Никопол. Д-р Бистра
Павловска предложи новопостъпилото предложение да бъде включено в дневния ред
под точка 6., а шеста точка да стане седма.
Други предложения по дневния ред не бяха направени и председателят подложи
на гласуване проекта на дневен ред от седем точки и той бе приет с единодушие.
Заседанието премина при следния

1

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
актуализация на поименния списък за капиталовите разходи на Община Белене за 2018
г.
Докладват: председателите на всички постоянни комисии. Водеща комисия:
ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми за
финансиране”
2. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
поемане на краткосрочен дълг чрез временен безлихвен заем от Министерството на
финансите.
Докладват: Емил Михайлов и 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
одобряване на Годишен план за ползване на дървесина на община Белене за 2019 г.
Докладват: Емил Михайлов и Петър Ангелов - председатели на 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
осигуряване спазването на Наредбата за организацията и реда за извършване на
проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси по отношение
служителите в кметствата в Община Белене.
Докладва: Дора Леонова - председател на ПК „Местно самоуправление, ред,
законност и сигурност”
5. Предложение от Красимир Петков Тодоров - председател на Комисия за
предотвратяване и установяване конфликт на интереси при Общински съвет-Белене,
относно информация за спазването на сроковете за подаване на декларациите за
имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията
и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), подадени до Комисия
за предотвратяване и установяване конфликт на интереси (КПУКИ) при Общински
съвет-Белене.
Докладва: Дора Леонова - председател на ПК „Местно самоуправление, ред,
законност и сигурност”
6. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
сключване на анекс към Договор за кредитна линия между Сдружение „МИГ Белене Никопол” и „Банка ДСК” ЕАД с поръчители Община Белене и Община Никопол.
7. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани.
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ПЪРВА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
актуализация на поименния списък за капиталовите разходи на Община Белене за
2018 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 23 ноември.
ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм” с 5 гласа „За”,
без „Против” и без „Въздържал се” приема предложението за решение на вносителя.
С единодушие (гласували 5 члена на комисията) ПК „Здравеопазване и социални
дейности” приема предложението на кмета на общината.
ПК „Местно самоуправление, ред, законност и сигурност” също приема с 4 гласа
„За”, без „Против” и без „Въздържал се”.
Приема с единодушие (гласували 7 членове) предложението за решение и ПК
„Устройство на територията, жилищна политика и екология”.
С две корекции, ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и
програми за финансиране” също приема с единодушие проекта за решение на
вносителя (от присъствали 6 членове на комисията, „За” са гласували 6). Първата
корекция е в основанието за вземането на решение - след „ЗМСМА”, допълват следния
текст - „чл. 124, ал. 3 от Закон за публичните финанси (ЗПФ)”. Втората корекция е
точка 1 от „Да се прехвърлят”. След „МВР” се допълва следния текст: „част от корпус
„В” от База за специална и физическа охрана”, което се допълва и в таблицата по точка
2, обект № 4.
Думата бе предоставена на съветниците за мнения по проекта за решение.
Конкретни предложения за промени не бяха направени.
Д-р Бистра Павловска подложи на поименно гласуване предложението за
решение на вносителя, с корекцията на ПК „Икономика, общинска собственост,
бюджет, финанси и програми за финансиране” и Общински съвет-Белене взе следното
РЕШЕНИЕ № 72
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 3 от Закон за публичните
финанси (ЗПФ):
1. Извършва компенсирани промени по обекти и създаване на нови обекти с
източник на финансиране целева републиканска субсидия:
(в лева)
№

ОБЕКТ:

§5100 Основен ремонт
Подмяна на дограма и вътрешен ремонт на
1.
пенсионерски клуб с. Петокладенци

Д-Т

2-525

ПЛАН
(БИЛО)

10 000,00

АКТУАЛИЗАЦИЯ
(СТАВА)
9976,00
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2. Ремонт покрив на сграда на кметство с. Татари
3. Регулационни планове на част от гр. Белене
Енергийно обследване сградата на Община
4.
Белене и технически паспорт
Преработка на инвестиционен проект
„Реконструкция на улица „Фердинанд Дечев” в
5. участъка от о.т.647 през о.т. 651, о.т.635,
о.т.634,о.т.633,о.т.631 до о.т.632-гр. Белене,
община Белене
§5201 Придобиване на компютри и хардуер
1. Компютри - 3 броя
§5203 Придобиване на друго оборудване,
машини и съоръжения
1. Контролери улично осветление
§5205 Придобиване на стопански инвентар
1. Климатик – 1 брой с. Петокладенци
§5206 Изграждане на инфраструктурни обекти
Преработка на инвеститационен проект за
„Изграждане на част от Крайдунавски парк
1. „Белене” в кв.153, УПИ I и кв.154, УПИ I гр.
Белене от о.т.603 до о.т.605-преработка по чл.154
от ЗУТ”

2-122
2-619

10 000,00
5000,00

0,00
0,00

2-122

0,00

10070,00

2-606

0,00

5950,00

2-122

3000,00

1773,00

2-604

5849,00

0,00

2-122

0,00

1280,00

2-619

0,00

4800,00

33849,00

33849,00

Контр. сума

2. Извършват са компенсирани промени към поименния списък за капиталови
разходи за 2018г. с източник на финансиране от свободните собствени средства,
както следва:
(в лева)
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ОБЕКТ:
§5100 Основен ремонт
Основен ремонт на улица към регионалното
депо с. Петокладенци
Ремонт покрив ДГ „Мечта”- гр. Белене
Проектиране на СУ „Димчо Дебелянов”
Проектиране на Сграда Корпус Б (ДСП и
ОДК) - гр. Белене - част от корпус „В” от База
за специална и физическа охрана
Проектиране на ул. „Рила” (преработка)
Проектиране на ул. „Първи май” (преработка)
Контр. сума

Д-Т

ПЛАН
(БИЛО)

АКТУАЛИЗАЦИЯ
(СТАВА)

2-606

0,00

3300,00

2-311
2-322

2000,00
4000,00

0,00
0,00

2-619

2000,00

0,00

2-606
2-606

1000,00
2000,00

2091,00
5609,00

11000,00

11000,00
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3. Извършва се актуализация на обекти със следните източници за финансиране:
(в лева)
№

ОБЕКТ:

Д-Т

ПЛАН
(БИЛО)

АКТУАЛИЗАЦИЯ
(СТАВА)

ИЗТОЧНИК

§5100 Основен ремонт
Обект „Частично изграждане на
канализационна мрежа с ПСОВ и
1
рехабилитация на съществуваща
водопроводна мрежа в гр. Белене”

2-626

0,00

939178,00

- ФЛАГ460000,00лв.
- Свободни
средства в т. ч.
възстановено
ДДС479178,00лв.

2-619

1800,0

12600,00

-МРРБ12600,00лв.

1800,00

951778,00

951778,00

§5309 Придобиване на други
нематериални дълготрайни
активи
Изготвяне на техническо задание
за разработване на Общ
2
устройствен план на община
Белене
Контр. сума

Да се прехвърлят:
1. Обект „Обследване за енергийна ефективност и проектиране на ЕЕмерки за
част от сградата (общинска собственост) на МВР - част от копрус „В” от База за
специална и физическа охрана” от дейност 322 „Общообразователни училища” в
дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и
регионалното развитие”
2. „Закупуване на реновирана дегитализираща система, модел CR Solo Digitizer
за „МБАЛ-Белене” ЕООД от §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и
съоръжения” в §5501 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия”.

ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници:
ЗА – 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);
ПРОТИВ - 0;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0
ПРИЕМА СЕ
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ВТОРА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
поемане на краткосрочен дълг чрез временен безлихвен заем от Министерството
на финансите.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска даде думата на
вносителя на предложението - Милен Дулев. Той изложи мотивите си за решение.
Предложението е гледано в две комисии - ПК „Местно самоуправление, ред,
законност и сигурност” и ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и
програми за финансиране” (водеща комисия).
ПК „МСРЗС” приема предложението на вносителя да стане решение на
Общинския съвет с 3 гласа „За”, 0 - „Против” и 1 - „Въздържал се”.
С корекции в основанието за вземане на решението - след чл. 3, т. 5 добавят „и
чл. 17, ал. 1, ал. 2 и ал. 3” от Закона за общински дълг; както и уточняване, че е
краткосрочен дълг чрез временен безлихвен заем от Министерството на финансите,
икономическата комисия приема предложението с 5 гласа „За”, 1 - „Против” и 0 „Въздържал се”.
Отношение по темата взеха съветниците Момчил Спасов, Петър Дулев, д-р
Пламен Гендов, Емил Михайлов.
Момчил Спасов заяви, че по време на заседанието на комисията е гласувал
„Против”, защото обосновката на кмета не е достатъчно аргументирана, защото за
четвърта година се взима подобен заем и защото не е правилно да се вземе такъв заем
от морална гледна точка, тъй като той ще остане като наследство от сегашното
ръководство и Общински съвет на новите управници на общината.
Емил Михайлов заяви, че вземането на заема е законно и че ще подкрепи
решението.
Конкретни предложения за промяна на проекта за решение не бяха направени.
Д-р Бистра Павловска подложи на поименно гласуване предложението за
решение на и Общински съвет-Белене взе следното

РЕШЕНИЕ № 73
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 3, т. 5 и чл. 17, ал. 1,
ал. 2 и ал. 3 от Закона за общински дълг и във връзка с чл. 32, чл. 103, ал. 1 и ал. 5 от
Закон за публичните финанси, дава съгласие да бъде поет краткосрочен дълг чрез
временен безлихвен заем от Министерството на финансите в размер на 110 000,00 лева,
с параметри по заема по смисъла на чл. 17, ал. 1 от Закон за общински дълг, както
следва:
• Максимален размер на дълга – 110 000,00 (Сто десет хиляди лева);
• Валута на дълга – лева;
• Вид на дълга – краткосрочен, целеви, временен, безлихвен заем по смисъла на
чл. 3, т. 5 от ЗОД;
• Условия за погасяване:
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- Срок на погасяване – безлихвен заем подлежи на възстановяване по ред, начин
и със срок за възстановяване не по-дълъг от една година;
• Начин на обезпечаване: от собствени приходи на Община Белене и обща
изравнителна субсидия;
• Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други – без лихви,
такси, комисионни и др.;
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – без такси, при
забава на възстановяване ще се дължи лихва по Закона за лихвите върху данъци, такси
и други подобни държавни вземания.
2. Възлага и делегира права на кмета на община Белене да подготви и отправи
мотивирано искане пред Министерство на финансите за отпускане на временния
безлихвен заем в размер на 110 000,00 лева, както и да извърши всички останали
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.
ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници:
ЗА – 11 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Дора Леонова,
Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Николай Арабаджиев, Петър
Ангелов, Пламен Гендов, Стилиян Лоринков);
ПРОТИВ - 3 (Момчил Спасов, Петър Дулев, Светослава Христова);
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 3 (Венцислав Стойков, Румен Арабаджиев, Стефан
Николов)
ПРИЕМА СЕ

ТРЕТА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
одобряване на Годишен план за ползване на дървесина на община Белене за 2019
г.
Д-р Бистра Павловска предостави възможността вносителя на предложението да
изложи мотивите си пред общинските съветници.
Предложението е гледано на заседания на две постоянни комисии към
Общински съвет-Белене - ПК „УТЖПЕ” („За” - 7, „Против” - 0, „Въздържал се” - 0) и
ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”
(„За” - 6, „Против” - 0, „Въздържал се” - 0), които го приемат с единодушие.
Промени в проекта за решение не бяха направени.
Д-р Бистра Павловска подложи на гласуване проекта за решение на вносителя и
Общински съвет-Белене взе следното
РЕШЕНИЕ № 74
1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 1, 2, 4 и 5 от Наредба за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии 7

държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски
продукти приема годишния план за ползване на дървесина на община Белене за 2019
г.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т .12 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1 и 2 от Закона за
горите, чл. 80, ал. 8 от Правилника за прилагане на закона за горите, чл. 45 от
Наредба №12 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, чл. 10, ал. 1, т. 1, чл. 46, ал. 1 и чл. 49, ал. 1 от
Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски
територии - държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и
недървесни горски продукти, разрешава ползването на дървесината от общинския
горски фонд, включена в Годишния план по т. 1, чрез провеждане на търг.
3. Възлага на Кмета на Община Белене последващите действия.
ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници:
ЗА – 17;
ПРОТИВ - 0;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0
ПРИЕМА СЕ

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
осигуряване спазването на Наредбата за организацията и реда за извършване на
проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси по отношение
служителите в кметствата в Община Белене.

Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска, предостави
думата на кмета на община Белене като вносител на предложението. Той изложи
мотивите си за решение.
Думата бе дадена на Дора Леонова, която докладва становището по
предложението на ПК „МСРЗС”, която единствена разгледа на свое заседание
предложението. Комисията приема решението на вносителя с единодушие - „За” - 4, 0 „Против”, 0 - „Въздържал се”.
Предложения за промени в решението не бяха направени.
Д-р Бистра Павловска подложи на гласуване предложението за решение и
Общински съвет-Белене прие следното
РЕШЕНИЕ № 75
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 6 от Наредбата за
организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване
конфликт на интереси:
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I. Определя Комисия в състав:
1. Председател - Малина Ешекова - заместник-кмет;
2. Секретар - Бистра Мънева - главен експерт „Човешки ресурси”;
3. Член - Ирина Чоранова - юрист
Определя за резервен член инж. Мирослава Русанова - заместник-кмет
II. Възлага на така определената Комисия да осъществява функциите на комисия
по чл. 11, ал. 1, т. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на
декларациите и за установяване конфликт на интереси, съобразно същата Наредба и
Вътрешните правила, утвърдени от кмета на общината за декларации на главния
специалист от кметствата на община Белене.

ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници:
ЗА – 17;
ПРОТИВ - 0;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0
ПРИЕМА СЕ

ПЕТА ТОЧКА
Предложение от Красимир Петков Тодоров - председател на Комисия за
предотвратяване и установяване конфликт на интереси при Общински съветБелене, относно информация за спазването на сроковете за подаване на
декларациите за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество
(ЗПКОНПИ), подадени до Комисия за предотвратяване и установяване конфликт
на интереси (КПУКИ) при Общински съвет-Белене.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска предостави
думата на вносителя на предложението - г-н Красимир Тодоров. Той обясни на
съветниците за извършеното от Комисията за предотвратяване и установяване
конфликт на интереси при Общински съвет-Белене относно подадените до нея
декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие
на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
Предложението е обсъждано в ПК „МСРЗС”. Председателят на комисията - г-жа
Дора Леонова, докладва, че с 4 гласа „За”, без „Против” и без „Въздържал се”
комисията приема предложението на вносителя и предлага то да стане решение на
Общинския съвет.
Поради липса на предложения за промяна на проекта за решение, д-р Бистра
Павловска подложи на гласуване предложението и Общински съвет-Белене прие
следното
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РЕШЕНИЕ № 76
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА приема информацията за спазването
на сроковете за подаване на декларациите за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2
от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество (ЗПКОНПИ), подадени до Комисия за предотвратяване и установяване
конфликт на интереси (КПУКИ) при Общински съвет-Белене за сведение.
ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници:
ЗА – 17;
ПРОТИВ - 0;
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0
ПРИЕМА СЕ
Заседанието напусна Петър Ангелов. Кворумът е променен на 16 общински
съветници.

ШЕСТА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно
сключване на анекс към Договор за кредитна линия между Сдружение „МИГ
Белене - Никопол” и „Банка ДСК” ЕАД с поръчители Община Белене и Община
Никопол.
Д-р Бистра Павловска - председател на Общински съвет-Белене, предостави
думата на вносителя на предложението - Милен Дулев, кмет на община Белене, да
изложи мотивите си за решение.
Д-р Бистра Павловска предостави думата на колегите си за мнения и
предложения. Емил Михайлов препоръча на кмета на общината да обърне внимание на
представителите на „МИГ Белене - Никопол” да внасят исканията си в по-ранни
срокове, за да може да бъдат разглеждани на заседания на постоянните комисии.
Предложения за промени в проекта за решение не бяха направени.
Д-р Бистра Павловска подложи на поименно гласуване предложението за
решение и Общински съвет-Белене взе следното

РЕШЕНИЕ № 77
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА):
1. Общински съвет - Белене дава разрешение Община Белене, ЕИК: 000413579,
да обезпечи, като поръчител, вземането от „Банка ДСК” ЕАД по Договор за кредитна
линия № 226 от 05.12.2017 г. и всички бъдещи анекси към него, сключен между „Банка
ДСК” ЕАД , ЕИК 121830616 и Сдружение „Местна инициативна група Белене -
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Никопол”, с Булстат 177027228, в размер до 100 000 лева (Сто хиляди лева и 00 ст.) при
следните параметри на кредитната линия:
» Кредитна линия за финансиране на одобрени текущи разходи от ДФЗ:
- Размер: до 100 000 лева;
- Вид на кредита: кредитна линия;
- Цел на кредита: финансиране на оборотни средства за дейността;
- Срок на кредита: 12 месеца, с възможност за удължаване на срока;
- Усвояване: на части;
- Погасяване: С всяко възстановяване на средства от ДФЗ. Еднократно
погасяване на краен падеж на кредитната линия;
- Лихвен процент: 1 м EURIBOR + надбавка 3,07%;
- Такса управление: 0,30%;
- Такса ангажимент: 0,00 %;
- Обезпечение
» Първи по ред Особен залог върху вземания от ДФЗ - одобрения бюджет на
„МИГ Белене - Никопол” в размер на 977 914,00 лева;
» Поръчителство от Община Белене и Община Никопол
2. Оправомощава кмета на община Белене да извърши всички правни и
фактически действия, да подпише с кредитора „БАНКА ДСК” ЕАД при гореизброените
параметри, анекса към договора за поръчителство и всички свързани с тази сделка
документи и да представлява Община Белене лично или чрез пълномощник пред
Банката.
ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници (поименно):
ЗА – 16 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав
Стойков, Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динова, 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

СЕДМА ТОЧКА
Изказвания, питания, становища и предложения от граждани.
Изказвания, питания становища и предложения от граждани не са постъпили в
деловодството на Общински съвет-Белене.
Общинският съветник Красимир Тодоров обърна внимание на ръководството на
Общината за церемонията „Спортист на годината”. В качеството си на председател на
комисията по избор на Спортист на годината, той посочи датата 7 декември като краен
срок за подаване на номинации за отличията, съгласно приет от Общинския съвет
Правилник за определяне на Спортист на годината. Заяви, че самата церемония ще е
преди датата 20 декември.
Петър Дулев отправи въпрос към кмета на общината дали има уведомление от
прокуратурата по сигнал преди три години за залесяване на гора в село Кулина вода.
Милен Дулев отговори, че няма информация и отговор от прокуратурата по случая.
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Емил Михайлов попита за отношението на ръководството на Белене по
изкърпването на дупки в града и населените места към общината. Посочи, че граждани
са му поставяли въпроса защо се полага асфалт при снеговалеж и конкретизира с
пример на ул. „Пенчо Славейков” в Белене. Милен Дулев отговори, че това е решение
на фирмата, ангажирана с дейността по изкърпване на дупките, че не е била уведомена
общинската администрация и че извършената дейност не е приета от Общината и няма
да бъде заплатено за нея. Петър Дулев призова да има по-голям контрол от страна на
общинските служители. Препоръката бе подкрепена и от Николай Арабаджиев.
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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