ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–БЕЛЕНЕ
ПРОТОКОЛ
№10
от редовно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 28 декември 2018
година (петък) от 13.30 часа в зала №26 на общинската администрация
НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ:
І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 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,Стефан Николов и Стилиан Лоринков
ОТСЪСТВАТ: Петър Ангелов и Светослава Христова
ІІ. КМЕТ И ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ:
Дулев, Малина Ешекова и Мирослава Русанова

Милен

ІІІ. КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА: Румен Георгиев
ІV.СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЕНЕ
След констатиране на необходимия кворум (15 общински съветници)
председателя на Общинския съвет д-р Бистра Павловска откри редовното заседание и
представи на своите колеги предварително предложения
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1.Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на Община Белене, относно
актуализация на бюджета на Община Белене за 2018 година.
2.Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на Община Белене, относно
актуализация №2 на поименния списък за капиталовите разходи на Община Белене за
2018 година.
3.Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно:
1. Отчет за изпълнение на План-сметка за необходимите разходи за
извършване на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови
отпадъци в депо, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено
ползване, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на
отпадъците в населените места на Община Белене през 2018 г., приета с Решение
№82/19.12.2017 година;
2. Проект на План-сметка за необходимите разходи за извършване на
услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо,
както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване,
включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците в
населените места на Община Белене за 2019 година.
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4. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене,
относноразрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на Договор №
ОЗМ-ХУ-04-09-241#6/02.11.2018 г., за осигуряване на заетост по Проект
BG05M9OP001-1.005-0001 „Обучение и заетост за младите хора“, финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка
заетост, подписан между Агенцията по заетостта и Община Белене.
5. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на Община Белене, относно
поемане на краткосрочен общински дълг от Фонд „ФЛАГ“ЕАД за изпълнението на
проект „Стимулиране и повишаване на заетостта и трансграничната мобилност в
трансграничния регион“, e-MS code ROBG-175 по Програма ИНТЕРРЕГ V-A РумънияБългария.
6.Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на Община Белене, относно
поемане на краткосрочен общински дълг от Фонд „ФЛАГ“ЕАД за изпълнението на
проект „Съвместно управление на риска за ефективни реакции на местните власти в
извънредни ситуации“, e-MS code ROBG-458по Програма ИНТЕРРЕГ V-A РумънияБългария 2014-2020.
7. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на Община Белене, относно
поемане на дългосрочен общински дълг от търговска банка.
8. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на Община Белене, относно
предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – частна общинска
собственост, на Областна дирекция „Земеделие“-Плевен към Министерство на
земеделието , храните и горите, представлявано на територията на Община Белене от
Общинска служба „Земеделие“-Левски, ИРМ-гр.Белене, по реда на чл.12, ал.3 и ал.4 от
Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.28, ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от
ЗОС.
9. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на Община Белене, относно
приемане на списък с размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите в
землището на Община белене, предназначени за общо и индивидуално ползване от
земеделски стопани или техните сдружения, отглеждащи пасищни животни за
стопанска 2018/2019 година.
10. Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска – председател на Общински
съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№318/21.11.2018 г. за отпускане на еднократна
финансова помощ, съгласно Правилник за реда и начина на отпускане на финансова
помощ в полза на физически лиза от община Белене, приет от Общински съвет-Белене.
11. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани.
Д-р Бистра Павловска даде думата на колегите си за коментари по предложения
от нея дневен ред. Поради липса на желаещи да вземат отношение и постъпили
предложения за промени, председателят подложи на гласуване дневния ред и той бе
приет с единодушие: 14 –„ЗА“(1 не гласувал, поради отсъствие от залата), без
„ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.“
ПЪРВА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
актуализация на бюджета на Община Белене за 2018 година.
Председателят на Общински съвет-Белене предостави думата на вносителя –
Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, който представи предложението в
кратко резюме.
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Предложението е обсъждано на заседанията на всички постоянни комисии към
Общински съвет-Беленена 21.12.2018 г. Председателите на петте постоянни комисии
докладваха становищата си , както следва:
ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“ със 7(седем)
гласа „ЗА“, без „Против“ и без „Въздържал се“ приема направеното предложение да
стане решение;
ПК „Здравеопазване и социални дейности“ със 7 (седем) гласа „ЗА“, без
„Против“ и без „Въздържал се“ приема внесеното предложение от кмета на общината
да стане решение;
ПК „Местно самоуправление, ред, законност и сигурност“ с 5(пет) гласа „ЗА“,
без „Против“ и без „Въздържал се“ приема направеното предложение да стане
решение;
ПК „ Устройство на територията, жилищна политика и екология“с 5(пет) гласа
„ЗА“, без „Против“ и без „Въздържал се“ приема предложение да стане решение;
ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми за
финансиране“с 6(шест) гласа „ЗА“, без „Против“ и без „Въздържал се“ приема
направеното предложение да стане решение.
Д-р Павловска даде думата на своите колеги за мнения и становища, относно
направеното предложение.
Господин Е.Михайлов, председател на ПК „Икономика, общинска собственост,
бюджет, финанси и програми за финансиране“, която е и водеща комисия подкрепя
направеното предложение от вносителя, като препоръча служителите от общинска
администрацияда изготвят наредба за финансово подпомагане на спортните клубове с
конкретни критерии, за да се избегне противопоставянето между тях.
Конкретни предложения от останалите общински съветници няма.
Председателят на Общински съвет-Белене подложи на поименно гласуване
предложението за решение на вносителя и Общински съвет –Белене взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 78
На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 , чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124,
ал. 2 от Закона за публичните финанси
I. Извършва актуализация на бюджета на Община Белене, кактоследва:
1. По прихода:
-Увеличаваразмера на приходнатачастсъс159 190 лв. в т. ч.
Наименование на прихода

Шифър на §

План 2018г.

Данък върху превозните средства
Други данъци - събрани стари задължения от
пътен данък
Глоби, санкции, неустойки. Наказателни лихви,
обезпечения и начети
Текущи помощи и дарения от страната
Заем МФ

13-03

221 000

Актуализация
2018г.
231 000

20-00

0

19 000

28-02

55 000

61 000

45-01
7400

0
0

21 204
102 986

2. По разхода:
2. 1. Увеличава размера на кредитната част с 159 190 лева, както следва:
Дейност

План 2018г.

Актуализация
2018г.
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2 - 389 "Други дейности по образованието"
2-469 "Други дейности по здравеопазването" - стипендии за
мед. специалисти
2 - 524 " Домашен социален патронаж"
2 -626 "Пречистване на отпадъчните води в населените
места"
2-619 " Други дейности по жилищното строителство,
благоустройството и регионалното развитие"
2-714 " Спортни бази за спорт за всички"
2-759 "Други дейности по културата"
2-829 "Други дейности по селско и горско стопанство, лов
и риболов
2-849 "Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и
далекосъобщенията"

29 500

37 000

10 000

3 000

200 000

212 000

36 000

88 198

0

5 609

38 000
54 000

44 000
115 383

15 000

21 000

49 000

69 500

2. 2. Намалява резерва на общината с 5 000 лева, както следва:
Дейност

План 2018г.

Актуализация 2018г.

2-998 "Резерв"

10 000

5 000

2.3 Променя стойностното разпределение на гласуваната субсидия за 2018г. по
спортни клубове, както следва:
№
по
ред

Наименование

План Субсидия

Актуализация Субсидия

(лева)
3

4

спортния клуб
2

1
1 ФК "Гигант"

22 000

20 500

2 СК по борба

7 250

8 500

3 Хандбален клуб

7 250

7 500

500
2 000
2 500
2 000
43 500

500

4 Клуб по конен спорт
5 СК по стрелба
6 Карате клуб "Белене"
7 Киокушин карате клуб "Дунав"
ВСИЧКО:

2 000
2 500
2 000
43 500

Гласували
поименно
14(четиринадесет)
общински
съветници(1
неприсъства):
ЗА- 14 /Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав
Стойков, Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил
Спасов, Николай Арабаджиев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев,Стефан Николов и
Стилиян Лоринков.
ПРОТИВ -няма
4

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма
ПРИЕМА

СЕ

ВТОРА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
актуализация №2 на поименния списък за капиталовите разходи на Община Белене за
2018 година.
Председателят на Общински съвет-Белене - д-р Бистра Павловска даде думата
на вносителя: Милен Павлов Дулев, който изложи мотивите си по внесеното
предложение.
Предложението е гледано във всички постоянни комисии на 21.12.2018 г.:
ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“ със 7(седем)
гласа „ЗА“, без „Против“ и без „Въздържал се“ приема направеното предложение да
стане решение;
ПК „Здравеопазване и социални дейности“ със 7 (седем) гласа „ЗА“, без
„Против“ и без „Въздържал се“ приема внесеното предложение да стане решение;
ПК „Местно самоуправление, ред, законност и сигурност“ с 5(пет) гласа „ЗА“,
без „Против“ и без „Въздържал се“ приема направеното предложение да стане
решение;
ПК „ Устройство на територията, жилищна политика и екология“ с 5(пет) гласа
„ЗА“, без „Против“ и без „Въздържал се“ приема предложението на вносителя;
ПК „ Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми за
финансиране“с 6 (шест)гласа „ЗА“, без „Против“ и без „Въздържал се“ приема
направеното предложение.
Д-р Павловска даде думата на своите колеги за мнения и становища, относно
направеното предложение
Момчил Спасов: Завършен ли е обекта на СУ „Димчо Дебелянов“? Тече ли
покрива?
Милен Дулев: Обектът е завършен, имаше проблеми, но са отстранени.
Конкретни предложения от останалите общински съветници не бяха
направени.
Д-р Бистра Павловска подложи на поименно гласуване предложението за
решение и Общински съвет-Белене взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 79
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните
финанси:
Извършва се актуализация като се създава нов обект със следния източник на
финансиране:
№

Обект:

Дейност

План
(било)

Актуализация/става

Източник

§5100 Основен ремонт

5

1.

Обект „Ремонт на сградата на
СУ „Димчо Дебелянов” - град
Белене
Контр. сума

2-289

0,00

1800,00

Министерство
на финансите 500 000,00
Постановление
№63/26.04.2018
951778,00

951778,00

Гласували поименно 14 (четиринадесет) общински съветници (1
неприсъства):
ЗА- 14 /Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав
Стойков, Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил
Спасов, Николай Арабаджиев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев,Стефан Николов и
Стилиян Лоринков
ПРОТИВ-няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма
ПРИЕМА

СЕ

ТРЕТА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно:
1. Отчет за изпълнение на План-сметка за необходимите разходи за
извършване на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови
отпадъци в депо, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено
ползване, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на
отпадъците в населените места на Община Белене през 2018 г., приета с Решение
№82/19.12.2017 година;
2. Проект на План-сметка за необходимите разходи за извършване на
услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо,
както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване,
включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците в
населените места на Община Белене за 2019 година.
След като получи думата от председателя на Общински съвет-Белене, Милен
Дулевпредстави предложението си пред общинските съветници.
Предложението е обсъждано в три комисии:
ПК „Местно самоуправление, ред, законност и сигурност“ с 5(пет) гласа „ЗА“,
без „Против“ и без „Въздържал се“ приема направеното предложение да стане
решение;
ПК „ Устройство на територията, жилищна политика и екология“ с 5(пет) гласа
„ЗА“, без „Против“ и без „Въздържал се“ приема внесеното предложение да стане
решение;
ПК „ Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми за
финансиране“ с 6 (шест) гласа „ЗА“, без „Против“ и без „Въздържал се“ приема
предложението на вносителя да стане решение.
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Отношение по темата взеха: Емил Михайлов, Момчил Спасов, Петър Дулев, Др Гендов и Николай Арабаджиев.
Емил Михайлов разясни, че план-сметката е изготвена по стария образец,
защото новия все още не е утвърден. Момчил Спасов заяви, че според него приходите
са по-малко от предвиденото, което означава, че ще останат неразплатени дейности,
както и извършените разходи за сметосъбирачните машини са по-малко : нарушен ли е
графика на машините по сметосъбиране и сметоизвозване?
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловскададе думата на
наг-жа Милена Илиева –началник отдел „ЕОЧ“, която разясни, че към 17.12.2018 г.
сумата е 673 хил.лв., което е с 30 хил.лв. повече от предходната година. Това ще
позволи да се покрият разходите в края на 2018 година.
Конкретни предложения за промяна на проекта за решение не бяха направени.
Д-р Бистра Павловска подложи на поименно гласуване предложението за
решение и Общинския съвет прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 80
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси
1. Приема Отчета за изпълнение на План-сметка 2018 г. към 30.11.2018 г. за
сведение.
2. Одобрява План - сметка за необходимите разходи за извършване на услугите
по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депо, както и
за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване включително
отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в населените места
на Община Белене през 2019 година.
Гласували поименно 15 (петнадесет) общински съветници:
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,Стефан Николов и Стилиян Лоринков.
ПРОТИВ-няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма
ПРИЕМА

СЕ

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на Договор № ОЗМХУ-04-09-241#6/02.11.2018 г., за осигуряване на заетост по Проект BG05M9OP0017

1.005-0001 „Обучение и заетост за младите хора“, финансиран от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост, подписан между
Агенцията по заетостта и Община Белене.
По внесения материал Д-р Бистра Павловскаэпредостави на вносителя Милен
Дулев възможността да изложи мотивите си за решение.
Предложението е обсъждано в една комисия: ПК „ Икономика, общинска
собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране“, която го е приела с
единодушие:с 6 (шест)гласа „ЗА“, без „Против“ и без „Въздържал се“ .
Думата бе дадена на общинските съветници. Момчил Спасов предложи в
началото на 2019 година да се отпуснат средства за цялата година, а не всеки месец да
се взема решение, както и да се добави името на проекта в самото решение.Други
изказвания нямаше и предложения за промени не бяха направени.
Д-р Бистра Павловска подложи на поименно гласуване предложението за
решение и Общински съвет-Белене взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 81
На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация 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 за проект BG05M9OP001-1.005-0001 „Обучение и заетост
за младите хора“, финансиран от Оперативна „Развитие на човешките ресурси“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и
Инициативата за младежка заетост, както следва:
за периода от 08.11.2018 г. до 30.11.2018 г. в размер на 470,00 лв.
/четиристотин и седемдесет лева/ от общинския бюджет.
- за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. в размер на 610,00 лв. /шестстотин и
десет лева/ от общинския бюджет.
Гласували поименно 15 (петнадесет) общински съветниципрограма:
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,Стефан Николов и Стилиян Лоринков.
ПРОТИВ -няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма
ПРИЕМА

СЕ

ПЕТА ТОЧКА
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Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на Община Белене, относно
поемане на краткосрочен общински дълг от Фонд „ФЛАГ“ЕАД за изпълнението на
проект „Стимулиране и повишаване на заетостта и трансграничната мобилност в
трансграничния регион“, e-MS code ROBG-175 по Програма ИНТЕРРЕГ V-A РумънияБългария.
След като получи думата от председателя на Общински съвет-Белене, кметът
Милен Дулев изложи мотивите си за решениепо направеното от него предложение.
Предложението е гледано в ПК „ Икономика, общинска собственост, бюджет,
финанси и програми за финансиране“, коятос 6 (шест)гласа „ЗА“, без „Против“ и
без„Въздържал се“ приема направеното предложение.
Поради липса на желаещи за изказвания и конкретни предложения от
общинските съветници, д-р Павловскаподложи на поименно гласуване предложението
за решение и Общински съвет-Белене взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 82
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 краткосрочен
общински дълг с цел реализацията на проект 16.4.2.046 „Стимулиране и повишаване на
заетостта и трансграничната мобилност в трансграничния регион”, съфинансиран от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на
Програма INTERREG V-А Румъния – България при следните основни параметри:
» Максимален размер на дълга – до 400 000 лева;
» Валута на дълга – лева;
» Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
» Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 12 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 - чрез плащанията от Управляващия
орган на Програма ИНТЕРРЕГ Румъния – България, съгласно договор за безвъзмездна
финансова помощ № 38136/02.04.2018 по проект 16.4.2.046 „Стимулиране и
повишаване на заетостта и трансграничната мобилност в трансграничния регион”;
» 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 вземанията на Община Белене по Договор за
безвъзмездна финансова помощ № 38136/02.04.2018 по проект 16.4.2.046 „Стимулиране
и повишаване на заетостта и трансграничната мобилност в трансграничния регион”, eMS code ROBG-175 сключен с Управляващия орган на Програма ИНТЕРРЕГ V-А
Румъния – България, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по
която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
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Учредяване на залог върху постъпленията по сметка на Община Белене, по която
постъпват средства по проект 16.4.2.046 „Стимулиране и повишаване на заетостта и
трансграничната мобилност в трансграничния регион”, e-MS code ROBG-175, по
Договор за безвъзмездна финансова помощ № 38136/02.04.2018;
Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи вземания, представляващи
настоящи и бъдещи приходи на Община Белене по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви „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 Закона 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 поименно 15 (петнадесет) общински съветници:
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,Стефан Николов и Стилиян Лоринков.
ПРОТИВ-няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма
ПРИЕМА

СЕ

ШЕСТА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на Община Белене, относно
поемане на краткосрочен общински дълг от Фонд „ФЛАГ“ЕАД за изпълнението на
проект „Съвместно управление на риска за ефективни реакции на местните власти в
извънредни ситуации“, e-MS code ROBG-458по Програма ИНТЕРРЕГ V-A РумънияБългария 2014-2020.
Д-р Бистра Павловскапредостави думата на кмета на общината, като вносител
на предложението да изложи мотивите си за решение.
Предложението е гледано в една комисия: ПК „ Икономика, общинска
собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране“-с 6 (шест)гласа „ЗА“, без
„Против“ и без „Въздържал се“ приема предложение.
До оспорвани дебати не се стигна, конкретни предложения от общинските
съветници нямаше.
Д-р Павловскаподложи на поименно гласуване предложението за решение и
Общински съвет-Белене взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 83
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:
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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 краткосрочен
общински дълг с цел реализацията на проект: „Съвместно управление на риска за
ефективни реакции на местните власти в извънредни ситуации”, e-MS code ROBG-458
по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020, при следните основни
параметри:
• Максимален размер на дълга – до 660 000,00 (Шестстотин шестдесет хиляди
лева);
• Валута на дълга – лева
• Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 12 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 – чрез плащанията от Управляващия
орган, съгласно Договор за безвъзмездна финансова № 99736/03.09.2018г. по проект
„Съвместно управление на риска за ефективни реакции на местните власти в
извънредни ситуации”, e-MS code ROBG-458 по Програма ИНТЕРРЕГ V-A РумънияБългария 2014-2020 и/или 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 вземанията на Община Белене по Договор за
безвъзмездна финансова № 99736/03.09.2018г. по проект „Съвместно управление на
риска за ефективни реакции на местните власти в извънредни ситуации”, e-MS code
ROBG-458 сключен с Управляващия орган по Програма ИНТЕРРЕГ V-A РумънияБългария 2014-2020, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по
която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
- Учредяване на залог върху постъпленията по сметка на Община Белене, по
която постъпват средства по проект „Съвместно управление на риска за ефективни
реакции на местните власти в извънредни ситуации”, e-MS code ROBG-458 по
Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 по Договор за безвъзмездна
финансова № 99736/03.09.2018 г.
- 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 поименно 15 (петнадесет) общински съветници:
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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,Стефан Николов и Стилиян Лоринков.
ПРОТИВ-няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма
ПРИЕМА

СЕ

СЕДМА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на Община Белене, относно
поемане на дългосрочен общински дълг от търговска банка.
Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска даде думата на
вносителя: Милен Павлов Дулев за кратко резюме по внесеното предложение.
Предложението е гледано в ПК„ Икономика, общинска собственост, бюджет,
финанси и програми за финансиране“: с 4 (четири) гласа „ЗА“, без „Против“ и 2(два)
гласа „Въздържал се“ комисията приема направеното предложение.
Отношение по темата взеха съветниците: Емил Михайлов, Момчил Спасов,
Петър Дулев, Красимир Тодоров и Д-р Гендов.
Емил Михайлов заяви, че ще подкрепи предложението за решение, защото
облагородяването на междублоковите пространства ще подобри живота на жителите
на гр.Белене и поемането на този заем не е противозаконно(имаме право на 15% дълг).
Прави предложение за отпадане на текста „при необходимост от обезпечение да се
ипотекират обекти, собственост на Община Белене“.
Момчил Спасов заяви, че проектът не е общественозначим, защото засяга само
гражданите, чийто домове са в тези квартали и вместо да плащаме лихви е по-добре да
ползваме Програмата за селските райони(по мярка 7.2) или по МИГ Белене-Никопол.
В дебатите по точката се включиха и общинските съветници: Петър Дулев, Д-р
Пламен Гендов, Красимир Тодоров. В техните изказвания не бяха направени
предложения за промяна,а изказани мнения.
Д-р Бистра Павловска прекрати разискванията и подложи на гласуване
направеното предложение от Емил Михайлов за отпадане на текста:„при необходимост
от обезпечение да се ипотекират обекти, собственост на Община Белене“.
„ЗА“ -13 общински съветници, без „Против“ и 2 –ма „Въздържал се“.
Д-р Павловскаподложи на поименно гласуване предложението за решение и
Общински съвет-Белене взе следното
РЕШЕНИЕ
№ 84
На основание чл.21 ал.1, т.10 от ЗМСМА във връзка с чл.17 и чл.19 от Закона
за общинския дълг Общински съвет –Белене дава своето съгласие:
1.Община Белене да сключи договор за кредит с търговска банка по силата на
който да поеме дългосрочен общински дълг с цел рефинансиране на дългосрочен
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заем от банка ДСК , изграждане на обект „Изграждане на тротоари и междублокови
пространства от ОТ667 през ОТ669-ОТ672-ОТ671 до ОТ670 в стр. кв.15-гр. Белене”
и обект „Изграждане на тротоари и междублокови пространства от ОТ753-ОТ798ОТ799-ОТ801-ОТ802-ОТ800-ОТ797 до ОТ796 в стр. кв.73-гр. Белене” при следните
основни параметри:
•Максимален размер на дълга – до 712 500,00лв (седемстотин дванадесет
хиляди петстотин ) лева
•Валута на дълга – лева
•Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем
•Условия за погасяване:
-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 – до 3,5 %
•Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата
политика на търговската банка
•Начин на обезпечение на кредита:
-Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични 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 от Закона за публичните финанси, включително и
тези постъпващи по банкова 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 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 поименно 15 (петнадесет) общински съветници:
ЗА9 /Бистра Павловска, Веселка Врайкова,Веско Манолов, Емил
Михайлов,Иван Динов,Красимир Тодоров, Николай Арабаджиев, Пламен Гендов,
Стилиян Лоринков)
ПРОТИВ -3(Момчил Спасов, Петър Дулев, Стефан Николов)
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -3 (Д-р Венцислав Стойков, Дора Леонова, Румен
Арабаджиев)
ПРИЕМА

СЕ

ОСМА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на Община Белене, относно
предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – частна общинска
собственост, на Областна дирекция „Земеделие“-Плевен към Министерство на
земеделието , храните и горите, представлявано на територията на Община Белене от
Общинска служба „Земеделие“-Левски, ИРМ-гр.Белене, по реда на чл.12, ал.3 и ал.4 от
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Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.28, ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от
ЗОС.
д-р Бистра Павловска даде думата на вносителя: МиленДулев да изложи
мотивите си за решение по внесеното предложение.
Материалът е разгледан в 3(три) постоянни комисии. Думата бе дадена на
председателите на комисиите да представят становищата си:
ПК „Местно самоуправление, ред, законност и сигурност“ с 5(пет) гласа „ЗА“,
без „Против“ и без „Въздържал се“ приема направеното предложение да стане
решение;
ПК „ Устройство на територията, жилищна политика и екология“ с 6 (шест)
гласа „ЗА“, без „Против“ и без „Въздържал се“ приема направеното предложение;
ПК „ Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми за
финансиране“ с 6 (шест) гласа „ЗА“, без „Против“ и без „Въздържал се“ приема
направеното предложение.
Конкретни предложения за промяна на проекта за решение от общинските
съветници не бяха направени.
Председателят на Общински съвет-Белене подложи на поименно гласуване
предложението за решение и Общинския съвет прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 85
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС и чл. 28,
ал. 3 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС предоставя безвъзмездно за управление на
Областна дирекция „Земеделие” – гр. Плевен с ЕИК 175815703 към Министерството на
земеделието, храните и горите, представлявана от Директора Нора Иванова Стоева с
адрес: гр.Плевен 5800, ул. „Васил Левски” №1, ет. 10 за срок от 10 (десет) години от
датата на сключване на Договора на недвижим имот – частна общинска собственост,
съставляващ реална част от Първи етаж на Административна сграда на два етажа с
идентификатор 03366.602.178.2 по кадастралната карта със ЗП – 111,40 кв.м, включващ
в границите си: Зала със ЗП – 50,00 кв.м, Складови помещения със ЗП – 26,70 кв.м,
Коридор със ЗП – 14,10 кв.м, Стълбищна клетка за ІІ-ри етаж със ЗП – 14,40 кв.м и
Тоалетна със ЗП – 6,20 кв.м. в град Белене, ул. „Иван Вазов” №6, УПИ V-178, стр. кв.
42 по плана на града при съседи:
изток: - улица „Малчика”;
запад: - Масивен трафопост;
север: - жил. бл. 3/42;
юг: - улица „Иван Вазов”.
Имотът е актуван с АЧОС №2784/20.08.2007 г.
2. Възлага на Кмета на Общината последващите действия.
ГЛАСУВАЛИ – 14 общински съветници(1 негласувал-Веселка Врайкова)
ЗА – 14
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма
ПРИЕМА СЕ
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ДЕВЕТА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на Община Белене, относно
приемане на списък с размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите в
землището на Община Белене, предназначени за общо и индивидуално ползване от
земеделски стопани или техните сдружения, отглеждащи пасищни животни за
стопанска 2018/2019 година.
Предложението е обсъждано в две комисии. Д-р Бистра Павловка даде думата
на г-н Емил Михайлов да представи становищата на двете комисии:
ПК „ Устройство на територията, жилищна политика и екология“ с 6 (шест)
гласа „ЗА“, без „Против“ и без „Въздържал се“ приема направеното предложение;
ПК „ Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и програми за
финансиране“ с 6 (шест) гласа „ЗА“, без „Против“ и без „Въздържал се“ приема
направеното предложение.
Мнения и конкретни предложения от останалите общински съветници по
предложения материал не бяха направени, председателят подложи на поименно
гласуване проекта за решение и Общински съвет-Белене прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 86
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и и чл. 37о, ал. 1-2 от Закона
за собствеността и ползване на земеделските земи приема списък на земеделски имоти
в землището на община Белене, предназначени за общо и за индивидуално ползване от
земеделски стопани или техните сдружения, отглеждащи пасищни животни, за които
няма сключени наемни договори за стопанската 2018/2019 година, съгласно
Приложение №1 на Предложението.
2. Възлага на Кмета на Общината последващите действия.
.
Гласували поименно 14 (четиринадесет) общински съветници:
ЗА – 14/Бистра Павловска, Веско Манолов, Венцислав Стойков, Дора Леонова,
Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Николай
Арабаджиев, Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев,Стефан Николов и
Стилиян Лоринков.
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма
ПРИЕМА СЕ
ДЕСЕТА ТОЧКА
Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска – председател на Общински
съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№318/21.11.2018 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.
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Д-р Бистра Павловска представи направеното предложение и даде думата на др Венцислав Стойков, председател на ПК „Здравеопазване и социални дейности „ да
представи становището на комисията.
ПК „Здравеопазване и социални дейности“ със 6 (шест) гласа „ЗА“, без
„Против“ и 1 (един) „Въздържал се“ приема направеното предложение да стане
решение.
Мнения и конкретни предложения от останалите общински съветници по
предложения материал не бяха направени.
По тази точка от дневния ред нямаше изказвания, премина се направо към
гласуване и Общинския съвет прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 87
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 С. Г. Дж., ЕГН **********, адрес: град Белене,
община Белене, жил. блок 3/73, вх. А, ет. 1, ап. 4, в размер на 150,00 лева.
2. Възлага на кмета на общината последващи действия.
ГЛАСУВАЛИ – 14 общински съветници
ЗА – 14
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма
ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Изказвания, питания, становища и предложения от граждани.
Няма
Поради изчерпване на дневния ред и с пожелание за весели нновогодишни
празници г-жа Б.Павловска, председател на Общински съвет-Белене закри заседанието.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛЕНЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА

ЗА ПРОТОКОЛА:
АННА НЕСТОРОВА
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