
1 

 

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 

№ 2 

от редовно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 25.02.2019 г. 

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

 

 ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ: 

 

 І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 15 - Бистра Павловска, Веселка Врайкова, 

Веско Манолов, Венцислав Стойков, Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов, 

Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев, Пламен Гендов, 

Румен Арабаджиев, Светослава Христова, Стефан Николов 

 

 ОТСЪСТВА: 2 - Красимир Тодоров, Стилиян Лоринков 

 

 

 ІІ. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Милен Дулев 

 

 ІІI. ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Малина Ешекова, инж. 

Мирослава Русанова 

 

 IV. КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА: 

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 15 общински съветници от общо 17; отсъстват Красимир Тодоров и 

Стилиян Лоринков) и откри редовното заседание на Общинския съвет. 

Председателят на Общински съвет-Белене обяви, че са постъпили нови пет 

предложения, които предлага да бъдат включени в дневния ред. Обяви, че лицето, 

поискало еднократна финансова помощ не е представило в определения от здравната 

комисия срок - 25 февруари, документи за направени разходи и като носител на 

предложението го оттегля. Така дневният ред, който предлага е от 16 точки. Пред всеки 

съветник има проекта на хартиен носител. 
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Д-р Павловска даде думата на колегите си за коментари по дневния ред. 

Поради липса на желаещи да вземат отношение, д-р Павловска подложи на 

гласуване направеното от нея предложение. То бе прието със 15 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 

Отчет на Програма за управление за мандат 2015 - 2019 година. 

 Докладват: председателите на всички постоянни комисии. Водеща комисия: 

ПК „Местно самоуправление, ред, законност и сигурност” 

 

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

План-програма за развитие на читалищната дейност за 2019 година. 

 Докладват: Красимир Тодоров и Емил Михайлов - председатели на постоянни 

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

туризъм” 

 

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

Общинска програма за социални услуги, екологични програми и програми за 

благоустрояване и хигиенизиране на община Белене за 2019 година. 

 Докладват: председателите на всички постоянни комисии. Водеща комисия: 

ПК „Местно самоуправление, ред, законност и сигурност” 

 

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

Годишен отчет за 2018 година по изпълнението на Програмата за опазване на околната 

среда в съответствие с разпоредбите на чл. 79, ал. 5 и ал. 6 от Закона за опазване на 

околната среда и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците. 

 Докладват: председателите на всички постоянни комисии. Водеща комисия: 

ПК „Местно самоуправление, ред, законност и сигурност” 

 

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

разпределение на общинските жилища по групи за 2019 година. 

 Докладват: Петър Ангелов и Емил Михайлов - председатели на постоянни 

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

и програми за финансиране” 

 

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

учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот - частна 

общинска собственост, на физическо лице, по реда на чл. 39, ал. 4 от Закона за 

общинската собственост (ЗОС) и чл. 78, ал. 1 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС за 

развиване на културна дейност. 

 Докладват: Красимир Тодоров и Емил Михайлов - председатели на постоянни 

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

и програми за финансиране” 

 

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

разрешаване за изработване на изменение на Подробен устройствен план - План за 
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регулация на УПИ VII, стр. кв. 91 по плана на с. Деков - публична общинска 

собственост, по АПОС № 3029/2018 г. 

 Докладват: Петър Ангелов и Емил Михайлов - председатели на постоянни 

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

екология” 

 

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

приемане на процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов 

посредник. 

 Докладва: Емил Михайлов - председател на ПК „Икономика, общинска 

собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране” 

 

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

издаване на Запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ „Земеделие” - 

Разплащателна агенция, обезпечаваща второ авансово плащане по Договор № 

15/07/2/0/00509 от 06.10.2017 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

за проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа: Белене - АЕЦ 

„Белене”, Деков - Кулина вода”, сключен между Община Белене и ДФ „Земеделие” - 

Разплащателна агенция. 

 Докладва: Емил Михайлов - председател на ПК „Икономика, общинска 

собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране” 

 

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

постъпило искане за предоставяне текущо на безлихвен временен заем от Община 

Белене на Сдружение „МИГ Белене - Никопол”. 

 Докладва: Емил Михайлов - председател на ПК „Икономика, общинска 

собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране” 

 

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

постъпило искане за издаване на Запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

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

отмяна на Решение №3/30.01.2019 г. на Общински съвет-Белене за одобряване на 

партньорство между община Гулянци, община Никопол и община Белене за подаване 

на проектно предложение и кандидатстване на Община Белене с проект „Патронажна 

грижа в община Белене” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

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

увреждания – Компонент 2”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

2014-2020 и даване съгласие Община Белене да кандидатства самостоятелно по 

Оперативната програма. 

 

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

кандидатстване за финансиране по Програма „INTERREG Danube Transnational 

Programme in the 3
rd

 Call” - проектно предложение „LENA 2” (Местна икономика и 

опазване на природата в Дунавския регион - 2). 

 

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

кандидатстване за финансиране по Програма „INTERREG Danube Transnational 
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Programme in the 3
rd

 Call” - проектно предложение „DANUBE ART BASIN (D.A.B.)” 

(Дунавски басейн на изкуствата). 

 

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

кандидатстване за финансиране по Програма „ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ”. 

 

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

 

 

 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

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

Отчет на Програма за управление за мандат 2015 - 2019 година. 

 

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

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

представи Отчет за третата година от управлението си през мандат 2015 - 2019 година. 

 Кворумът е променен на 17 общински съветници - в залата влязоха Красимир 

Тодоров и Стилиян Лоринков. 

 След изнесения отчет, д-р Бистра Павловска предостави думата на 

председателите на петте постоянни комисии, които разгледаха предложението на свои 

заседания, проведени на 18 февруари. 

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

дейности, спорт и туризъм”, съобщи, че членовете на комисията приемат 

предложението на кмета със 7 гласа „За”, без „Против” и без „Въздържал се”. 

Д-р Венцислав Стойков - председател на ПК „Здравеопазване и социални 

дейности” информира, че с единодушие (7 гласа „За”), членовете на комисията приемат 

отчета на кмета за сведение. 

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

сигурност” (водеща по предложението), докладва, че ръководената от нея комисия 

приема предложението на вносителя с 5 гласа „За”, без „Против” и без „Въздържал се”. 

Петър Ангелов - председател на ПК „Устройство на територията, жилищна 

политика и екология”, съобщи, че ръководената от него комисия с 6 гласа „За”, без 

„Против” и без „Въздържал се” приемат предложението на вносителя. 

Емил Михайлов - председател на ПК „Икономика, общинска собственост, 

бюджет, финанси и програми за финансиране”, информира, че от шест присъстващи 

членове на комисията (отсъствал е Николай Арабаджиев) 6 са гласували „За” 

предложението на вносителя, без „Против” и без „Въздържал се”. 

Отношение по предложението взе Момчил Спасов, който отправи препоръка 

отчетът да се придържа към управленската програма и приоритетите, които са 

заложени в нея, както и да се предлага информацията в табличен вид - какво е заложено 

и какво е изпълнено. 

Други желаещи да вземат отношение по предложението нямаше. 

 Председателят д-р Бистра Павловска подложи на гласуване предложението за 

решение на вносителя и Общински съвет-Белене взе следното 
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РЕШЕНИЕ № 14 

 

 На основание чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация Общински съвет-Белене приема за информация Отчет за третата година 

от управлението през мандат 2015 - 2019 година. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници: 

 ЗА – 17; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

  

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА 

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

План-програма за развитие на читалищната дейност за 2019 година. 

 

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

вносителя на предложението, който изложи предложението си. 

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

култура, младежки дейности, спорт и туризъм” (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 7 гласа „За”, 0 - „Против” и 0 - „Въздържал се”; 

икономическата комисия също приема с 6 гласа „За”, 0 - „Против” и 0 - „Въздържал 

се”, като прави корекция в названието на точката - „годишни План-програми за 

дейността на читалищната дейност за 2019 година” заменя с „План-програма за 

развитие на читалищната дейност за 2019 година”. 

 Председателят на икономическата комисия Емил Михайлов препоръча отчетите 

на читалищата да се разглеждат преди или най-късно заедно с бюджета на Общината, 

защото реализациите на програмите изискват средства и те трябва да бъдат предвидени 

в бюджета на Общината. 

 Изказване направи и Петър Дулев. Той каза добри думи за работата на 

читалищата на територията на цялата община и поздрави ръководствата и самодейците 

с предстоящия празник - 1 март - Ден на художествената самодейност. 

 Други желаещи да вземат отношение по предложението нямаше и разискванията 

бяха прекратени. 

 Д-р Бистра Павловска подложи на гласуване предложението на ПК „Икономика, 

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

съвет-Белене прие следното 
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РЕШЕНИЕ № 15 

 

 На основание  чл. 26а, ал. 2 от Закона за Народните читалища и чл. 21, т. 12 и т. 

23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема: 

 1. Годишна План-програма за развитие на читалищната дейност за 2019 г. на НЧ 

„Христо Ботев 1892” - Белене, НЧ „Виделина - 1897” - с. Деков, НЧ „Възраждане 1924” 

- с. Бяла вода, НЧ „Изгрев 1927” - с. Кулина вода, НЧ „Развитие 1921” - с. Татари, НЧ 

„Напредък 1903” - с. Петокладенци. 

 2. Културни календари за 2019 г. на НЧ „Христо Ботев 1892” - Белене, НЧ 

„Виделина - 1897” - с. Деков, НЧ „Възраждане 1924” - с. Бяла вода, НЧ „Изгрев 1927” - 

с. Кулина вода, НЧ „Развитие 1921” - с. Татари, НЧ „Напредък 1903” - с. Петокладенци. 

 3. Културен календар на Община Белене за 2019 г. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници: 

 ЗА – 17; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

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

Общинска програма за социални услуги, екологични програми и програми за 

благоустрояване и хигиенизиране на община Белене за 2019 година. 

 

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

Милен Дулев, кмет на община Белене, който я отстъпи на заместничката си - Малина 

Ешекова. Г-жа Ешекова изложи програмата пред общинските съветници. 

Предложението е обсъждано в петте комисии, които го е приемат с единодушие и без 

корекции. Водеща комисия по предложението е ПК „Местно самоуправление, ред, 

законност и сигурност”. 

 Изказване по предложението направи Момчил Спасов, който предложи в 

решението, като основание, да се добави и чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за социално подпомагане. 

 Други предложения не бяха направени. 

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

с допълнението, направено от Момчил Спасов и Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 16 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 
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социално подпомагане Общински съвет-Белене приема Общинска програма за 

социални услуги, екологични програми и програми за благоустрояване и 

хигиенизиране за 2019 година за сведение. 

 

 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 

Годишен отчет за 2018 година по изпълнението на Програмата за опазване на 

околната среда в съответствие с разпоредбите на чл. 79, ал. 5 и ал. 6 от Закона за 

опазване на околната среда и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците. 

 

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

вносителя на предложението, който го представи пред общинските съветници. 

 Петте комисии приемат с единодушие и без корекции предложението на 

вносителя. Водеща комисия е ПК „Местно самоуправление, ред, законност и 

сигурност”. 

 Желаещи да вземат отношение по темата нямаше. 

 Председателят д-р Бистра Павловска подложи на гласуване предложението на 

вносителя и Общински съвет-Белене прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 17 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 79, ал. 5 от ЗООС и 

чл. 52, ал. 9 от ЗУО: 

 1. Приема годишния отчет за 2018 г. за изпълнение на Програмата за опазване на 

околната среда на територията на община Белене. 

 2. Възлага на Кмета на община Белене последващи действия. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници: 

 ЗА – 17; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 



8 

 

ПЕТА ТОЧКА 

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

разпределение на общинските жилища по групи за 2019 година. 

 

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

вносителя на предложението, който запозна аудиторията в  залата с разпределението на 

общинските жилища по групи за 2019 година. 

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

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

(водеща комисия), 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 поименно гласуване предложението 

на вносителя и Общински съвет-Белене прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 18 

 

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от ЗОС и чл. 3, 

ал. 1 и ал. 2 от Наредба №11 по чл. 45а от ЗОС приема списък на общинските жилища 

по групи за 2019 година на територията на община Белене, съгласно Приложение №1. 

 

Приложение№1 

ГРУПИ ЖИЛИЩА БРОЙ 

І. Жилища за отдаване под наем 25 

ІІ. Резервни жилища 1 

ІІІ. Жилища за продажба 0 

ІV. Ведомствени жилища 1 

ОБЩО: 27 

№ 

по 

ред 

ГРУПА, АДРЕС, ПЛОЩ И 

ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 

НА ГР.БЕЛЕНЕ 

НАЕМАТЕЛ АОС 

№ 

1 2 3 4 

І. ЖИЛИЩА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ 

1. 

Апартамент №13 със ЗП - 62,95 кв.м 

в гр. Белене, жил. бл. 1/42, вх. В, ет. 

5 -двустаен 

(03366.602.182.3.13) 

Галя Банчева Алексиева 1079 

2. 

Апартамент №14 със ЗП - 56,70 кв.м 

в гр. Белене, жил. бл. 2/42, вх. Б, ет. 

5 -двустаен 

(03366.602.186.2.14) 

Лилия Тодорова Недялкова 1026 

3. 

Апартамент №2 със ЗП - 39,68 кв.м 

в гр. Белене, жил. бл. 2/42, вх. Г, ет. 

1 -гарсониера 

(03366.602.186.4.2) 

Сибер Джавидова Алиева 1028 
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4. 

Апартамент №3 със ЗП - 59,0 кв.м в 

гр. Белене, жил. бл.2/42, вх. В, ет. 1 -

двустаен 

(03366.602.186.3.3) 

Йордан Иванов Пачеръзов 1027 

5. 

Апартамент №5 със ЗП - 60,06 кв.м 

в гр. Белене, жил. бл. 2/42, вх. В, ет. 

2 -двустаен 

(03366.602.186.3.5) 

Кудрен Кудретов Алиев 1037 

6. 

Апартамент №1 със ЗП - 66,90 кв.м 

в гр. Белене, жил. бл.2/42, вх. Г, ет. 1 

-двустаен 

(03366.602.186.4.1) 

Юлия Асенова Казакова 1038 

7. 

Апартамент №3 със ЗП - 44,0 кв.м, в 

гр. Белене жил. бл.2/42, вх. Г, ет. 1 -

гарсониера 

(03366.602.186.4.3) 

Лилия Павлова Везирова 1042 

8. 

Апартамент №4 със ЗП - 70,81 кв.м 

в гр. Белене, жил. бл.2/42, вх. Г, ет. 1 

-двустаен 

(03366.602.186.4.4) 

Светозар Добрев Панов 1040 

9. 

Апартамент №14 със ЗП - 39,0 кв.м 

в гр. Белене, жил. бл.2/42, вх. Г, ет. 4 

-гарсониера 

(03366.602.186.4.14) 

Росен Стоянов Петров 1029 

10. 

Апартамент №18 със ЗП - 39,0 кв.м 

в гр. Белене, жил. бл. 2/42, вх. Г, ет. 

5 -гарсониера 

(03366.602.186.4.18) 

Миглена Веселинова Колева 1031 

11. 

Апартамент №19 със ЗП - 44,0 кв.м 

в гр. Белене, жил. бл. 2/42, вх. Г, ет. 

5 -гарсониера 

(03366.602.186.4.19) 

Десислава Стефанова Вендова 1030 

12. 

Апартамент №22 със ЗП - 39,0 кв.м 

в гр. Белене, жил. бл. 2/42, вх. Г, ет. 

6 -гарсониера 

(03366.602.186.4.22) 

Диана Иванова Николова 1032 

13. 

Апартамент №5 със ЗП - 39,0 кв.м в 

гр. Белене, жил. бл. 2/42, вх. Д, ет. 2 

-гарсониера 

(03366.602.186.5.5) 

Гюлбеден Мехмедова Ахмедова 1033 

14. 

Апартамент №8 със ЗП - 39,0 кв.м в 

гр. Белене, жил. бл. 2/42, вх. Д, ет. 3 

-гарсониера 

(03366.602.186.5.8) 

Александър Иванов Беташки 1034 

15. 

Апартамент №18 със ЗП - 39,0 кв.м 

в гр. Белене, жил. бл. 3/42, вх. Г, ет.5 

-гарсониера 

(03366.602.180.4.18) 

Катя Михайлова Димитрова 1074 

16. 
Апартамент №12 със ЗП - 67,19 кв.м 

в гр. Белене, жил. бл. 1/15, вх. А, ет. 
Лъчезар Димитров Спиридонов 16 
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4 -двустаен 

(03366.602.149.1.12) 

17. 

Апартамент №4 със ЗП - 66,90 кв.м 

в гр. Белене, жил. бл. 2/15, вх. А, ет. 

2 -двустаен 

(03366.602.150.1.4) 

Елеонора Йорданова Георгиева 15 

18. 

Апартамент №2 със ЗП - 42,50 кв.м 

в гр. Белене, жил. бл. 2/15, вх. Б, ет. 

1 -гарсониера 

(03366.602.150.4.2) 

Валентин Венциславов Ангелов 15 

19. 

Апартамент №6 със ЗП - 42,50 кв.м 

в гр. Белене, жил. бл. 2/15, вх. Б, ет. 

2 -гарсониера 

(03366.602.150.4.6) 

Йордан Маринов Гугучев 15 

20. 

Апартамент №18 със ЗП-  42,50 кв.м 

в гр. Белене, жил. бл. 2/15, вх. Б, ет. 

5 -гарсониера 

(03366.602.150.4.18) 

Лина Петровна Йончева 15 

21. 

Апартамент №2 със ЗП - 59,20 кв.м 

в гр. Белене, жил. бл. 2/15, вх. Г, ет. 

1 -двустаен 

(03366.602.150.2.2) 

Д-р Невена Венева Александрова 15 

22. 

Апартамент №2 със ЗП - 38,54 кв.м 

в гр. Белене, жил. бл. 2/15, вх. Д, ет. 

1 -гарсониера 

(03366.602.150.3.2) 

Ангелина Николаева Ганкова 1872 

23. 

Апартамент №7 със ЗП - 42,32 кв.м 

в гр. Белене, жил. бл. 5/51, вх. Б, ет. 

2 -гарсониера 

(03366.602.156.2.7) 

Галя Сабинова Яворова 1870 

24. 

Апартамент №2 със ЗП - 44,64 кв.м 

в гр. Белене, жил. бл. ЗКПМ, вх. Б, 

ет. 1 -гарсониера 

(03366.602.176.1.2) 

Даниела Пламенова Христова 291 

25. 

Апартамент №12 със ЗП - 63,25 кв.м 

в гр. Белене, жил. бл. 1/51, вх. Ж, ет. 

4 -двустаен 

(03366.602.215.7.12) 

Надя Маринова Пашанкова 1849 

ІІ. РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА 

1. 
Апартамент №7 със ЗП - 63,36 кв.м, бл.3/15, вх. Г, ет. 3 – двустаен 

(03366.602.151.4.7) 
105 

ІІІ. ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА 

1. 

Апартамент №1 със ЗП - 66,90 кв.м в гр. Белене, жил. бл. 2/15, вх. Б, ет. 1-

двустаен 

(03366.602.150.4.1) 

15 

 2. Възлага на кмета на общината последващите действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници (поименно): 
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 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 

 

ШЕСТА ТОЧКА 

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

учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот - 

частна общинска собственост, на физическо лице, по реда на чл. 39, ал. 4 от Закона 

за общинската собственост (ЗОС) и чл. 78, ал. 1 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС 

за развиване на културна дейност. 

 

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

думата на кмета на община Белене да изложи предложението си. 

 Предложението е гледано в две постоянни комисии към Общински съвет-

Белене. Прието без корекции е от образователната комисия (4 - „За”, 0 - „Против”, 3 - 

„Въздържал се”). Икономическата комисия не го приема („За” - 1, „Против” - 1, 

„Въздържал се” - 4). 

 Д-р Бистра Павловска даде думата на общинските съветници за мнения и 

предложения. 

 Петър Ангелов предложи да се отдаде безвъзмездно имотът не за 10 (десет), а за 

3 (три) години. 

 Отношение по предложението взеха Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, д-р 

Пламен Гендов, Петър Дулев, Красимир Тодоров, но предложения за промяна на 

решението не бяха направени. 

 Председателят подложи на поименно гласуване предложението на Петър 

Ангелов. Резултат: 9 гласа „За” (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, 

Иван Динов, Красимир Тодоров, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Пламен Гендов, 

Стилиян Лоринков), 3 - „Против” (Дора Леонова, Петър Дулев, Стефан Николов) и 5 - 

„Въздържал се” (Венцислав Стойков, Емил Михайлов, Момчил Спасов, Румен 

Арабаджиев, Светослава Христова). Предложението не се приема, изисква се 

квалифицирано мнозинство от 2/3, т.е. 12 - „За”. 

 Председателят подложи на поименно гласуване предложението на вносителя.  

Резултат: 6 гласа „За” (Веско Манолов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Николай 

Арабаджиев, Петър Ангелов, Пламен Гендов), 6 - „Против” (Дора Леонова, Емил 

Михайлов, Момчил Спасов, Петър Дулев, Стефан Николов, Стилиян Лоринков) и 5 - 

„Въздържал се” (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Венцислав Стойков, Румен 

Арабаджиев, Светослава Христова). Предложението не се приема, изисква се 

квалифицирано мнозинство от 2/3, т.е. 12 - „За”. 

 

 Не бе взето решение по разглежданата точка от дневния ред. 
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 Председателят на Общинския съвет даде 10-минутна почивка. 

 

 

 

 

СЕДМА ТОЧКА 

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

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

за регулация на УПИ VII, стр. кв. 91 по плана на с. Деков - публична общинска 

собственост, по АПОС № 3029/2018 г. 

 

 В залата не присъства д-р Пламен Гендов. Кворум - 16 общински съветници. 

 

 Председателят на Общински съвет-Белене предостави думата на вносителя на 

предложението, който изложи мотивите си за предложеното решение. 

 Материалът е разгледан на заседание на ПК „УТЖПЕ” и икономическата 

комисия. Председателите на двете комисии докладваха, че приемат с единодушие 

предложението на вносителя с корекция в основанието - т. 6 от чл. 134, ал. 2, а не т. 1 от 

чл. 134, ал. 2. 

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

Павловска подложи на гласуване предложението за решение на вносителя с корекцията 

на двете комисии и Общински съвет-Белене прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 19 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от 

ЗУТ и във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, Общинският съвет дава съгласие за 

изработването на Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на 

УПИ V ІІ, стр. кв.91 по плана с. Деков. 

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

ал. 3 от ЗУТ действия. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници: 

 ЗА – 16; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

ОСМА ТОЧКА 

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

приемане на процедура за избор на финансова или кредитна институция, или 

финансов посредник. 
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 Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска предостави 

думата на кмета на община Белене да изложи предложението си. 

 Предложението е гледано в ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, 

финанси и програми за финансиране”, която го приема с 6 гласа „За”, 0 - „Против” и 0 - 

„Въздържал се” с корекция в темата на предложението - заменя думата „правила” с 

думата „процедура”. 

 Кворум - 17 общински съветници (в залата влезе д-р Пламен Гендов). 

 Отношение по предложението взе Момчил Спасов. Той предложи в т. 4 

„Сключване на договор”, подточка 4.2. на предложените от вносителя „Правила за 

избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник” след израза 

„на договор за кредит” да се добави „или финансово посредничество”. 

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

гласуване предложението на кмета на общината с направените корекции от 

икономическата комисия и допълнението на Момчил Спасов и Общински съвет-Белене 

прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 20 

 

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 19 от Закона за общинския дълг: 

 1. Приема Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или 

финансов посредник. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници: 

 ЗА – 17; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА 

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

издаване на Запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ „Земеделие” - 

Разплащателна агенция, обезпечаваща второ авансово плащане по Договор № 

15/07/2/0/00509 от 06.10.2017 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” за проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна 

мрежа: Белене - АЕЦ „Белене”, Деков - Кулина вода”, сключен между Община 

Белене и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция. 

 

 Председателят на Общински съвет-Белене даде думата на вносителя на 

предложението да изложи мотивите си за решение. 
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 Предложението бе гледано в икономическата комисия, която прави някои 

корекции в текста на проекта за решение: добавя в т.1 израза: „одобрява Запис на 

заповед от Община Белене в полза на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция”; 

добавя в т. 2 след глагола „да подготви” израза „и подаде”. С тези корекции членовете 

на комисията приемат предложението с 6 гласа „За”, 0 - „Против” и 0 - „Въздържал се”. 

 Емил Михайлов препоръча изготвящите предложението да вземат под внимание 

корекциите, които е направила комисията и да предлагат новите подобни предложения 

с корекциите. 

 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 ПК „Икономика, 

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

съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 21 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 3, буква „б”, ал. 6, т. 2 и ал. 12 от 

Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7. 2., в изпълнение на Анекс № 

2/05.02.2019 г. към Договор за БФП № 15/07/2/0/00509 от 06.10.2017 г. по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура” от мярка - 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони” от Програмата за Развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 

г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за 

проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа: Белене - АЕЦ 

„Белене”, Деков - Кулина вода”, Общински съвет-Белене: 

 1. Одобрява Запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ „Земеделие” - 

Разплащателна агенция и упълномощава кмета на община Белене да подпише Запис на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие” в размер на 2 507 389.15 лева (два милиона петстотин и седем хиляди 

триста осемдесет и девет лева и петнадесет стотинки) за обезпечаване на 100% от 

заявения размер по второ авансово плащане за разходи по чл. 14, ал. 3, буква „б” от 

Наредба № 12 от 25.07.2016 г., съгласно Анекс № 2/05.02.2019 г. към Договор за БФП 

№ 15/07/2/0/00509 от 06.10.2017 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

от мярка - 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата 

за Развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за проект 

„Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа: Белене - АЕЦ „Белене”, 

Деков - Кулина вода”, сключен между Община Белене и ДФ „Земеделие” - 

Разплащателна агенция, за срока на договора, удължен с шест месеца. 

 2. Възлага на кмета на община Белене да подготви и подаде необходимите 

документи за получаване на авансово плащане, съгласно Анекс № 2/05.02.2019 г. към 

Договор за БФП № 15/07/2/0/00509 от 06.10.2017 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от мярка - 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони” от Програмата за Развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за 
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проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа: Белене - АЕЦ 

„Белене”, Деков - Кулина вода” и да ги представи пред ДФ „Земеделие” - 

Разплащателна агенция. 

 

 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 

 

 

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА 

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

постъпило искане за предоставяне текущо на безлихвен временен заем от Община 

Белене на Сдружение „МИГ Белене - Никопол”. 

 

 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 с проекта си за решение. 

 Предложението бе гледано от икономическата комисия. Председателят й - Емил 

Михайлов, докладва, че комисията прави корекция в т. 2 от проекта за решение, която 

става така: „Срокът за погасяване е след получаване на верифицираните разходи и 

възстановяването им от Държавен фонд „Земеделие”. С тази корекция комисията 

приема предложението за решение на вносителя с единодушие. 

 Желаещи да вземат отношение по предложението нямаше.  

 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 № 22 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 104, ал. 1, т. 4 и т.5 от Закона за публични финанси: 

 1. Общински съвет-Белене разрешава ползването на текущ временен безлихвен 

заем от общинския бюджет в размер на 21 326,42 лв. (Двадесет една хиляди триста 

двадесет шест лева 42 стотинки) за реализиране на проект за подготвителни дейности 

по подмярка 19.3. „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни 

инициативни групи” на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие” по 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за изпълнение на 
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проект „Подготвителен проект за транснационално сътрудничество в сферата на 

маркетинга на местната идентичност и реализация на устойчив туризъм” 

№BG06RDNP001-19.085-0003. 

 2. Срокът за погасяване е след получаване на верифицираните разходи и 

възстановяването им от Държавен фонд „Земеделие”. 

 3. Възлага на кмета на община Белене последващи 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 

 

 

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

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

постъпило искане за издаване на Запис на заповед от Община Белене в полза на 

ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

 Д-р Бистра Павловска - председател на Общински съвет-Белене, обяви, че 

започват точките, които не са разглеждани на заседания на комисии. Предостави 

думата на кмета на общината да изложи предложението си. 

 Отношение взе Емил Михайлов, който каза, че трябва да се добави в т. 1 от 

проекта за решение след „Общински съвет-Белене” израза „одобрява Запис на заповед 

от Община Белене в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция” по подобие на 

девета точка от дневния ред. 

 Поради липса на желаещи да вземат отношение по предложението, 

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

гласуване предложението на вносителя с корекцията, направена от Емил Михайлов и 

Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 23 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Законa за 

местното самоуправление и местната администрация, Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-11/25.01.2017 г. за 

прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено 

от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” 

от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.  и чл. във връзка с 

чл. 7, ал. 2, т. 2, ал. 3-8 от Наредба 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 
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„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.:  

 1. Общински съвет-Белене одобрява Запис на заповед от Община Белене в полза 

на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция и упълномощава кмета на общината - 

Милен Павлов Дулев, да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, 

платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер 

на 46 882,24 лева (Четиридесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и два лева и 24 

стотинки) за обезпечаване на 51,81% от заявения размер на авансово плащане по 

Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № 

РД 50-11/25.01.2017 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020 г. 

 2. Срокът на Записа на заповед покрива срокът за изпълнение на стратегията - 30 

септември 2023 г., удължен с шест месеца. 

 

 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 

 

 

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

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

отмяна на Решение №3/30.01.2019 г. на Общински съвет-Белене за одобряване на 

партньорство между община Гулянци, община Никопол и община Белене за 

подаване на проектно предложение и кандидатстване на Община Белене с проект 

„Патронажна грижа в община Белене” по процедура чрез директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–2.040 „Патронажна грижа за 

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

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и даване съгласие Община Белене да 

кандидатства самостоятелно по Оперативната програма. 

 

 Председателят на Общински съвет - Белене предостави думата на вносителя да 

изложи предложението си. 

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

Павловска го подложи на гласуване и Общински съвет-Белене взе следното 
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РЕШЕНИЕ № 24 

 

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

местната администрация: 

 1. Отменя Решение № 3/30.01.2019 г. на Общински съвет - Белене за 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”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. 

 2. Дава съгласие Община Белене за подаде проектно предложение „Патронажна 

грижа в община 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. 

 3. Възлага на кмета на община Белене последващи действия. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници: 

 ЗА – 17; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

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

кандидатстване за финансиране по Програма „INTERREG Danube Transnational 

Programme in the 3rd Call” - проектно предложение „LENA 2” (Местна икономика 

и опазване на природата в Дунавския регион - 2). 

 

 Председателят на Общинския съвет даде думата на вносителя да изложи 

предложението пред общинските съветници. За повече яснота думата бе дадена на ст. 

експерт Валя Вълкова към отдел „Социално-икономическа политика и финансиращи 

програми”, „Разработване и управление на проекти”. 

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

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

 

РЕШЕНИЕ № 25 

 

 1. Дава съгласие Община Белене да кандидатства в срок до 08.03.2019 г. в 

качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение: „LENA 2” (Local 

Economy and Nature Conservation in the Danube Region 2 / Местна икономика и опазване 

на природата в Дунавския регион - 2); за привличане на финансови средства по третата 
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покана за набиране на проектнoтo предложениe по Програмата „INTERREG Danube 

Transnational Programme in the 3
rd

 Call”. 

 2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия с оглед на 

качествената и навременна подготовка на изискуемия пакет с документи за 

кандидатстване с проектното предложение. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници: 

 ЗА – 17; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

ЧЕТИРИДЕСЕТА ТОЧКА 

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

кандидатстване за финансиране по Програма „INTERREG Danube Transnational 

Programme in the 3
rd

 Call” - проектно предложение „DANUBE ART BASIN 

(D.A.B.)” (Дунавски басейн на изкуствата). 

 

 Председателят на Общинския съвет даде възможността на кмета на общината да 

изложи предложението пред общинските съветници. Подробности около целите, 

дейностите и финансирането на проекта направи ст. експерт Валя Вълкова към отдел 

„Социално-икономическа политика и финансиращи програми”, „Разработване и 

управление на проекти”. 

 Предложения за промени в проекта за решение не бяха направени. Д-р Бистра 

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

 

РЕШЕНИЕ № 26 

 

 1. Дава съгласие Община Белене да кандидатства в срок до 08.03.2019 г., в 

качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение: „DANUBE ART 

BASIN (D.A.B.)” (Дунавски басейн на изкуствата), за привличане на финансови 

средства по третата покана за набиране на проектни предложения по Програмата 

„INTERREG Danube Transnational Programme in the 3
rd

 Call”. 

 2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия, с оглед на 

качествената и навременна подготовка на изискуемия пакет с документи, за 

кандидатстване с проектното предложение. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници: 

 ЗА – 17; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 
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 Променен кворум на 16 общински съветници - заседанието напусна Веселка 

Врайкова. 

 

 

 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

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

кандидатстване за финансиране по Програма „ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ”. 

 

 Д-р Бистра Павловска отстъпи думата на вносителя на предложението, а той на 

ст. експерт Валя Вълкова за подробности около проектното предложение, с което 

Община Белене иска да кандидатства по Програма „ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ”. 

 Предложения за промени в проекта за решение не бяха направени. 

Председателят подложи на гласуване това на вносителя и Общински съвет-Белене взе 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 27 

 

 1. Дава съгласие Община Белене да кандидатства в срок до 01.03.2019 г., в 

качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение: „Европейски 

общини за европейско бъдеще” (European Municipalities for European Future) за 

привличане на безвъзмездни финансови средства от Европейската комисия по 

Програма „Европа за гражданите”. 

 2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия, с оглед на 

качествената и навременна подготовка на изискуемия пакет с документи, за 

кандидатстване с проектното предложение. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници: 

 ЗА – 16; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

 

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

становища и предложения от граждани. 

 Нямаше отправени питания от общинските съветници. 
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 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 

 

 

РУМЕН ДЖАНТОВ (п) 

Юрист към Общински съвет-Белене 

 

 

РАЛИЦА ГОСПОДИНОВА (п) 

Технически секретар на Общински съвет-Белене 


