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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 

№ 4 

от извънредно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 15.05.2019 г. 

(сряда) от 19.00 часа в зала № 26 на общинската администрация 

 

 

 ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ: 

 

 І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 17 - д-р Бистра Павловска, Веселка Врайкова, 

Веско Манолов, д-р Венцислав Стойков, Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов, 

Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър 

Дулев, д-р 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 

 

   

Д-р Бистра Павловска посочи, че има кворум (присъстват всички 17 общински 

съветници) и откри извънредното заседание на Общинския съвет. 

Обяви, че проектът за дневен ред е от 1 (една) точка и че поводът да свика 

извънредна сесия е, че крайният срок за кандидатстване с проектното предложение е 27 

май, а редовното заседание е насрочено за 28 май. 

Д-р Павловска подложи на гласуване проекта на дневен ред за извънредното 

заседание на Общински съвет-Белене и той бе приет с единодушие (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 

кандидатстване на Община Белене по процедура чрез подбор №BG06RDNP001-19.253 - 

„МИГ Белене – Никопол”, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020, с проектно предложение „Подобряване на 

средата на живот чрез реконструкция на част от уличната мрежа и изграждане на 

спортна инфраструктура на територията на община Белене”. 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

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

кандидатстване на Община Белене по процедура чрез подбор №BG06RDNP001-
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19.253 - „МИГ Белене – Никопол”, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, с 

проектно предложение „Подобряване на средата на живот чрез реконструкция на 

част от уличната мрежа и изграждане на спортна инфраструктура на територията 

на община Белене”. 

 

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

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

представи пред общинските съветници с кои обекти ще кандидатства по процедура 

чрез подбор №BG06RDNP001-19.253 - „МИГ Белене – Никопол”, Мярка 7.2 

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

по мащаби инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, а 

именно: части от улици в гр. Белене - ул. „Цанко Церковски”, ул. „Дунав”, ул. „Кирил и 

Методий” и ул. „Трайчо Костов”; изграждане на спортно игрище за плажен волейбол 

на стадион „Гигант” - Белене и изграждане на спортна площадка в с. Деков. 

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

становища. 

 Отношение по предложението взе Емил Михайлов. Той заяви, че ще подкрепи 

предложението и че териториално разположението за реконструкция на улици в града е 

добро - има в отделни райони. Направи предложение за промяна в решението: като 

точка 2 да се запише: „Определя обектите за включване в проектното предложение по 

т. 1, както следва: части от улици в гр. Белене - ул. „Цанко Церковски”, ул. „Дунав”, ул. 

„Кирил и Методий” и ул. „Трайчо Костов”; изграждане на спортно игрище за плажен 

волейбол на стадион „Гигант” - Белене и изграждане на спортна площадка в с. Деков.”; 

т. 2 да стане точка 3, а т. 3 да стане точка 4. 

 Отношение по предложението взе също общинският съветник Момчил Спасов. 

Той отправи питания към вносителя - Защо толкова късно се внася предложението, при 

положение, че програмата е отворена за кандидатстване от края на месец Април?; 

Колко е стойността на проекта? Кметът на общината Милен Дулев отговори, че е било 

необходимо техническо време за изготвяне на предложението, а стойността на проекта 

е 400 000 лв. 

 Момчил Спасов изрази мнение, че е било необходимо да се кандидатства с две 

проектни предложения, за да бъде усвоена по-голяма сума от мярка 7.2., че е 

необходимо да има обществено обсъждане преди разглеждане на предложението в 

Общинския съвет, че трябва да се кандидатства по индикаторите, за да може след това 

Стратегията да получи висока оценка. Предложи в решението да се запише 

основанието за кандидатстване, т.е. в точка 1 след името на проекта да се добави: „по 

процедура чрез подбор №BG06RDNP001-19.253 - „МИГ Белене – Никопол”, Мярка 7.2 

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

по мащаби инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.”. 

Отправи препоръка към ръководството на Общината да внася предложенията в срок и 

да предоставя повече информация на общинските съветници, за да може да дебатират и 

вземат най-добрите решения за жителите на града и населените места. 

Д-р Бистра Павловска обяви прекратяване на разискванията. 

 Д-р Бистра Павловска подложи на гласуване предложението за решение на 

вносителя с промените, предложени от Емил Михайлов и Момчил Спасов. Общински 

съвет-Белене взе следното 
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РЕШЕНИЕ № 42 

 

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

местната администрация, Общински съвет-Белене: 

 1. Дава съгласие Община Белене да кандидатства с проектно предложение 

„Подобряване на средата на живот чрез реконструкция на част от уличната мрежа и 

изграждане на спортна инфраструктура на територията на община Белене” по 

процедура чрез подбор №BG06RDNP001-19.253 - „МИГ Белене – Никопол”, Мярка 7.2 

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

по мащаби инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020. 

 2. Определя обектите за включване в проектното предложение по т. 1, както 

следва: части от улици в гр. Белене - ул. „Цанко Церковски”, ул. „Дунав”, ул. „Кирил и 

Методий” и ул. „Трайчо Костов”; изграждане на спортно игрище за плажен волейбол 

на стадион „Гигант” - Белене и изграждане на спортна площадка в с. Деков. 

 3. Потвърждава, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на 

Общинския план за развитие на община Белене 2014-2020. 

 4. Възлага на кмета на община Белене да подготви всички необходими 

документи и подаде проектното предложение. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 17 общински съветници: 

 ЗА – 17; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, 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 


