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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 

№ 5 

от редовно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 28.05.2019 г. 

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

 

 

 ПРИ ОТКРИВАНЕ 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: 0 

 

 ІІ. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Милен Дулев 

 

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

Мирослава Русанова 

 

 IV. СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛЕНЕ: Румен 

Джантов, Румяна Кондрова, Анна Несторова, инж. Пламен Петров, Антон Антонов, 

Милена Илиева 

 

 V. РЪКОВОДИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ: д-р Наталия Мадова - управител 

на „МБАЛ-Белене” ЕООД, д-р Лъчезар Апостолов - управител на МЦ „БелМедик” 

ЕООД, Росен Гайдарски - управител на „Здраве” ЕООД, секретари и представители на 

читалищата в община Белене 

 

 VI. ГРАЖДАНИ: Евгения Иванова 

 

 

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

редовното заседание на Общински съвет-Белене за месец Май. Обяви, че има кворум - 

присъстват всички 17 общински съветници. Поздрави г-н Красимир Тодоров и г-н 

Стефан Николов по случай рождения им ден на 28 май като им пожела здраве и успехи. 

Поздрави отправи и към г-жа Дора Леонова, която празнува рождения си ден на 23 май. 

Д-р Павловска обяви, че проектът за дневен ред е от 10 (десет) точки и даде 

думата на колегите си за коментари и предложения по дневния ред. 
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Поради липса на предложения по дневния ред, д-р Бистра Павловска подложи на 

гласуване предварително обявения дневен ред. Той бе приет с 17 гласа „За”, 0 - 

„Против” и 0 - „Въздържал се”. 

Заседанието премина при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

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

регулация на терена северно от УПИ I, стр. кв. 153 и УПИ I, стр. кв. 154 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” 

 

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

допускане  изработване на Изменение на Подробен устройствен план - План за 

регулация УПИ IX, ПИ 03366.602.210 в кв. 50 и УПИ I „За поликлиника” в кв. 165 по 

плана на град Белене, собственост на Красимир Иванов, Юсние Шерифова и Тошка 

Илиева. 

 Докладват: Петър Ангелов и Емил Михайлов - председатели на постоянни 

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

екология” 

 

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

доклад за осъществената читалищна дейност в изпълнение на заложената програма и 

изразходваните от бюджета средства през 2018 г. на читалищата в населените места на 

община Белене. 

 Докладват: Красимир Тодоров и Емил Михайлов - председатели на постоянни 

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

туризъм” 

 

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

приемане на Годишни отчети за 2018 година на общинските търговски дружества 

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

 Докладват: д-р Венцислав Стойков и Емил Михайлов - председатели на 

постоянни комисии. Водеща комисия: ПК „Здравеопазване и социални дейности” 

 

 5. Информация от Емил Петров Михайлов - заместник-председател на 

Общински съвет-Белене, относно Доклад № ДИ2ПЛ-2/26.02.2019 г. и заключение към 

него при извършена финансова инспекция на „МБАЛ-Белене” ЕООД - град Белене от 

органи на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). 
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 Докладват: д-р Венцислав Стойков и Емил Михайлов - председатели на 

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

бюджет, финанси и програми за финансиране” 

 

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

съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 170/ 07.05.2019 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” 

 

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

побратимяване на Община Белене с община от Руската федерация. 

 Докладват: Председателите на всички постоянни комисии. Водеща комисия: 

ПК „Местно самоуправление, ред, законност и сигурност” 

 

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

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

04-09-3068#6/21.02.2019 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” 

 

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

участие на представителя на Община Белене в извънредно заседание на Общото 

събрание на „Асоциация по ВиК - Плевен”. 

 Докладват: Дора Леонова, Петър Ангелов и Емил Михайлов - председатели на 

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

бюджет, финанси и програми за финансиране” 

 

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

 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

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

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

за регулация на терена северно от УПИ I, стр. кв. 153 и УПИ I, стр. кв. 154 по 

плана на град Белене. 
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 Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска предостави 

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

го изложи пред аудиторията. 

 След изнесения доклад, д-р Павловска предостави думата на председателите на 

двете постоянни комисии, които са го разгледали на свои заседания, проведени на 16 

май. 

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

политика и екология” (водеща по предложението), съобщи, че членовете на комисията 

приемат предложението на кмета с 4 гласа „За”, без „Против” и без „Въздържал се” (от 

заседанието на комисията са отсъствали Петър Дулев, Стефан Николов и Николай 

Арабаджиев). 

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

бюджет, финанси и програми за финансиране” докладва, че ръководената от него 

комисия приема предложението на вносителя с 5 гласа „За”, без „Против” и без 

„Въздържал се” (от заседанието са отсъствали Дора Леонова и Николай Арабаджиев). 

Желаещи да вземат отношение по предложението нямаше. 

Д-р Бистра Павловска обяви прекратяване на разискванията. 

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

вносителя и Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 43 

 

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

ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, Общински съвет-Белене дава съгласие за 

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

терена северно от УПИ I, стр. кв. 153 и УПИ I, стр. кв. 154 по плана на град Белене в 

обхвана на пи с индентификатор 03366.602.1261 - публична общинска собственост. 

 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; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ВТОРА ТОЧКА 

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

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

регулация УПИ IX, ПИ 03366.602.210 в кв. 50 и УПИ I „За поликлиника” в кв. 165 

по плана на град Белене, собственост на Красимир Иванов, Юсние Шерифова и 

Тошка Илиева. 
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 Д-р Бистра Павловска даде думата на вносителя на предложението, който го 

изложи пред общинските съветници. 

 Предложението е разгледано на заседание на две комисии - ПК „УТЖПЕ” 

(водеща комисия) и ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и 

програми за финансиране”. ПК „УТЖПЕ” приема проекта за решение на кмета на 

община Белене с 5 гласа „За”, 0 - „Против” и 0 - „Въздържал се”; икономическата 

комисия също приема с 5 гласа „За”, 0 - „Против” и 0 - „Въздържал се”. 

 Кметът на общината Милен Дулев съобщи, че има пропуски в разглежданото 

предложение - още през 2010 година не е вписана промяната в съда и в кадастъра, 

което вероятно ще наложи повторно заплащане на сумата от 2000 лв. (Две хиляди 

лева). 

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

Общински съвет-Белене прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 44 

 

 На основание чл. 87, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет-Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, отлага гласуването на предложението за следващо заседание. 

 

 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 

доклад за осъществената читалищна дейност в изпълнение на заложената 

програма и изразходваните от бюджета средства през 2018 г. на читалищата в 

населените места на община Белене. 

 

 Д-р Павловска предостави думата на вносителя на предложението. Той изложи 

доклад за осъществената читалищна дейност в изпълнение на заложената програма и 

изразходваните от бюджета средства през 2018 г. на читалищата в населените места на 

община Белене. Предложението е обсъждано в две комисии - ПК „Образование, 

култура, младежки дейности, спорт и туризъм” (водеща комисия) и ПК „Икономика, 

общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”, които го 

приемат с единодушие и без корекции. 

 Предложения за промяна не бяха направени. Д-р Бистра Павловска обяви 

прекратяване на разискванията. 
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 Д-р Павловска обяви режим на гласуване по предложението на вносителя и 

Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 45 

 

 На основание чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища и чл. 21, т. 

23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема Отчета за 

приходите и разходите на народните читалища в населените места на общината и 

Доклада им за осъществената читалищна дейност в изпълнение на заложената им 

програма. 

 

 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 Годишни отчети за 2018 година на общинските търговски дружества 

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

 

 Д-р Бистра Павловска даде думата на вносителя на предложението, който го 

представи пред общинските съветници. 

 Двете комисии, които са го обсъдили на заседание - ПК „Здравеопазване и 

социални дейности” (водеща комисия) и ПК „Икономика, общинска собственост, 

бюджет, финанси и програми за финансиране” направиха корекции по предложението 

на вносителя. 

 Отношение по предложението взеха Петър Дулев, Момчил Спасов, д-р Пламен 

Гендов, но предложения за промяна в решението не бяха направени. 

 Заседанието напусна Николай Арабаджиев. Кворум - 16 общински съветници. 

 Д-р Бистра Павловска обяви прекратяване на разискванията. 

 Д-р Бистра Павловска подложи на гласуване предложението на икономическата 

комисия и Общински съвет-Белене прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 46 

 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 13, т. 1 от Наредба № 6 за 

условията и реда за упражняване правата на собственост върху общинската част от 

капитала на търговските дружества: 

  1. Приема отчетите за 2018 г. на „МБАЛ-Белене” ЕООД - гр. Белене, МЦ 

„БелМедик” ЕООД - гр. Белене и „Здраве” ЕООД - гр. Белене; 
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  2. В изпълнение на изискванията на чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, както 

и изискванията на Закона за счетоводството реализираната печалба на „МБАЛ 

Белене” ЕООД за 2018 г., в размер на 67 865,38 лв., да бъде разпределена за 

покриване на част от балансовата загуба от предходни години; 

  3. Загубата на МЦ „БелМедик” ЕООД за 2018 г., в размер на 54 266,80 лв., да 

бъде прехвърлена в сметка непокрита загуба от минали години. 

  4. Реализираната текуща печалба на „Здраве” ЕООД за 2018 г. в размер на 1 х. 

лв., след изплащане на дължимия дивидент и данък дивидент, да бъде осчетоводена 

като резерв на дружеството. 

  5. Задължава кмета на община Белене и управителите на „МБАЛ-Белене” ЕООД 

и „Здраве” ЕООД да изготвят План за погасяване на старите финансови задължения. 

 6. Възлага на управителя на МЦ „БелМедик” ЕООД да актуализира цените на 

ползваните активи и услуги от трети лица. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници: 

 ЗА – 16; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ПЕТА ТОЧКА 

 Информация от Емил Петров Михайлов - заместник-председател на 

Общински съвет-Белене, относно Доклад № ДИ2ПЛ-2/26.02.2019 г. и заключение 

към него при извършена финансова инспекция на „МБАЛ-Белене” ЕООД - град 

Белене от органи на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). 

 

 Д-р Бистра Павловска даде думата на вносителя на информацията, който я 

изложи пред аудиторията. 

 Информацията бе обсъдена на заседания на постоянните комисии по 

здравеопазване и по икономика. 

 Председателят на Общинския съвет предостави думата на съветниците за 

коментари и предложения. Предложения за промени в решението не бяха направени. 

Думата бе дадена на г-жа Евгения Иванова. 

 Д-р Бистра Павловска прекрати разискванията и подложи на гласуване 

предложението на водещата комисия - ПК „Икономика, общинска собственост, 

бюджет, финанси и програми за финансиране”. Общински съвет-Белене прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 47 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА: 

 1. Възлага на кмета на община Белене и управителя на „МБАЛ-Белене” ЕООД за 

следващо заседание на Общински съвет да предоставят информация относно 

предприетите действия по дадените Указания на АДФИ. 
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 ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници: 

 ЗА – 16; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 Д-р Бистра Павловска обяви 15-минутна почивка. 

 След почивката, кворумът е променен на 14 общински съветници. От 

заседанието отсъстват: Николай Арабаджиев, Емил Михайлов, Веселка Врайкова. 

 

ШЕСТА ТОЧКА 

 Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на 

Общински съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 170/ 07.05.2019 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. 

 

 Д-р Бистра Павловска, като вносител на предложението, изложи мотивите си за 

решение, което да вземе общинския съвет. 

 Предложението е гледано в комисията по здравеопазване, която го приема с 

единодушие. 

 Предложения за промяна на решението не бяха направени. 

 Д-р Бистра Павловска прекрати разискванията и подложи на гласуване 

предложението си. Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 48 

 

  На основание чл. 21, ал. 1, 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 Л. А. В., ЕГН **********, адрес: град Белене, 

община Белене, ул. „Патриарх Евтимий” № 21, в размер на 300,00 лева (Триста лева 

и 00 ст.). 

 2. Възлага на кмета на общината последващи действия. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 14 общински съветници: 

 ЗА – 14; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 
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СЕДМА ТОЧКА 

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

побратимяване на Община Белене с община от Руската федерация. 

 

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

изложи мотивите си за предложеното решение. 

 Материалът е разгледан на заседание на всички постоянни комисии. Комисиите 

приемат с единодушие предложението на вносителя. Градът, с който ще се водят 

разговори за побратимяване е град Обнинск. 

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

Павловска прекрати разискванията и подложи на гласуване предложението за решение 

на вносителя. Общински съвет-Белене прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 49 

 

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

администрация: 

  1. Дава съгласие Община Белене да установи контакт с цел сключване на 

споразумение за побратимяване с административна единица от Руската федерация. 

 2. Възлага на кмета на Общината да извърши необходимите действия за 

проучване, осъществяване на контакт и подготвяне на необходимите документи за 

сключване на споразумение за побратимяване. 

 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 14 общински съветници: 

 ЗА – 14; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ОСМА ТОЧКА 

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

разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на Договор № 

ОЗ-ХУ-04-09-3068#6/21.02.2019 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. 

 

 Д-р Бистра Павловска предостави думата на кмета на община Белене да изложи 

предложението си. 
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 Предложението е гледано в ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, 

финанси и програми за финансиране”. Комисията прави корекция в проекта за решение 

като обобщава исканата сума и посочва като срок за възстановяването й един месец 

след приключване на проекта. 

 Д-р Бистра Павловска прекрати разискванията и подложи на гласуване 

предложението на икономическата комисия. Общински съвет-Белене прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 50 

 

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

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

 1. Общински съвет-Белене разрешава ползването на временен безлихвен заем по 

Договор № ОЗ-ХУ-04-09-3068#6/21.02.2019 г. за осигуряване на заетост по Проект 

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

672,00 лева (Две хиляди шестстотин седемдесет и два лева и 00 ст.) със срок за 

възстановяване до един месец след приключване на проекта. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 14 общински съветници: 

 ЗА – 14; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА 

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

участие на представителя на Община Белене в извънредно заседание на Общото 

събрание на „Асоциация по ВиК - Плевен”. 

 

 Председателят на Общински съвет-Белене даде думата на вносителя на 

предложението да изложи мотивите си за решение. 

 Предложението е гледано в три комисии - ПК „МСРЗС”, ПК „УТЖПЕ” и ПК 

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

(водеща комисия). Те с единодушие и без корекции приемат предложението на 

вносителя. 

 Поради липса на други желаещи да вземат отношение и да направят 

предложения по проекта за решение, д-р Бистра Павловска прекрати разискванията и 

подложи на гласуване предложението на вносителя. Общински съвет-Белене взе 

следното 

РЕШЕНИЕ № 51 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от 

Закона за водите: 
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 Определя представителя на Община Белене, г-н Милен Павлов Дулев - кмет на 

община Белене, да гласува по точките от дневния ред на извънредното заседнание на 

Общото  събрание на „Асоциацията ВиК - Плевен”, насрочено за 17.06.2019 г. от 10.00 

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

 - Т.1. – Разглеждане и приемане на „Подробна инвестиционна програма за 

2019г.” на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Плевен - да гласува „За” 

приемане на решението; 

 - Т.2. – Разглеждане и приемане на „Годишен финансов отчет за 2018г.” на 

Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД - гр. Плевен - да гласува „За” приемане на решението. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 14 общински съветници: 

 ЗА – 14; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА 

 Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

 

 Общинският съветник Петър Дулев изрази недоумение защо по време на 

Евроизборите, проведени на 26 май, се е получило недоразумение с предоставянето на 

обяд за членовете на секционните избирателни комисии. От общинското ръководство 

поднесоха извинението си. 

 Общинският съветник Петър Ангелов попита как стои въпросът с поддържането 

на Гробищния парк. Началник-отдел „Екология, озеленяване и чистота” Милена 

Илиева информира, че от днес - 28 май, е започнало окосяването на Гробищния парк. 

 

 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 


