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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 

№ 6 

от редовно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 05.08.2019 г. 

(понеделник) от 13.00 часа в зала № 26 на общинската администрация 

 

 

 ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ: 

 

 І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 14 - Бистра Павловска, Веско Манолов, 

Венцислав Стойков, Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, 

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

Стефан Николов, Стилиян Лоринков 

 

 ОТСЪСТВА: 3 - Веселка Врайкова, Николай Арабаджиев, Светослава Христова 

 

 ІІ. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Милен Дулев 

 

 ІІI. ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: инж. Мирослава Русанова 

 

 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: Румен 

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

Виктория Любенова, Мая Терзиева, Нина Пейзанова 

 

 VI. ГРАЖДАНИ: Анелия Коева, Теменужка Арабаджиева 

 

 

 

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

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

- присъстват 14 общински съветници от общо 17. 

Д-р Павловска обяви, че проектът за дневен ред е от 17 (седемнадесет) точки и 

даде думата на колегите си за коментари и предложения по дневния ред. 

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 



2 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

за касовото изпълнение на бюджета на Община Белене и средствата от ЕС към 

31.12.2018 г. 

 Докладват: председателите на всички постоянни комисии. Водеща комисия: 

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

финансиране” 

 

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

възлагане на задължение за обществена услуга – патронажна грижа, предоставяна по 

проект BG05M9OP001–2.040-0026 „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. 

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

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

бюджет, финанси и програми за финансиране” 

 

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

издаване на Запис на заповед от Община Белене в полза на Министерство на труда и 

социалната политика, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми 

и проекти”, обезпечаваща авансово плащане по договор BG05M9OP001–2.040-0026 от 

28.06.2019 година за 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. 

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

собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране” 

 

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

постъпило искане за предоставяне на целева парична вноска от Община Белене на 

Сдружение „МИГ Белене - Никопол”. 

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

собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране” 

 

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

разрешаване за изработване на частично изменение на Общия устройствен план на град 

Белене в обхвата УПИ XVII в стр. кв. 64. 

 Докладват: Петър Ангелов и Емил Михайлов - председатели на ПК. Водеща 

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

 

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

отмяна на Решение №67/31.10.2018г. на Общински съвет-Белене и вземане на решение 

за отправяне на искане чрез Областен управител на област Плевен до Министерството 

на културата за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България 

за вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление на Община Белене 

за срок от 10 години на недвижими имоти – публична държавна собственост, находящи 

се в гр. Белене, съставляващи поземлен имот с идентификатор 03366.602.1391 и 
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поземлен имот с идентификатор 03366.602.1389 по КККР на гр. Белене, във връзка с 

намерение на Община Белене за кандидатстване пред Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството по Оперативна програма „Региони в растеж”. 

 Докладват: Петър Ангелов и Емил Михайлов - председатели на ПК. Водеща 

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

финансиране” 

 

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

учредяване на възмездно право на ползване върху част от общински земеделски имот в 

землището на с. Деков, община Белене, на физическо лице за разполагане на пчелин и 

приемане на Годишна наемна цена, определена от лицензиран оценител на земеделски 

земи по реда на ЗСПЗЗ и ЗП. 

 Докладват: Петър Ангелов и Емил Михайлов - председатели на постоянни 

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

и програми за финансиране” 

 

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

кандидатстване за финансиране по Програма „УРБАКТ ІІІ 2014-2020”, ІІ-ра покана за 

подаване на проектни предложения по дейност „Мрежи за планиране на действия”, 

тематична цел 11 „Повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична 

администрация”, Приоритетна ос „Популяризиране на интегрираното устойчиво 

градско развитие”. 

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

собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране” 

 

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

съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 211/ 25.06.2019 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” 

 

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

съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 219/ 10.07.2019 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” 

 

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

съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 220/ 11.07.2019 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” 

 

 12. Доклад от Красимир Петков Тодоров - председател на Комисия за 

предотвратяване и установяване конфликт на интереси при Общински съвет-Белене, 

относно информация за спазването на сроковете за подаване на декларациите за 

имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията 
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и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), подадени до Комисия 

за предотвратяване и установяване конфликт на интереси (КПУКИ) при Общински 

съвет-Белене. 

 Докладва: Дора Леонова - председател на ПК „Местно самоуправление, ред, 

законност и сигурност” 

 

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

съвет-Белене, относно избор на Временна комисия за определяне на кандидати за 

съдебни заседатели за Окръжен съд - Плевен и Районен съд - Левски. 

 Докладва: Дора Леонова - председател на ПК „Местно самоуправление, ред, 

законност и сигурност” 

 

 14. 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 Януари 2019 г. - месец Юни 2019 г. 

 Докладват: председателите на всички постоянни комисии. Водеща комисия: 

ПК „Местно самоуправление, ред, законност и сигурност” 

 

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

удостояване със званието „Почетен гражданин на град Белене” на Милин Тодоров 

Николов и Георги Крачунов Трушков. 

 Докладват: председателите на всички постоянни комисии. Водеща комисия: 

ПК „Местно самоуправление, ред, законност и сигурност” 

 

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

разделяне на общински поземлен имот с идентификатор 56085.190.295 с НТП – пасище 

по КК на с. Петокладенци, община Белене, и обособяване на два нови самостоятелни 

имота по реда на ЗКИР. 

 Докладва: Петър Ангелов - председател на ПК „Устройство на територията, 

жилищна политика и екология” 

 

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

 

 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

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

отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Белене и средствата от ЕС 

към 31.12.2018 г. 

 

 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 

всички постоянни комисии, които са го разгледали на свои заседания, проведени на 25 

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

дейности, спорт и туризъм”, каза, че комисията с единодушие приемат предложението 

за решение на вносителя („За” - 7, „Против” - 0, „Въздържал се” - 0). 

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

дейности”, информира, че на свое заседание членовете на комисията са разгледали 

отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Белене и средствата от ЕС към 

31.12.2018 г. и го приемат с единодушие („За” - 5, „Против” - 0, „Въздържал се” - 0). 

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

сигурност”, обяви че комисията с единодушие приема предложението за решение („За” 

- 4, „Против” - 0, „Въздържал се” - 0). 

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

политика и екология”, съобщи че членовете на комисията приемат предложението на 

кмета с 4 гласа „За”, без „Против” и без „Въздържал се” (от заседанието на комисията е 

отсъствал Петър Дулев). 

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

бюджет, финанси и програми за финансиране” (водеща по предложението), докладва че 

ръководената от него комисия приема предложението на вносителя със 7 гласа „За”, без 

„Против” и без „Въздържал се”. 

В обсъждането на предложението отношение взеха Момчил Спасов, Емил 

Михайлов, Петър Дулев. Предложения за промяна в решението не бяха направени. 

Д-р Бистра Павловска обяви прекратяване на разискванията. 

 Д-р Бистра Павловска подложи на поименно гласуване предложението за 

решение на вносителя и Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 52 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 140 от Закона за публичните 

финанси, чл. 9 от ЗОД, разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 г. и чл. 31 от Наредбата за 

съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 

Белене: 

 1. Приема уточнения Годишен план на бюджета на Община Белене за 2018 

година по прихода и разхода по функции и дейности в размер на 7 086 232 лв., съгласно 

Приложения №1 и № 2. 

 2. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2018 година, съгласно 

Приложения № 1 и № 2, както следва: 

 2.1. По прихода: 6 773 082 лв.; 

 2.2. По разхода: 6 328 385 лв.  

 3. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2018 г. с остатъчен 

размер 1 928 328 лева и за лицата по чл. 8а от ЗОД в размер на 249 659, съгласно 

Приложение №3. 

 4. Приема отчета за изпълнението на инвестиционната програма за 2018 г. в 

размер на 1 657 004лева, съгласно Приложение № 4. 

 5. Приема отчета на сметки за изпълнение на проектите, финансирани от 

фондовете на ЕС за 2018 г. като общ разход в размер на 1 423 730 лева, съгласно 

Приложение № 5. 
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 6. Приема отчета на бюджетните разходи за 2018 г. по кметства в размер на 290 

400 лева, съгласно Приложение № 6. 

 7. Приема отчета на изразходваните средства от гласуваната субсидия за 2018 г. 

по спортни клубове в размер на 39 340 лева, съгласно Приложение № 7. 

 8. Приема отчета за изпълнение на План-сметка за сметосъбиране и 

сметоизвозване за 2018 г. в размер на 797 991 лева, съгласно Приложение № 8. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 14 общински съветници (поименно): 

 ЗА – 14 (Бистра Павловска, Веско Манолов, Венцислав Стойков, Дора Леонова, 

Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Петър Ангелов, 

Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, Стефан Николов, Стилиян 

Лоринков); 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА 

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

възлагане на задължение за обществена услуга – патронажна грижа, предоставяна 

по проект BG05M9OP001–2.040-0026 „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. 

 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 „Здравеопазване 

и социални дейности” и ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и 

програми за финансиране” (водеща комисия). ПК „Здравеопазване и социални 

дейности” приема проекта за решение на кмета на община Белене с 5 гласа „За”, 0 - 

„Против” и 0 - „Въздържал се”; икономическата комисия също приема със 7 гласа „За”, 

0 - „Против” и 0 - „Въздържал се”. Икономическата комисия е допълнила в т. 2 от 

проекта за решение думата „ресорния” след „възлага на”. 

 По предложението се изказаха Петър Ангелов, д-р Пламен Гендов, Момчил 

Спасов. Думата бе предоставена и на общинския служител Анна Несторова. Промени 

по решението не бяха предложени. 

 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 № 53 

 

 На основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация: 

 1. Общински съвет – Белене, чрез кмета на община Белене, в качеството си на 

„възложител” възлага на: 

 • Отдел „Социално-икономическа политика и финансиращи програми” в 

Общинска администрация - Белене да предоставя мобилни почасови интегрирани 

здравно-социални услуги в дома на потребителите – патронажна грижа по 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”, по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020; 

 • Изпълнението на услугата по патронажна грижа се възлага на оператора за 

срок от 12 месеца, считано от 01.10.2019 г.; 

 • Патронажната грижа да се предоставя на територията на община Белене; 

 • Отдел „Социално-икономическа политика и финансиращи програми”, в 

качеството си на доставчик на услугата (оператор), се задължава да предостави 

услугата при стриктно спазване на административен договор № BG05M9OP001–2.040-

0026-С01/28.06.2019 г. за изпълнение на Проект „Патронажна грижа в община Белене” 

и Методиката за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и 

хора с увреждания, разработена от Министерство на здравеопазването по Компонент 1. 

 2. Общински съвет – Белене, чрез кмета на община Белене, в качеството си на 

„възложител” възлага на ресорния заместник-кмет да осъществява контрол за срок от 

12 месеца, считано от 01.10.2019 г. по предоставянето на почасовите интегрирани 

здравно-социални услуги в дома на потребителите – патронажна грижа по 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”, по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020; 

 3. Възлага на кмета на община Белене да издаде заповед, съдържаща всички 

необходими реквизити, съгласно чл. 4 от Решението за услуга от общ икономически 

интерес (УОИИ), а именно: 

 - Съдържание на задълженията за обществена услуга; 

 - Продължителност на задълженията за обществена услуга; 

 - Територия, на която ще се предоставя патронажната грижа; 

 - Описание на компенсационния механизъм и параметрите за изчисляване, 

контролиране и преглед на компенсацията. 

 4. Финансираните по Проекта услуги по патронажна грижа да се ползват от 

потребителите без заплащане на такса. 

 5. Да се осигури отделна аналитична счетоводна отчетност, във връзка с 

предоставянето на УОИИ, като за целта се създаде отделна база в счетоводния софтуер 

на Общината за целите на проекта; да се осъществява контрол за липса на 

свръхкомпенсация, съгласно чл. 6 от Решение 2012/21/ЕС. Контролът за 
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свръхкомпенсация включва проверка от страна на Общината за действителните разходи 

и приходи, свързани с услугата, изпълнение на възложената услуга с определените 

качествени параметри и съответно налагане на санкции, ако има такива. 

 6. При предоставянето на мобилни почасови интегрирани здравно-социални 

услуги в дома на потребителите – патронажна грижа по проект „Патронажна грижа в 

община Белене”, да се спазват изискванията за защита на личните данни, съобразно 

разпоредбите на Регламент(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 

април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на 

лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 

95/46/ЕО и приложимото национално законодателство. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 14 общински съветници: 

 ЗА – 14; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

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

издаване на Запис на заповед от Община Белене в полза на Министерство на 

труда и социалната политика, Главна дирекция „Европейски фондове, 

международни програми и проекти”, обезпечаваща авансово плащане по договор 

BG05M9OP001–2.040-0026 от 28.06.2019 година за 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. 

 

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

мотивите си за решение пред общинските съветници. Предложението е обсъждано в 

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

финансиране”, която го приема с единодушие, но със следните корекции: в 

основанието след ЗМСМА добавя „и Административен договор BG05M9OP001–2.040-

0026 от 28.06.2019 година:”; в 1. точка в началото записва израза „Одобрява Запис на 

заповед и”. 

 Момчил Спасов направи предложение в т. 2 от проекта за решение да се добави 

„и подаде” след „да подготви”. Други предложения не бяха направени. Д-р Бистра 

Павловска обяви прекратяване на разискванията. 

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

корекциите на икономическата комисия и на Момчил Спасов. Общински съвет-Белене 

взе следното 
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РЕШЕНИЕ № 54 

 

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

местната администрация и Административен договор BG05M9OP001–2.040-0026 от 

28.06.2019 година: 

 1. Одобрява Запис на заповед и упълномощава кмета на община Белене да 

подпише Запис на Заповед, без протести и без разноски, без никакви възражения, без 

такси и удръжки от какъвто и да е характер, в размер на 14 063,62 лв.(Четиринадесет 

хиляди и шестдесет и три лева и шестдесет и две стотинки) за обезпечаване на 100% от 

заявения размер на авансовото плащане по договор BG05M9OP001–2.040-0026 за 

изпълнение на 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 за срок от 150 дни 

след изтичане на срока за изпълнение на дейностите по административния договор. 

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

документи за получаване на авансово плащане по договор № BG05M9OP001–2.040-

0026 от 28.06.2019 г., 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 да ги представи 

пред Министерство на труда и социалната политика, Главна дирекция „Европейски 

фондове, международни програми и проекти”. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 14 общински съветници: 

 ЗА – 14; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

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

постъпило искане за предоставяне на целева парична вноска от Община Белене на 

Сдружение „МИГ Белене - Никопол”. 

 

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

представи пред общинските съветници. 

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

финансиране”, която го обсъди на свое заседание, направи корекции по предложението 

за решение на вносителя - т. 1 става „Общински съвет-Белене разрешава ползването на 

текущ временен безлихвен заем от общинския бюджет в размер 15 000, 00 лв. 

(Петнадесет хиляди лева) за предварително финансиране на дейностите, изпълнявани 



10 

 

при реализирането на 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 ВОМР” и подмярка 19.04. „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР” на мярка 19. „Водено от общностите 

местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 

г.”; т. 2 става „Срокът за погасяване - до 31.12.2019 г.”; т. 3 - отпада; т. 4 - става т. 3. 

 Председателят на Общинския съвет даде думата на колегите си за мнения и 

становища. Предложения за промяна в решението не бяха направени. 

 Д-р Бистра Павловска обяви прекратяване на разискванията. 

 Д-р Бистра Павловска подложи на поименно гласуване предложението на 

икономическата комисия и Общински съвет-Белене прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 55 

 

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

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

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

заем от общинския бюджет в размер 15 000, 00 лв. (Петнадесет хиляди лева) за 

предварително финансиране на дейностите, изпълнявани при реализирането на 

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 ВОМР” и подмярка 19.04. „Текущи разходи и популяризиране 

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

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

 2. Срокът за погасяване - до 31.12.2019 г. 

 3. Възлага на кмета на община Белене последващи действия. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 14 общински съветници (поименно): 

 ЗА – 14 (Бистра Павловска, Веско Манолов, Венцислав Стойков, Дора Леонова, 

Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Петър Ангелов, 

Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, Стефан Николов, Стилиян 

Лоринков); 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ПЕТА ТОЧКА 

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

за разрешаване за изработване на частично изменение на Общия устройствен 

план на град Белене в обхвата УПИ XVII в стр. кв. 64. 

 

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

изложи пред аудиторията. 
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 Информацията бе обсъдена на заседания на постоянните комисии по устройство 

на територията (водеща комисия) и по икономика. Те с единодушие и без корекции 

приемат предложението на вносителя и предлагат то да стане решение на общинския 

съвет. 

 Председателят на Общинския съвет предостави думата на съветниците за 

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

 Д-р Бистра Павловска прекрати разискванията и подложи на гласуване 

предложението на вносителя. Общински съвет-Белене прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 56 

 

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

ЗУТ, Общински съвет-Белене разрешава изработването на Частично изменение на 

Общия устройствен план на град Белене и на Подробния устройствен план - ПРЗ в 

обхвата на УПИ XVII в стр. кв. 64 като отражението на имота да стане „За предимно 

производствена устройствена зона” - Пп. 

 2. Одобряването на ПУП - ПРЗ да стане по реда на чл. 134, ал. 3 от ЗУТ. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 14 общински съветници: 

 ЗА – 14; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска обяви 15-

минутна почивка. 

 След прекъсването, кворумът е променен на 13 общински съветници (Иван 

Динов не се яви след почивката). 

 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА 

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

отмяна на Решение №67/31.10.2018г. на Общински съвет-Белене и вземане на 

решение за отправяне на искане чрез Областен управител на област Плевен до 

Министерството на културата за внасяне на предложение в Министерски съвет на 

Република България за вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за 

управление на Община Белене за срок от 10 години на недвижими имоти – 

публична държавна собственост, находящи се в гр. Белене, съставляващи 

поземлен имот с идентификатор 03366.602.1391 и поземлен имот с идентификатор 

03366.602.1389 по КККР на гр. Белене, във връзка с намерение на Община Белене 

за кандидатстване пред Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството по Оперативна програма „Региони в растеж”. 
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 Д-р Бистра Павловска предостави думата на кмета на общината Милен Дулев -

вносител на предложението, да изложи мотивите си за решение, което да вземе 

общинския съвет. 

 Предложението е гледано в ПК „Устройство на територията, жилищна политика 

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

финансиране” (водеща комисия). Двете комисии с единодушие и без корекции приемат 

предложението на вносителя. 

 Предложения за промяна на решението не бяха направени. 

 Д-р Бистра Павловска прекрати разискванията и подложи на поименно 

гласуване предложението на вносителя. Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 57 

 

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

от Закона за културното наследство: 

 1. Отменя Решение №67/31.10.2018 г. на Общински съвет – Белене. 

 2. Възлага на кмета на община Белене да внесе искане чрез Областен управител 

– гр. Плевен до Министерството на културата за внасяне на предложение в 

Министерски съвет на Република България за предоставяне безвъзмездно за 

управление от Община Белене за срок от 10 години на недвижими имоти – публична 

държавна собственост, находящи се в гр. Белене, съставляващи поземлен имот с 

идентификатор 03366.602.1391 и поземлен имот с идентификатор 03366.602.1389 по 

КККР на гр. Белене. 

 3. Дава съгласие Община Белене да приеме управлението върху имотите, 

подробно описани в точка първа от настоящото решение. 

 4. Възлага на кмета на община Белене да предприеме необходимите действия по 

изпълнение на настоящото. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 13 общински съветници (поименно): 

 ЗА – 13 (Бистра Павловска, Веско Манолов, Венцислав Стойков, Дора Леонова, 

Емил Михайлов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Петър Ангелов, Петър Дулев, 

Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, Стефан Николов, Стилиян Лоринков); 

 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

СЕДМА ТОЧКА 

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

учредяване на възмездно право на ползване върху част от общински земеделски 

имот в землището на с. Деков, община Белене, на физическо лице за разполагане 
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на пчелин и приемане на Годишна наемна цена, определена от лицензиран 

оценител на земеделски земи по реда на ЗСПЗЗ и ЗП. 

 

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

изложи мотивите си за предложеното решение. 

 Материалът е разгледан на заседание на две комисии - ПК „УТЖПЕ” и 

икономическата комисия (водеща). Комисиите приемат с единодушие предложението 

на вносителя. 

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

Павловска прекрати разискванията и подложи на поименно гласуване предложението 

за решение на вносителя. Общински съвет-Белене прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 58 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37п, ал. 1 от ЗСПЗЗ, във връзка 

с чл. 11, ал. 2 от ЗП учредява възмездно право на ползване за срок от 10 (десет) 

стопански години за периода 2019-2029 стопански години върху част с площ 1,000 дка 

от общински поземлен имот с идентификатор 20537.110.195 по КККР на с. Деков, 

община Белене, с НТП – Дере в местността „Мерезините”, целият с площ 15,764 дка, за 

разполагане на пчелин на Сашка Цветанова Димитрова от с. Деков, ул. „Св. Владимир 

Попов” №16, приема пазарната оценка от лицензиран оценител на недвижими имоти 

„ХЕМУС КОНСУЛТ” ЕООД – гр. Троян (Сертификат за оценителска правоспособност 

с Рег.№902500051 от 08 юни 2016 г. за оценка на недвижими имоти, машини и 

съоръжения, търговски предприятия и вземания, поземлени имоти в горски територии, 

земеделски земи и трайни насаждения, издаден въз основа на Протокол №29 от 04, 05 и 

06 юни 2016 г. на Управителния съвет на КНОБ) в размер на 38,00 лева/година 

(Тридесет и осем лева и 00 стотинки) и я определя за наемна без провеждане на 

публичен търг или конкурс на лицето. 

 2. Възлага на кмета на общината последващите действия. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 13 общински съветници (поименно): 

 ЗА – 13 (Бистра Павловска, Веско Манолов, Венцислав Стойков, Дора Леонова, 

Емил Михайлов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Петър Ангелов, Петър Дулев, 

Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, Стефан Николов, Стилиян Лоринков); 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ОСМА ТОЧКА 

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

кандидатстване за финансиране по Програма „УРБАКТ ІІІ 2014-2020”, ІІ-ра 

покана за подаване на проектни предложения по дейност „Мрежи за планиране на 



14 

 

действия”, тематична цел 11 „Повишаване на институционалния капацитет и 

ефективна публична администрация”, Приоритетна ос „Популяризиране на 

интегрираното устойчиво градско развитие”. 

 

 

 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”. Комисията прави корекция в проекта за решение 

на т. 2, която става: „Дава съгласие Община Белене да сключи Договор за финансиране 

на одобрено решение на Комисията за наблюдение на 25.06.2019 г. от Секретариата на 

УРБАКТ проектно предложение: „KAIROS” (Cultural heritage as a tool of economic 

development and social inclusion - Културното наследство като инструмент за 

икономическо развитие и социално включване) за привличане на безвъзмездни 

финансови средства от Европейската комисия по Програма „УРБАКТ ІІІ 2014-2020”, 

Фаза на 1 в качеството си на допустим бенефициент и продължаване във Втора фаза на 

проекта.”. 

 Други корекции в решението не бяха направени. 

 Д-р Бистра Павловска прекрати разискванията и подложи на гласуване 

предложението на икономическата комисия. Общински съвет-Белене прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 59 

 

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

местната администрация: 

 1. Одобрява кандидатстването по ІІ-ра покана за набиране на проектни 

предложения по Програма „УРБАКТ ІІІ 2014-2020”, дейност „Мрежи за планиране на 

действия”, тематична цел 11 „Повишаване на институционалния капацитет и ефективна 

публична администрация”, Приоритетна ос „Популяризиране на интегрираното 

устойчиво градско развитие” на Община Белене като партньор в Първа фаза на 

проектно предложение „KAIROS” (Cultural heritage as a tool of economic development 

and social inclusion - Културното наследство като инструмент за икономическо развитие 

и социално включване). 

 2. Дава съгласие Община Белене да сключи Договор за финансиране на 

одобрено решение на Комисията за наблюдение на 25.06.2019 г. от Секретариата на 

УРБАКТ проектно предложение: „KAIROS” (Cultural heritage as a tool of economic 

development and social inclusion - Културното наследство като инструмент за 

икономическо развитие и социално включване) за привличане на безвъзмездни 

финансови средства от Европейската комисия по Програма „УРБАКТ ІІІ 2014-2020”, 

Фаза на 1 в качеството си на допустим бенефициент и продължаване във Втора фаза на 

проекта. 

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

качествената и навременна подготовка на изискуемия пакет с документи. 
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 ГЛАСУВАЛИ - 13 общински съветници: 

 ЗА – 13; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА 

 Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на 

Общински съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 211/ 25.06.2019 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. 

 

 Председателят на Общински съвет-Белене, като вносител на предложението, 

докладва мотивите си за решение. 

 Предложението е гледано в ПК „Здравеопазване и социални дейности”. 

Членовете на комисията, на свое заседание, единодушно предлагат на лицето да бъде 

отпусната еднократна финансова помощ в размер на 150,00 лева. („За ” - 5, „Против” - 

0, „Въздържал се” - 0). 

 Поради липса на други предложения по проекта за решение, д-р Бистра 

Павловска прекрати разискванията и подложи на гласуване предложението на 

здравната комисия. Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 60 

 

 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 В. И. А., ЕГН **********, адрес: град Белене, 

община Белене, ул. „Малчика” № 18, жил. блок 3/42, вх. „А”, ет. 3, ап. 7, в размер на 

150,00 лева (Сто и петдесет лева и 00 ст.). 

 2. Възлага на кмета на общината последващи действия. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 13 общински съветници: 

 ЗА – 8; 

 ПРОТИВ - 2; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 2 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА 

 Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на 

Общински съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 219/ 10.07.2019 г. за отпускане 
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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. 

 

 Вносител на предложението е председателят на общинския съвет - д-р Бистра 

Павловска. Тя докладва мотивите си за решение. 

 Предложението е гледано в ПК „Здравеопазване и социални дейности”. 

Членовете на комисията, на свое заседание, единодушно предлагат на лицето да бъде 

отпусната еднократна финансова помощ в размер на 300,00 лева. („За ” - 5, „Против” - 

0, „Въздържал се” - 0). 

 Поради липса на други предложения по проекта за решение, д-р Бистра 

Павловска прекрати разискванията и подложи на гласуване предложението на 

здравната комисия. Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 61 

 

 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 Т. К. М., ЕГН **********, адрес: град Белене, 

община Белене, ул. „Светлин” № 1, жил. блок 2/42, вх. „Б”, ет. 1, ап. 3, в размер на 

300,00 лева (Триста лева и 00 ст.). 

 2. Възлага на кмета на общината последващи действия. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 13 общински съветници: 

 ЗА – 13; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на 

Общински съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 220/ 11.07.2019 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. 

 

 Председателят на Общински съвет-Белене, като вносител на предложението, 

докладва мотивите си за решение. 

 Предложението е гледано в ПК „Здравеопазване и социални дейности”. 

Членовете на комисията, на свое заседание, единодушно предлагат на лицето да бъде 
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отпусната еднократна финансова помощ в размер на 300,00 лева. („За ” - 5, „Против” - 

0, „Въздържал се” - 0). 

 Поради липса на други предложения по проекта за решение, д-р Бистра 

Павловска прекрати разискванията и подложи на гласуване предложението на 

здравната комисия. Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 62 

 

 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 М. Е. Т., ЕГН **********, адрес: град Белене, 

община Белене, ул. „Гео Милев” № 64, в размер на 300,00 лева (Триста лева и 00 ст.). 

 2. Възлага на кмета на общината последващи действия. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 13 общински съветници: 

 ЗА – 13; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 Доклад от Красимир Петков Тодоров - председател на Комисия за 

предотвратяване и установяване конфликт на интереси при Общински съвет-

Белене, относно информация за спазването на сроковете за подаване на 

декларациите за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за 

противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество 

(ЗПКОНПИ), подадени до Комисия за предотвратяване и установяване конфликт 

на интереси (КПУКИ) при Общински съвет-Белене. 

 

 Председателят на Общински съвет-Белене предостави думата на вносителя на 

доклада - Красимир Тодоров, да запознае общинските съветници с информацията за 

спазването на сроковете за подаване на декларациите за имущество и интереси по чл. 

35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 

придобитото имущество (ЗПКОНПИ), подадени до Комисия за предотвратяване и 

установяване конфликт на интереси (КПУКИ) при Общински съвет-Белене 

 Предложението е гледано в ПК „Местно самоуправление, ред, законност и 

сигурност”. Членовете на комисията, на свое заседание, единодушно приемат 

предложението за решение на вносителя. 

 Поради липса на други предложения по проекта за решение, д-р Бистра 

Павловска прекрати разискванията и подложи на гласуване предложението на 

вносителя. Общински съвет-Белене взе следното 
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РЕШЕНИЕ № 63 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА приема информацията за спазването 

на сроковете за подаване на декларациите за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 

от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото 

имущество (ЗПКОНПИ), подадени до Комисия за предотвратяване и установяване 

конфликт на интереси (КПУКИ) при Общински съвет-Белене за сведение. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 13 общински съветници: 

 ЗА – 13; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на 

Общински съвет-Белене, относно избор на Временна комисия за определяне на 

кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Плевен и Районен съд - Левски. 

 

 Председателят на Общински съвет-Белене, като вносител на предложението, 

докладва мотивите си за решение. 

 Предложението е гледано в ПК „Местно самоуправление, ред, законност и 

сигурност”. Членовете на комисията, на свое заседание, единодушно предлагат за 

председател на Временната комисия да е Веселка Врайкова, а членове - Румен 

Арабаджиев и Красимир Тодоров („За ” - 4, „Против” - 0, „Въздържал се” - 0). 

 Поради липса на други предложения по проекта за решение, д-р Бистра 

Павловска прекрати разискванията и подложи на гласуване предложението на 

комисията по местно самоуправление. Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 64 

 

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

администрация и чл. 5, ал. 1, т.1 от Правилник за организацията и дейността на 

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

администрация, във връзка с чл. 68а, ал. 1 от Закона за съдебната власт: 

 1. Избира временна комисия за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд-

Плевен и Районен съд-Левски, както следва 

 Председател: Веселка Врайкова 

 Членове: 

  1. Румен Арабаджиев 

  2. Красимир Тодоров 
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 2. На основание чл. 68а, ал. 3 от Закона за съдебната власт, в срок до 04.09.2019 

г. и чл. 59, ал. 1 от Правилник на Общински съвет-Белене, Комисията да изготви 

Доклад за работата си и предложи кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд-

Плевен и Районен съд-Левски. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 13 общински съветници: 

 ЗА – 13; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 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 Януари 2019 г. - месец Юни 

2019 г. 

 Председателят на Общински съвет-Белене, като вносител на предложението, 

информира общинските съветници за дейността на Общински съвет-Белене и 

изпълнение на приетите решения за периода месец Януари 2019 г. - месец Юни 2019 г. 

 Предложението е гледано в петте постоянни комисии. Те приемат предложената 

информация за сведение с единодушие. Със становище не се е произнесла ПК 

„УТЖПЕ”, тъй като на заседанието й не е присъствал вносителят на предложението. 

 Поради липса на предложения по проекта за решение, д-р Бистра Павловска 

прекрати разискванията и подложи на гласуване предложението. Общински съвет-

Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 65 

 

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

съвет-Белене и изпълнение на приетите решения за периода месец Януари 2019 г. - 

месец Юни 2019 г. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 13 общински съветници: 

 ЗА – 13; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 
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ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

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

удостояване със званието „Почетен гражданин на град Белене” на Милин Тодоров 

Николов и Георги Крачунов Трушков. 

 

 Председателят на Общински съвет-Белене, като инициатор на предложението, 

информира общинските съветници за своите мотиви да изготви подобно предложение 

до кмета на Общината, след което даде думата на г-н Милен Дулев. Той обясни, че във 

връзка с 55-годишнина от обявяването на Белене за град подкрепя идеята на д-р 

Павловска и че предложените двама - Милин Николов и Георги Трушков, заслужават 

званието „Почетен гражданин на град Белене”. 

 Предложението е гледано в петте постоянни комисии. Те приемат 

предложението с единодушие. Корекции в проекта за решение са направили ПК 

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

финансиране”, а именно: в т. 1. заменя „Дава съгласие Община Белене да удостои” с 

„Общински съвет-Белене удостоява”. 

 Общинските съветници се обединиха около датата, часа и мястото на 

провеждане на церемонията по връчването на званията - 2 септември 2019 г. 

(понеделник) от 18.00 часа в Ритуалната зала на Община Белене. 

 Момчил Спасов предложи в основанието за вземането на решение да се добави и 

чл. 23 от Наредбата за символиката на община Белене. 

 Поради липса на други предложения по проекта за решение, д-р Бистра 

Павловска прекрати разискванията и подложи на гласуване проекта за решение с 

направените корекции от комисията по устройство на територия и икономическата 

комисия, както и допълнението на Момчил Спасов. Общински съвет-Белене взе 

следното 

РЕШЕНИЕ № 66 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, чл. 23 и чл. 26, т. 1, т. 3 и т. 6 от 

Наредбата за символиката на община Белене: 

 1. Общински съвет-Белене удостоява със званието „Почетен гражданин на град 

Белене” следните наши съграждани: 

  1. Милин Тодоров Николов 

  2. Георги Крачунов Трушков 

за многобройни и особени заслуги в областта на обществения, стопанския и духовния 

живот на град Белене. 

 2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия по 

изпълнение на горепосоченото Решение. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 13 общински съветници: 

 ЗА – 13; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СE 
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ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

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

разделяне на общински поземлен имот с идентификатор 56085.190.295 с НТП – 

пасище по КК на с. Петокладенци, община Белене, и обособяване на два нови 

самостоятелни имота по реда на ЗКИР. 

 

 Председателят на Общински съвет-Белене даде думата на г-н Милен Дулев - 

вносител на предложението. Той изложи пред общинските съветници мотивите си за 

решение. 

 Предложението е гледано в ПК „УТЖПЕ”, която с единодушие и без корекции 

го приема. 

 Поради липса на предложения по проекта за решение, д-р Бистра Павловска 

прекрати разискванията и подложи на поименно гласуване предложението на 

вносителя. Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 67 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 53а, точка 2 от 

ЗКИР разрешава разделяне на Поземлен имот с идентификатор 56085.190.295 по КК на 

с. Петокладенци, община Белене, и обособяване на два нови самостоятелни имота, от 

които единият с площ от 5,000 дка ведно със застроената в него масивна 

селскостопанска сграда на един етаж с идентификатор 56085.190.295.1 със застроена 

площ 680,00 кв.м. 

 2. Възлага на кмета на общината последващите действия. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 13 общински съветници (поименно): 

 ЗА – 13 (Бистра Павловска, Веско Манолов, Венцислав Стойков, Дора Леонова, 

Емил Михайлов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Петър Ангелов, Петър Дулев, 

Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, Стефан Николов, Стилиян Лоринков); 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

 

 Председателят на Общински съвет-Белене обяви, че до Общинския съвет има 

постъпили два писмени въпроса: Жалба от Анелия Димитрова Коева, град Белене, с Вх. 

№ 208/13.06.2019 г. на ОбС-Белене и писмо от Румен Пасков с Вх. № 217/09.07.2019 г. 

на ОбС-Белене. 

 В залата присъстваха Анелия Коева и Теменужка Арабаджиева, собственички на 

апартементи в жил. блок 4/51 в града. Те изложиха пред общинските съветници своето 



22 

 

недоволство по изпълнение на санирането по Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради на жил. блок 4/51. За действията от 

страна на общинска администрация отговори заместник-кметът инж. Мирослава 

Русанова. Гражданите получиха уверението, че проблемът е известен на Общината и че 

се работи по разрешаването му. 

 По писмото на Румен Пасков общинските съветници посочиха, че лицето не е 

поставило въпросите си съгласно Закона за достъп до обществена информация. За 

публикация в общинския вестник „Дунавски новини” има ценоразпис, регламентиран в 

Наредба №8 на Община Белене. Платено съобщение се публикува след 

предварителното му заплащане по банков път или на касата на Община Белене, Център 

за информация и обслужване на гражданите. Общинските съветници възложиха на 

председателя на Общинския съвет д-р Бистра Павловска да изпрати препис от 

протокола на заседанието на Румен Пасков и по-конкретно - частта, в която е 

обсъждано неговото писмо. 

 

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

заседание на Общински съвет-Белене. 
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