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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 

№ 1 

от редовно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 30.01.2019 г. 

(сряда) 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 

 

 ІІI. ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Малина Ешекова 

 

 IV. КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА: 

Венцислав Петров - кмет на кметство Бяла вода, 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 посочи, че има 

кворум (присъстват всички 17 общински съветници) и откри редовното заседание на 

Общинския съвет. 

Д-р Бистра Павловска отправи пожелания за здраве и успехи към общинския 

съветник Николай Арабаджиев, който на 30 януари празнува рождения си ден. 

Проектът на дневен ред председателят на Общински съвет-Белене обяви, че е от 

14 (четиринадесет) точки и направи предложение - точка 9 да стане точка 10, а точка 10 

- точка 9. 

Д-р Павловска даде думата на колегите си за коментари по дневния ред. 
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Поради липса на желаещи да вземат отношение, д-р Павловска подложи на 

гласуване направеното от нея предложение. То бе прието със 17 гласа „За”, 0 - 

„Против” и 0 - „Въздържал се”. 

Заседанието премина при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

приемане на Отчет за дейността на Местна комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни в община Белене (МКБППМН - Белене) за 2018 

година. 

 Докладват: Красимир Тодоров и Дора Леонова - председатели на постоянни 

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

туризъм” 

 

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

разкриване на Консултативен кабинет към МКБППМН. 

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

на постоянни комисии. Водеща комисия: ПК „Местно самоуправление, ред, законност 

и сигурност” 

 

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

одобряване на партньорство между община Гулянци, община Никопол и община 

Белене за подаване на проектно предложение „Патронажна грижа в общините Гулянци, 

Никопол и Белене” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания - Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

2014 - 2020. 

 Докладват: д-р Венцислав Стойков, Дора Леонова и Емил Михайлов - 

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 

приемане на Годишна програма за 2019 година за управление и разпореждане с 

имотите - общинска собственост, на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 

собственост (ЗОС). 

 Докладват: Петър Ангелов и Емил Михайлов - председатели на постоянни 

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

екология” 

 

 5. Доклад от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно съгласие и 

разрешаване за изработване на Изменение на Подробен устройствен план - План за 

регулация и застрояване на УПИ I и УПИ II, стр. кв. 42 по плана на град Белене. 

 Докладват: Петър Ангелов и Емил Михайлов - председатели на постоянни 

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

екология” 

 

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

предоставяне безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска 
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бюджетна издръжка недвижим имот - публична общинска собственост, в град Белене 

по реда на чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, чл. 305, ал. 1 от ЗПУО, § 18, ал. 1 от ПЗР от 

ЗПУО и чл. 14, ал. 1 - 3 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС. 

 Докладват: председателите на всички постоянни комисии. Водеща комисия: 

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

финансиране” 

 

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

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

04-09-1393# 6/10.12.2018 г. за осигуряване на заетост по Проект BG05М90PО01-1.010-

0001 „Обучение и заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 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” 

 

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

приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определяне 

размера на местните данъци на територията на община Белене. 

 Докладват: Дора Леонова и Емил Михайлов - 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 

основни месечни заплати на кмет на община Белене и кметове на кметства. 

 Докладват: Дора Леонова и Емил Михайлов - председатели на постоянни 

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

финанси и програми за финансиране” 

 

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

обсъждане и приемане на проект на бюджет на Община Белене за 2019 година. 

 Докладват: председателите на всички постоянни комисии. Водеща комисия: 

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

финансиране” 

 

 11. 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 Юли 2018 г. - месец Декември 2018 г. 

 Докладват: председателите на всички постоянни комисии. Водеща комисия: 

ПК „Местно самоуправление, ред, законност и сигурност” 

 

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

съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 013/ 16.01.2019 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” 
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 13. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 

участие  на представителя на Община Белене в редовно заседание на Общото събрание 

на „Асоциацията по ВиК - Плевен”. 

 Докладват: Петър Ангелов и Емил Михайлов - председатели на постоянни 

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

финанси и програми за финансиране” 

 

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

 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

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

приемане на Отчет за дейността на Местна комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Белене 

(МКБППМН - Белене) за 2018 година. 

 

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

думата на вносителя на предложението - Милен Дулев, кмет на община Белене, който 

заяви, че заместник-кметът Малина Ешекова, която е председател на Местната комисия 

за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Белене 

ще представи отчета на Комисията за 2018 г. 

 След изнесения отчет от Малина Ешекова, д-р Бистра Павловска предостави 

думата на председателите на постоянните комисии, които разгледаха предложението на 

свои заседания, проведени на 23 януари. 

Красимир Тодоров - председател на ПК „Образование, култура, младежки 

дейности, спорт и туризъм” (водеща по предложението), съобщи, че членовете на 

комисията без корекции приема предложението на кмета със 7 гласа „За”, без „Против” 

и без „Въздържал се”. 

Дора Леонова - председател на ПК „Местно самоуправление, ред, законност и 

сигурност”, докладва, че ръководената от нея комисия приема предложението на 

вносителя с 3 гласа „За”, без „Против” и без „Въздържал се”. 

Отношение по предложението взе Петър Дулев, който отправи препоръка 

председателят и членовете на МКБППМН - Белене да взимат участия в семинари и 

форуми, където да повишават квалификацията си и да създават контакти с колеги на 

други местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни. 

 Председателят д-р Бистра Павловска подложи на гласуване предложението за 

решение на вносителя и Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация Общински съвет-Белене приема отчета на МКБППМН за 2018 

година за сведение. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници: 

 ЗА – 17; 
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 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

  

  

ВТОРА ТОЧКА 

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

разкриване на Консултативен кабинет към МКБППМН. 

 

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

вносителя на предложението, който я отстъпи на заместник-кмета Малина Ешекова. Г-

жа Ешекова изложи мотивите за разкриване на Консултативен кабинет към 

МКБППМН. 

 Предложението е разгледано на заседание на три комисии - ПК „Образование, 

култура, младежки дейности, спорт и туризъм”, ПК „Местно самоуправление, ред, 

законност и сигурност” (водеща комисия) и ПК „Икономика, общинска собственост, 

бюджет, финанси и програми за финансиране”. Председателите й докладваха 

становищата на комисиите: образователната комисия приема проекта за решение на 

кмета на община Белене с 4 гласа „За”, 1 - „Против” и 2 - „Въздържал се”; комисията по 

ред и сигурност приема с 4 гласа „За”, 0 - „Против” и 0 - „Въздържал се”; 

икономическата комисия също приема с 5 гласа „За”, 0 - „Против” и 1 - „Въздържал 

се”. 

 Отношение взе Емил Михайлов. Той заяви, че отчетът на Комисията, който бе 

приет в първа точка, не предполага разкриването на консултативен кабинет. Посочи, че 

между записаното в предложението на вносителя и казаното от заместник-кмета 

Малина Ешекова открива противоречие - кабинетът има за цел да дава консултации, а 

изложеното от г-жа Ешекова е за назначаване на лице, което да извършва техническата 

организация и координация на Комисията. 

 Изказвания направи и Момчил Спасов. Той зададе въпроси за средствата за 

издръжка на кабинета, за дейността му и с какво разкриването му ще подобри работата 

на МКБППМН. Красимир Тодоров попита къде ще се помещава кабинетът. Малина 

Ешекова и Анна Несторова (служител в общинската администрация и част от екипа на 

МКБППМН-Белене) отговориха, че планират кабинетът да се помещава в сградата на 

ЦПЛР-Общински детски комплекс, тъй като до момента заседанията са провеждани в 

кабинета на Анна Несторова в сградата на Общината, което затруднява нейната работа. 

В отговора си те посочиха, че средствата за издръжка се отпускат от държавата като 

цяло за Комисията. 

 Д-р Бистра Павловска подложи на гласуване предложението на вносителя и 

Общински съвет-Белене прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 2 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация: 
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 1. Открива Консултативен кабинет като помощен орган на МКБППМН-Белене, 

държавна дейност с 1 (една) щатна бройка, адрес: гр. Белене, ул. „България” №35, на 

пряко подчинение на кмета на община Белене, считано от 1 март 2019 година. 

 2. Извършва промяна в Приложение 3 на Решение № 6/29.01.2016 г. на 

Общински съвет-Белене като добавя в държавни дейности „Консултативен кабинет” - 1 

щ. бр. 

 3. Промяната да се отрази в справката за числеността на персонала и средствата 

за заплати за 2019 г. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници: 

 ЗА – 10; 

 ПРОТИВ - 2; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 5 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

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

одобряване на партньорство между община Гулянци, община Никопол и община 

Белене за подаване на проектно предложение „Патронажна грижа в общините 

Гулянци, Никопол и Белене” по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2” по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020. 

 

 Д-р Бистра Павловска предостави думата на вносителя на предложението - 

Милен Дулев, кмет на община Белене, който го изложи пред общинските съветници. 

Предложението е обсъждано в три комисии: ПК „Здравеопазване и социални 

дейнисти”, ПК „Местно самоуправление, ред, законност и сигурност” и ПК 

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

(водеща), които го е приемат с единодушие и без корекции. 

 Изказване по предложението направи Момчил Спасов, който зададе въпрос защо 

за община Белене броят на заложените потребители по проекта е 32, а в община 

Гулянци и община Никопол - съответно 54 и 51. Анна Несторова (гл. експерт Здравни и 

социални дейности, образование, МКБППМН в Община Белене), обясни, че квотите са 

определени от Националното сдружение на общините в Република България. Момчил 

Спасов попита дали ще има нужда от оборотни средства по проекта. Кметът Милен 

Дулев отговори, че към момента няма подобни заявки, но ако се наложи, ще бъде 

предложено за гласуване в Общински съвет временен заем от бюджета на Общината. 

 Д-р Бистра Павловска обяви режим на гласуване по предложението на вносителя 

и Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 3 
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 На основание чл. 21, ал. 2, чл. 59 и чл. 61, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация: 

 1. Общински съвет-Белене одобрява партньорство между община Гулянци, 

община Никопол и община Белене за подаване на проектно предложение „Патронажна 

грижа в общините Гулянци, Никопол и Белене” по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–2.040 „Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. 

 2. Възлага на кмета на община Белене да сключи споразумение между 

Кандидата (община Гулянци), Партньор 1 (община Никопол) и Партньор 2 (община 

Белене) с ясно разписани отговорности за изпълнение дейностите по Проект 

„Патронажна грижа в общините Гулянци, Никопол и Белене”. 

 

 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 

приемане на Годишна програма за 2019 година за управление и разпореждане с 

имотите - общинска собственост, на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 

собственост (ЗОС). 

 

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

вносителя на предложението, който го представи пред общинските съветници. 

 Двете комисии, които го разгледаха на свое заседание - ПК „Устройство на 

територията, жилищна политика и екология” (водеща комисия) и ПК „Икономика, 

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

предложението на вносителя с корекция - в Приложение № 1, предложено от 

вносителя, да отпадне съдържанието на раздел IV, т. II и цялото съдържание на раздел 

V. 

 Предложения за промени по предложението на двете комисии не бяха 

направени. 

 Председателят д-р Бистра Павловска подложи на поименно гласуване 

предложението на вносителя с корекцията на двете комисии и Общински съвет-Белене 

прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 4 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 28, 

ал. 5 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС приема Годишна програма за управление и 
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разпореждане с имотите – общинска собственост, за бюджетната 2019 година на 

територията на община Белене, съгласно Приложение №1. 

 2. 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 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 

Приложение №1 към Решението е приложено след края на протокола на CD носител. 

 

 

ПЕТА ТОЧКА 

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

и разрешаване за изработване на Изменение на Подробен устройствен план - План 

за регулация и застрояване на УПИ I и УПИ II, стр. кв. 42 по плана на град 

Белене. 

 

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

вносителя на предложението, който го изложи пред общинските съветници. 

 ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология” (водеща 

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

финансиране”, приемат предложението на вносителя с 6 гласа „За”, 0 - „Против”, 0 - 

„Въздържал се” (от заседанията на двете постоянни комисии е отсъствал Николай 

Арабаджиев). 

 Поради липса на направени предложения за промяна в проекта за решение, 

председателят д-р Бистра Павловска подложи на гласуване предложението на 

вносителя и Общински съвет-Белене прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 5 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от 

ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, Общинският съвет дава съгласие за изработването на 

Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ І 

и УПИ ІІ-184, стр. кв. 42 по плана гр. Белене. 

 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на последващите, съгласно чл. 135, 

ал. 3 от ЗУТ действия. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници: 

 ЗА – 17; 

 ПРОТИВ - 0; 
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 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

  

 

 

ШЕСТА ТОЧКА 

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

предоставяне безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на 

общинска бюджетна издръжка недвижим имот - публична общинска собственост, 

в град Белене по реда на чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, чл. 305, ал. 1 от ЗПУО, § 18, ал. 

1 от ПЗР от ЗПУО и чл. 14, ал. 1 - 3 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС. 

 

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

думата на кмета на община Белене да изложи предложението си. 

 Предложението е гледано в петте постоянни комисии към Общински съвет-

Белене. Прието без корекции е само от ПК „Здравеопазване и социални дейности” (5 

гласа „За”, 0 - „Против”, 2 - „Въздържал се”). Предложението не е прието от: 

образователната комисия (1 глас „За”, 0 - „Против”, 6 - „Въздържал се”), ПК „МСРЗС” 

(2 гласа „За”, 0 - „Против”, 2 - „Въздържал се”), ПК „УТЖПЕ” („За” - 0, „Против” - 3, 

„Въздържал се” - 3) и икономическата комисия („За” - 0, „Против” - 2, „Въздържал се” - 

4). 

 Желаещи да вземат отношение по предложението нямаше. 

 След поименно гласуване, предложението на вносителя не бе прието с 6 гласа 

„За” (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Дора Леонова, Иван Динов, 

Пламен Гендов), 5 - „Против” (Момчил Спасов, Петър Дулев, Светослава Христова, 

Стефан Николов, Стилиян Лоринков) и 6 - „Въздържал се” (Венцислав Стойков, Емил 

Михайлов, Красимир Тодоров, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Румен 

Арабаджиев). По предложението Общински съвет-Белене излезе със следното 

 

РЕШЕНИЕ № 6 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, чл. 305, 

ал. 1 от ЗПУО, §18, ал. 1 от ПЗР от ЗПУО и чл. 14, ал. 1-3 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от 

ЗОС предоставя безвъзмездно за управление на ЦПЛР – ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ 

КОМПЛЕКС – БЕЛЕНЕ недвижим имот - публична общинска собственост в община 

Белене - ПИ с идентификатор 03366.602.277 с площ 6316,00 кв.м, ведно със застроената 

в него Сграда с идентификатор 03366.602.277.2 със ЗП - 556,00 кв.м на два етажа по 

КККР на гр. Белене. 

 2. Възлага на кмета на общината последващите действия. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници (поименно): 

 ЗА – 6 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Дора Леонова, 

Иван Динов, Пламен Гендов); 
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 ПРОТИВ - 5 (Момчил Спасов, Петър Дулев, Светослава Христова, Стефан 

Николов, Стилиян Лоринков); 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 6 (Венцислав Стойков, Емил Михайлов, Красимир Тодоров, 

Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Румен Арабаджиев) 

 НЕ СЕ ПРИЕМА 

 

СЕДМА ТОЧКА 

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

разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на Договор № 

ОЗ-ХУ-04-09-1393# 6/10.12.2018 г. за осигуряване на заетост по Проект 

BG05М90PО01-1.010-0001 „Обучение и заетост”, финансиран от Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския социален фонд, подписан между Агенция по заетостта и 

Община Белене. 

 

 Председателят на Общински съвет-Белене предостави думата на вносителя на 

предложението, който изложи мотивите си за предложеното решение. 

 Материалът е разгледан на заседание на икономическата комисия. 

Председателят й Емил Михайлов докладва, че членовете на комисията приемат 

предложеното решение от кмета на община Белене с корекция - обединяване на 

исканата сума и посочване като срок за възстановяване един месец след приключване 

на проекта. 

 Поради липса на желаещи да вземат отношение по предложението, д-р Бистра 

Павловска подложи на поименно гласуване предложението за решение на вносителя с 

корекцията на икономическата комисия и Общински съвет-Белене прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 7 

 

 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: 

 Общински съвет-Белене разрешава ползването на временен безлихвен заем по 

Договор № ОЗ-ХУ-04-09-1393# 6/10.12.2018 г. за осигуряване на заетост по Проект 

BG05М90PО01-1.010-0001 „Обучение и заетост” от общински бюджет в размер на 2 

814,00 лв. (Две хиляди осемстотин и четиринадесет лева) 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 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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 Председателят на Общинския съвет даде 10-минутна почивка. 

 

 

ОСМА ТОЧКА 

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

приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определяне 

размера на местните данъци на територията на община Белене. 

 

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

думата на кмета на община Белене да изложи предложението си. 

 Той обяви, че прави ново предложение - в Наредба № 16 на община Белене в 

Глава втора, Раздел IV - Данък върху превозните средства, да бъдат записани най-

ниските ставки, посочени в Закона за местните данъци и такси. Милен Дулев заяви, че 

това ще доведе до намаляване на данъците за МПС, което ще бъде направено за първи 

път в община Белене и изрази надежда, че жителите на общината ще останат доволни. 

Посочи още, че с това действие ще се понижат приходите на общината с близо 10 000 

лева. 

 Първоначалното предложение на вносителя е гледано в две комисии - ПК 

„МСРЗС”, която го приема с 3 гласа „За”, 0 - „Против” и 1 - „Въздържал се”, както и в 

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

(водеща комисия), която не го приема с 3 гласа „За”, 1 - „Против” и 2 - „Въздържал се”. 

 Отношение по предложението взе Емил Михайлов. Той изрази несъгласието си с 

новото предложение на кмета на общината и заяви, че дори и да не направи 

предложение, по Закон, Наредба №16 на община Белене ще трябва да се промени с 

минималните ставки в ЗМДТ. Емил Михайлов каза още, че приходите на общината ще 

се понижат не с 10 000 лв., а най-малко с 20 000 лв. В изказването си Емил Михайлов 

подчерта, че не бива ръководството на общината и общинските съветници да се 

поддават на популистки действия, че са избрани да носят отговорности и трябва да 

имат последователна политика. 

 Изказвания направиха Момчил Спасов, д-р Пламен Гендов, Петър Дулев, 

Красимир Тодоров, Веско Манолов, който цитира статия от общинския вестник 

„Дунавски новини” (брой 3/2017 г.), в която е показано, че през 2013 г. е имало 54% 

увеличение на данъците, а през 2017 - 17%. Предложения за промени в решението не 

бяха направени. 

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

поименно гласуване новопостъпилото устно предложение на кмета на общината и 

Общински съвет-Белене прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 8 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси 
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(ЗМДТ) приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определяне на 

местните данъци на територията на община Белене за 2019 г. 

 2. Утвърждава промените както следва: 

 2.1. §1. В Глава втора, Раздел I - Данък върху недвижимите имоти, се правят 

следните изменения и допълнения: 

- В чл. 7, ал.1 - думите „сгради и поземлени имоти” се заменят с „поземлени 

имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради”; 

- В чл. 9 - след думите „вещно право” се добавя „на ползване”; 

- В чл. 19 се създава ал. 3 със следния текст: „В случай, че е установено 

деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се 

прилагат и данъкът, определен по чл. 15, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата 

и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища”. 

 2.2. §2. В Глава втора, Раздел II - Данък върху наследствата, се правят 

следните изменения и допълнения: 

- В чл. 30 - досегашният текст става ал. 1; 

- създава се ал. 2 със следния текст: „На основата на данъчната оценка, 

послужила за определяне на данъка по ал. 1, служителят в общинската администрация 

определя дължимия годишен данък и го съобщава на всеки наследник или заветник”. 

 2.3. §3. В Глава втора, Раздел IV - Данък върху превозните средства, се 

правят следните изменения и допълнения: 

- В чл. 41, ал.1 се изменя така: „За леки и товарни автомобили с технически 

допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два 

компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула: 

ГДПС = ИмК × ЕК, където: 

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и 

товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т.; 

ИмК е имуществен компонент; 

ЕК е екологичен компонент, 

1. Имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост 

от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на 

производство на автомобила, по следната формула: 

ИмК = Сkw × Кгп, където: 

Сkw е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, 

която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка: 

 а) до 55 kw включително – 0,34 лв. за 1kw; 

 б) над 55 kw до 74 kw включително – от 0,54 лв. за 1 kw; 

 в) над 74 kw до 110 kw включително – от 1,10 лв. за 1 kw; 

 г) над 110 kw до 150 kw включително – от 1,23 лв. за kw; 

 д) над 150 kw до 245 kw включително – от 1,60 лв. за 1 kw; 

 е) над 245 kw – от 2,10  лв. за 1 kw; 

 Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в 

следните размери: 

 а) Над 20 години - 1,1; 

 б) Над 15 до 20 години включително - 1; 
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 в) Над 10 до 15 години включително - 1,3; 

 г) Над 5 до 10 години включително - 1,5; 

 д) До 5 години включително - 2,3; 

2. Екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория 

на автомобила: 

 а) без екологична категория, с екологични категории „Евро 1” и „Евро 2” -

коефициент 1,1; 

 б) „Евро 3” – коефициент 1,0; 

 в) „Евро 4” – коефициент 0.80; 

 г) „Евро 5”– коефициент 0,60; 

 д) „Евро 6” и „ЕЕV”– коефициент 0,40 

- В чл. 41, ал. 2 - в текста преди думите „леки автомобили” се заменят с „леки и 

товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т”; 

- В чл. 41, ал. 6 се изменя така: „Данъкът за товарен автомобил с технически 

допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, в размер от 12,30 лв. за 

всеки започнати 750 кг товароносимост.“; 

- Към чл. 41 се създава ал. 14 със следния текст: „Когато няма данни за 

екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното 

средство е без екологична категория.”; 

- В чл .45 - ал. 1 се отменя; 

- ал. 2 се изменя така: „За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 

74 kW включително, и съответстващи на екологична категория „Евро 4”, данъкът се 

заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-

високи от „Евро 4ы – с 60 на сто намаление от определения данък.”; 

- ал. 3 се изменя така: „За автобусите, товарните автомобили, с технически 

допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с 

двигатели, съответстващи на екологична категория „Евро 4”, данъкът се заплаща с 20 

на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV” – с 50 на сто 

намаление от определения данък.”; 

- ал. 5 се изменя така: „Когато няма данни за екологичната категория на 

моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична 

категория.”; 

- чл. 47 се изменя така: „Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по 

постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а когато лицето няма 

постоянен адрес, данъкът се внася в прихода на общината по регистрация на 

превозното средство.” 

 

Промените влизат в сила от 01.01.2019 година. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници (поименно): 

 ЗА – 15 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав 

Стойков, Дора Леонова, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Николай 

Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев, Румен Арабаджиев, Светослава Христова, 

Стефан Николов, Стилиян Лоринков); 
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 ПРОТИВ - 1 (Емил Михайлов); 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 1 (Пламен Гендов) 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА 

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

основни месечни заплати на кмет на община Белене и кметове на кметства. 

 

 Председателят на Общински съвет-Белене даде думата на вносителя на 

предложението да изложи мотивите си за решение. 

 Предложението бе гледано в ПК „МСРЗС”, която приема предложението на 

вносителя (2 гласа „За”, 0 - „Против”, 1 - „Въздържал се”) и в икономическата комисия 

(водеща комисия), която предлага Общинският съвет да приеме следните основни 

заплати: кмет на община Белене - 1 900 лв. (от предложението на вносителя - 1 820 лв.) 

и кмет на кметство в община Белене - 950 лв. (от предложението на вносителя - 920 

лв.). 

 Петър Дулев предложи на кметовете на кметства, които редовно идват на 

заседанията на Общинския съвет, увеличението да е както е предложено от 

икономическата комисия - по 50,00 лв., а на другите кметове на кметства - с по 20,00 

лв., както предлага кметът на общината. Петър Ангелов определи изказването на г-н 

Петър Дулев като популистко и заяви, че не приема подобни деления, тъй като 

заплатата се определя за свършена работа. Петър Дулев отговори, че присъствието им 

на сесии на Общински съвет е записано в Закона за местното самоуправление като 

задължение на кметовете на кметства. 

 Д-р Пламен Гендов предложи на кметовете на кметства увеличението да е от 

50,00 лв., а на кмета на общината - с 20,00 лв. 

 Залата напусна Веселка Врайкова и кворумът се промени на 16 общински 

съветници. 

 Поради липса на други желаещи да вземат отношение и да направят 

предложения по проекта за решение, председателят на Общински съвет-Белене д-р 

Бистра Павловска подложи на поименно гласуване предложението на вносителя и то не 

бе прието с 0 гласа „За”, 8 - „Против” (Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир 

Тодоров, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Петър Дулев, Стефан Николов и 

Стилиян Лоринков) и 8 гласа „Въздържал се” (Бистра Павловска, Веско Манолов, 

Венцислав Стойков, Дора Леонова, Петър Ангелов, Пламен Гендов, Румен 

Арабаджиев, Светослава Христова). 

 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 № 9 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА: 
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1. Утвърждава, считано от 01.01.2019 г.: 

1.1. Основни месечни работни заплати на кмет на община и кметове на кметства  

както следва: 

 

Кметство 

/нас.место/ 

Население по постоянен адрес 

към 15.12.2018г. 
Основна заплата 

БЕЛЕНЕ 8315 1900 

БЯЛА ВОДА 282 950 

ДЕКОВ 433 950 

КУЛИНА ВОДА 141 950 

ПЕТОКЛАДЕНЦИ 295 950 

ТАТАРИ 234 950 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници (поименно): 

 ЗА – 15 (Бистра Павловска, Веско Манолов, Венцислав Стойков, Дора Леонова, 

Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Николай 

Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев, Румен Арабаджиев, Светослава Христова, 

Стефан Николов, Стилиян Лоринков); 

 ПРОТИВ - 1 (Пламен Гендов); 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА 

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

обсъждане и приемане на проект на бюджет на Община Белене за 2019 година. 

 

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

думата на Милен Дулев - кмет на община Белене и вносител на предложението. Той 

запозна общинските съветници и присъстващите в залата, че общата рамка на Бюджет 

2019 на Община Белене е 7 153 375 лева като предвидените местни приходи са в размер 

на 3 501 740 лв., а държавните приходи - 3 651 635 лв. 

 В залата влезе Веселка Врайкова. Кворум - 17 общински съветници. 

 Предложението бе гледано от петте постоянни комисии. То е прието от 

образователната комисия (4 - „За”, 0 - „Против”, 3 - „Въздържал се”), с допълнение, 

записано като точка 23 в проекта за решение - „В срок до 31 март 2019 г. да бъде 

разработена Наредба за финансиране на спортните клубове. До тогава финансирането 

да се осъществява пропорционално на финансирането от миналата година.”. 

 Без корекции предложението за решение е прието от комисията по 

здравеопазване и социални дейности (4 - „За”, 0 - „Против”, 3 - „Въздържал се”) и ПК 

„МСРЗС” (3 - „За”, 0 - „Против”, 0 - „Въздържал се”). 
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 ПК „УТЖПЕ” прави промяна в точка 21., подточка 1 - Изкърпване на пътища в 

размер на 110 000 лева, като увеличава сумите в петте кметства към общината с по 

2 000 лв., а намаля тази в град Белене с 10 000 лв. 

 Редица корекции в проекта за решение прави водещата постоянна комисия - ПК 

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

именно: 

 - т. 1, 1.2., 1.2.3.: „За местни дейности в размер на” - става 3 494 740 лв. (в 

предложението на вносителя е 3 491 740 лв.), както и в 1.2.4. - „Резерв непредвидени 

разходи в местни дейности в размер на” - става 7 000 лв. (в предложението на 

вносителя е 10 000 лв.); 

 - В Приложение 2-2: 

 1. Намалява с 10 000,00 лв. (Десет хиляди лева и 00 ст.) разхода в дейност 

„Други дейности по икономиката”, намалява с 10 000,00 лв. (Десет хиляди лева и 00 

ст.) за „Стипендии за медицински специалисти” и създава дейност „Дофинансиране на 

ОУ „Васил Левски” в размер на 20 000,00 лв. (Двадесет хиляди лева и 00 ст.); 

 2. Намалява с 3 000,00 лв. (Три хиляди лева и 00 ст.) резерва за непредвидени 

разходи в местни дейности и създава „Дофинансиране на читалища” в размер на 3 

000,00 лв. (Три хиляди лева и 00 ст.) - по 600,00 лв. (Шестстотин лева и 00 ст.) за всяко 

читалище в кметство.”; 

 - В 1.4.1., Дейност 311 - става „Детски градини - делегирани бюджети” (в 

предложението е „Дейност 311 - Общообразователни училища - делегирани бюджети”); 

 - В т. 3 - след „делегираните бюджети” добавя „и определя разпределението на 

плановите разходи за заплати, съгласно Приложение № 4.”; 

 - премахва 3.1. и 3.2.; 

 - В 17.2. - след „в друга” добавя израза „в рамките на една функция”; 

 - В 20. - думата „част” заменя с „80%”; 

 - В 21.1. - израза „Изкърпване на пътища” става „Текущ ремонт на улици” и 

променя стойностите като увеличава на всяко от петте кметства с 2 000 лв., а намаля с 

10 000 лв. тези за град Белене. 

 Председателят на Общинския съвет даде думата на съветниците за мнения и 

предложения. 

 Д-р Пламен Гендов предложи спортните клубове да се дофинансират със 

средства, дарени от общинските съветници и посочи сумата 30,00 лв. месечно от 

съветник. Отправи и въпрос към кмета на общината възможно ли е междублокови 

пространства да се финансират чрез проекти по „МИГ Белене-Никопол”. Кметът 

Милен Дулев заяви, че това не е възможно и че е обсъждал темата с финансиращи 

органи. 

 Петър Дулев апелира при изготвянето на Наредбата за финансиране на 

спортните клубове да има по-голяма публичност и прозрачност, да се организира 

дискусия както с представителите на спортните клубове, така и с обществеността. 

 Красимир Тодоров наблегна в изказването си, че в законовите разпоредби на 

страната предучилищно образование (5-6 годишни) е безплатно и че това трябва да се 

случи и в Белене. 
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 Момчил Спасов посочи, че не открива връзка и надграждане между предлагания 

бюджет и Общинския план за развитие, а и с управленската програма на кмета на 

общината. 

 Емил Михайлов посочи, че предходните решения на Общинския съвет трябва да 

намерят отражение в бюджета и че никой, от гласувалите За и вносителя на 

предложението, не посочиха откъде ще бъдат компенсирани средствата след 

намаляването на данъка за МПС. 

 Предложения за промяна в проекта за решение не бяха направени.    

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

поименно гласуване предложението на вносителя с корекциите на ПК „Икономика, 

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

съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 10 

 

 На основание чл. 52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 94, ал. 2 

и ал. 3, и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона 

за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2019 г., Постановление 

№344/21.12.2018 г. за изпълнение на държавния бюджет за 2019 г. и Наредбата за 

условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните 

дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 

Община Белене: 

 1. Приема бюджета на Община Белене за 2019 година, както следва: 

 1.1. По приходите в размер на 7 153 375 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.: 

 1.1.1. Приходи за делегирани държавни дейности в размер на 3 651 635 лв. в т.ч.: 

 1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните дейности в размер на 3 443 313 лв.; 

 1.1.1.2. Преходен остатък от 2018 г. в размер на 308 864 лв.; 

 1.1.1.3. Чужди средства (100 542 лв.); 

 1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 501 740лв. в т.ч. 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на  618 000 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на  1 584 001 

1.1.2.3. Трансфери за местните дейности  -43 460 

1.1.2.4 Обща изравнителна субсидия в размер на 598 000 

1.1.2.5 За зимно поддържане и снегопочистване на общински 

пътища 
63 200 

1.1.2.6 Целева субсидия за капиталови разходи 276 600 

1.1.2.7 Временни безлихвени заеми -102 986 

1.1.2.8 Временни безлихвени заеми за ОП 45 073 

1.1.2.9 Възстановена сума финансова корекция -18 622 

1.1.2.10 Финансиране  481 934 

1.1.2.10.1 В т.ч.преходен остатък от 2018 г. 135 833 

 

 1.2. По разходите в размер на 7 153 375 лв., разпределени съгласно Приложение 

№ 2 в т.ч.: 

1.2.1 Разходи в делегирани държавни дейности в размер на 3 651 635 

1.2.3. За местни дейности в размер на  3 494 740 
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1.2.4. Резерв непредвидени разходи в местни дейности в 

размер на 
7 000 

  

 1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова 

основа за 2019 г. в размер на (690 256) лв. и средносрочна цел – придържане към 

балансирано бюджетно салдо. 

 1.4. Разпределя преходния остатък от 2018 г. в размер на 444 697 лв., както 

следва: 

 1.4.1.в делегирани държавни дейности - 308 864 лв. в т.ч. чужди средства за 

изпълнение на проекти в размер на 100 542 лв. 

Дейност 122 Общинска администрация 56 934 

Дейност 239 
Други дейности по вътрешната сигурност 

 
10 000 

Дейност 282 Отбранително- мобилизационна подготовка 21 002 

Дейност 289 

Други дейности за защита на населението при стихийни 

бедствия и аварии-ремонт СУ „Димчо Дебелянов” 

 

53 880 

Дейност 311 Детски градини – делегирани бюджети 26 385 

Дейност 322 Общообразователни училища – делегирани бюджети 16 121 

Дейност 469 
Други дейности по здравеопазването 

 
17000 

Дейност 526 Център за обществена подкрепа (ЦОП) 7 000 

 

 1.4.2.в местни дейности - 135 833 лв., в т.ч.: 

 

Дейност 122 Издръжка общинска администрация 1 169 

Дейност 606 Основен ремонт на улица към регионално депо с. 

Петокладенци – целева републ. субсиддия 

43 008 

Дейност 532 ПМС 332 127 

Дейност 832 Снегопочистване 49 219 

Дейност 898 Проекти Интеррег cоde ROBG-458; cоde ROBG-175 42 310 

 

 2. Приема инвестиционна програма в размер на 4 852 241 лв., съгласно 

приложен поименен списък (Приложение № 3) по източници на финансиране: 

 

2.1. Бюджет и в т.ч.  

2.1.1. Целева републиканска субсидия 276 600 

2.1.2. Преходен остатък капиталови разходи 2018г. 43 008 

2.1.3. Постановление №63-ремонт сграда СУ „Димчо Дебелянов”  53 880 

2.1.4. Собствени бюджетни средства ТБО 6 200 

2.1.5. Собствени средства - заем 520 840 

2.1.6. Собствени средства ЦОП и средства от местната комисия 4 800 

2.2. Европейски средства 3 946 913 
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 3. Утвърждава разходите за заплати през 2019 г., без звената, които прилагат 

системата на делегираните бюджети и определя разпределението на плановите разходи 

за заплати, съгласно Приложение № 4. 

 

 4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва: 

 4.1. Членски внос – 3 000 лв.; 

 4.2. Помощи за лечение по решения на Общински съвет – 3 000 лв.; 

 4.3.Размер до 150 лв. помощ за погребения на самотни лица без близки и 

роднини по права и съребрена линия до втора степен, включително за бездомни и 

безпризорни, настанени в заведения за социални услуги, както и регистрирани в 

социалната служба; 

 4.4. Размер 500 лв. за първия роден жител на община Белене за 2019 г. и по 130 

лв. за родени през годината деца в Република България с постоянен и настоящ адрес в 

община Белене; 

 4.5. Средства за даровити деца – 500 лв. 

 4.6. Субсидии за: 

 4.6.1. Читалища 180 310 лв., съгласно Приложение № 7 като делегирани 

държавни дейности; 

 4.6.2. Спортни клубове 43 500 лв., съгласно Приложение № 8. 

 

 5. Приема следните лимити за разходи: 

 5.1. Социално-битови в размер 1% от начислените трудови възнаграждения; 

 5.2. Разходи за представителни цели – 2 300 лв., в т.ч.на кмета на общината 

1500,00 лв., Общински съвет 200 лв. и за 5 броя кметове на кметства общо 600 лв.; 

 5.3. Разходи за представително и работно облекло на заетия персонал в Община 

Белене в размер на 100 лв. 

 

 6. Утвърждава длъжностите, които имат право на компенсации за транспортни 

разходи до местоработата си –главен архитект. 

 6.1.Утвърждава размера на средствата за транспортни разходи до 85% от 

действителните разходи в рамките на одобрения бюджет. 

 

 7. Определя максималния размер на дълга, както следва: 

 7.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2019 г. -1 693 777 лв.; 

 7.2.Максимален размер на общинския дълг към края на 2019 г. - до 2 020 941 лв.; 

 7.3.Намеренията за нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2019г. се определят в 

размерите, съгласно Приложение № 5. 

 

 8. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат 

да бъдат натрупани по бюджета на общината през 2019 г. като наличните към края на 

годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния 

размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се 

прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения (чл.9, 

ал.3, т.1 от ЗПФ). 

 

 9. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да 

бъдат поети през 2019 г, като наличните към края на годината, поети ангажименти за 

разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените 

разходи за последните четири години. Ограничението не се прилага за ангажименти за 

разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения . (чл.9, ал.3, т.2 от ЗПФ) 
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 10. Определя просрочените задължения, които да бъдат разплатени от бюджета 

на общината за 2018 г. в размер на  385 314 лв. с краен срок за разплащане 20.12.2019 г., 

съгласно Приложение № 9. 

 

 11. Определя просрочените вземания от наеми в размер на 56 260 лв. да бъдат 

събрани през 2019 г. 

 

 12. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз, съгласно Приложение № 6. 

 

 13. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за 

периода 2019-2021 г. 

 

 14. Приема за сведение информация, съгласно чл.82, ал.3 от ЗПФ по прогноза на 

„МБАЛ-Белене” ЕООД, МЦ „БелМедик” ЕООД и „Здраве” ЕООД, съгласно 

Приложение № 10. 

 

 15. Определя второстепенни разпоредители с бюджет: 

  

СУ „Д.Дебелянов”  Директор 

ОУ „В.Левски” Директор 

ДГ „Мечта” Директор 

ДГ „Знаме на мира” Директор 

ЦПЛР-ОДК Белене Директор 

ЦОП Белене 

Център за социална рехабилитация и 

интеграция 

Ръководител ЦОП 

Ръководител ЦСРИ 

Кметство Бяла вода Кмет 

Кметство с. Деков Кмет  

Кметство Кулина вода Кмет 

Кметство с. Петокладенци Кмет 

Кметство с. Татари  Кмет 

 

 16. Възлага на кмета на общината: 

 16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет без 

делегиран бюджет; 

 16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с делегиран 

бюджет; 

 16.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на 

постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, съгласно волята на 

дарителите и спонсорите; 

 16.4. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани 

дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните 

правила по Системата за финансово управление и контрол; 

 16.5. Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по 

пълна бюджетна класификация по тримесечия. 

 

 17. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 



21 

 

 17.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените 

показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 

делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от 

държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

 17.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на 

една дейност или от една дейност в друга, в рамките на една функция, без да изменя 

общия размер на разходите; 

 17.3. В разходната част на бюджета за сметка на 50% от  резерва. 

 

 18. Разходването на бюджетните средства (без целевите) се осъществява при 

съблюдаване на следните приоритети: 

 18.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера 

на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за 

трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни; 

 18.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за 

погасяване на заеми и лихви към тях; за трудови разходи; за покриване на просрочени 

задължения от минали години; за разходи с настъпил падеж на плащане; за разходи, 

свързани с дейности, за които се събират такси; за хранителни продукти; за капиталови 

разходи; неотложни сезонни разходи – горива, ел.енергия, отопление, вода и 

неотложни текущи ремонти. 

 

 19. Ползващите услугите на ученическите столове заплащат с цената на купона 

реалната стойност по приготвянето на храната, без разходите за заплати и осигуровки 

на персонала. 

 

 20. Ползващите услугите на детска млечна кухня заплащат 80% от реалната 

стойност на купона, без разходите за заплати и осигуровки на персонала.  

 

 21. Определените средства по §10-30 „Разходи за текущ ремонт” за 2019 г. се 

разпределят, както следва:  

 

 21.1. Текущ ремонт на улици в размер на  110 000 лева, както следва: 

 

Кметство Бяла вода 7 000,00 

Кметство Деков 7 000,00 

Кметство Кулина вода 7 000,00 

Кметство Петокладенци 7 000,00 

Кметство Татари 7 000,00 

Град Белене 40 000,00 

За заплащане на неплатени разходи към доставчици за 

извършване на текущ ремонт 2018 г. 
35 000,00 

 

 

 21.2. Текущ ремонт на сгради в размер на 12 100 лева, както следва: 

 

Ремонт на Здравна  служба в кметство Деков 2 600,00 

Подмяна на входна врата на сградата на кметство Татари 2 000,00 

Ремонт на стълбище и коридор II етаж, подмяна входна 

врата в Кметство Кулина вода 
3 000,00 

Ремонт на санитарни възли в сградата на кметство 1 000,00 
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Петокладенци 

Ремонт на таван в библиотеката в кметство Бяла вода 3 500,00 

 

 

 22. Задължава управителите на общинските търговските дружества да внесат 

дължимия за 2018 г. дивидент до 31 май 2019 г. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници (поименно): 

 ЗА – 11 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Дора Леонова, 

Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Николай Арабаджиев, Петър 

Ангелов, Петър Дулев, Пламен Гендов); 

 ПРОТИВ - 4 (Момчил Спасов, Петър Дулев, Светослава Христова, Стефан 

Николов); 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 2 (Венцислав Стойков, Румен Арабаджиев) 

 ПРИЕМА СЕ 

Приложенията към Решението са приложени след края на протокола. 

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА 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 Юли 2018 г. - месец Декември 

2018 г. 

 

 Д-р Бистра Павловска - председател на Общински съвет-Белене, представи 

отчета за дейността на Общински съвет-Белене и изпълнение на приетите решения за 

периода месец Юли 2018 г. - месец Декември 2018 г. 

 Предложението й бе разгледано от петте постоянни комисии, които го приеха с 

единодушие. 

 Заседанието напуснаха Иван Динов и Стефан Николов. Кворум - 15 общински 

съветници. 

 Поради липса на желаещи да вземат отношение по предложението, 

председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска го подложи на 

гласуване и Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 11 

 

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

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

Декември 2018 г. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 15 общински съветници: 

 ЗА – 15; 

 ПРОТИВ - 0; 
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 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 От залата излезе кметът на община Белене Милен Дулев. 

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на 

Общински съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 013/ 16.01.2019 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. 

 

 Като вносител на предложението, д-р Бистра Павловска информира общинските 

съветници, че е постъпило Заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за 

лечение на заболяване от жител на град Белене. Предложението й за решение бе 

обсъдено и гласувано в ПК „Здравеопазване и социални дейности”. Председателят на 

комисията - д-р Венцислав Стойков, докладва становището, а то е, че членовете на 

комисията с единодушие (7 гласа „За”, 0 - „Против”, 0 - „Въздържал се”) отпуска на 

лицето сумата от 300,00 лв. (Триста лева и 00 ст.). 

 Поради липса на желаещи да вземат отношение по предложението, д-р Бистра 

Павловска го подложи на гласуване и Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 12 

 

 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 В. П. Г., ЕГН **********, адрес: град Белене, 

община Белене, жил. блок 2/15, вх. Д, ет. 3, ап. 7, в размер на 300,00 лева (Триста лева и 

00 ст.). 

 2. Възлага на кмета на общината последващи действия. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 15 общински съветници: 

 ЗА – 15; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 
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ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

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

участие  на представителя на Община Белене в редовно заседание на Общото 

събрание на „Асоциацията по ВиК - Плевен”. 

 

 Председателят на Общинския съвет даде думата на заместник-кметът Малина 

Ешекова - заместник-кмет на община Белене, да изложи предложението на вносителя 

пред общинските съветници. 

 Предложението е гледано в ПК „УТЖПЕ” и икономическата комисия (водеща). 

Председателите им докладваха, че комисиите приемат с единодушие и без корекции 

предложението на вносителя за решение. 

 Поради липса на желаещи да вземат отношение по предложението, д-р Бистра 

Павловска го подложи на гласуване и Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 13 

 

 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 редовното заседание на 

Общото събрание на „Асоциацията ВиК - Плевен”, насрочено за 21.02.2019 г. от 10.00 

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

 Т.1. Разглеждане и приемане на отчета за дейността на „Асоциацията по ВиК - 

Плевен” за календарната 2018 г. - да гласува „За” приемане на решението; 

 Т.2. Разглеждане и приемане на отчета за изпълнение на бюджета на  

„Асоциацията по ВиК - Плевен” за календарната 2018 г. - да гласува „За” приемане на 

решението; 

 Т.3. Приемане на Бюджета на „Асоциацията по ВиК -  Плевен” за календарната 

2019 г. - да гласува „За” приемане на решението. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 15 общински съветници: 

 ЗА – 15; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

 

 Председателят д-р Бистра Павловска заяви, че няма постъпили писмени питания, 

становища и предложения от граждани. 
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 Емил Михайлов обърна внимание на проблема с дигата на остров Персин и 

наносите кал, причинени от дърводобивните машини. Кметът на кметство Бяла вода 

Венцислав Петров посочи, че подобен проблем съществува и в село Бяла вода, а и във 

всички кметства в общината. 

 Д-р Пламен Гендов съобщи за проблем с популацията на риби, причинена от 

шлюзовете на остров Персин и неправилното им управление. Според думите му това 

засяга тонове риба и е редно да бъдат сезирани заинтересованите институции. 

 Момчил Спасов обърна внимание на тежкото състояние на стената на крепостта 

Димум и че е редно да бъдат взети мерки. 

 Петър Дулев поиска представителят в Областния съвет за развитие да 

информира общинските съветници за дейността на организацията. 

 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, председателят д-р Бистра Павловска закри 

редовното заседание на Общински съвет-Белене. 

  

 

 

 

Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА (п) 

Председател на Общински съвет-Белене 

 

 

 

РАЛИЦА ГОСПОДИНОВА (п) 

Технически секретар на Общински съвет-Белене 


