
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 

№ 7 

от редовно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 02.09.2019 г. 

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

 

 

 ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ: 

 

 І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 16 - Бистра Павловска, Веселка Врайкова, 

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

Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Петър Дулев, Пламен 

Гендов, Румен Арабаджиев, Светослава Христова, Стефан Николов, Стилиян Лоринков 

 

 ОТСЪСТВА: 1 -Петър Ангелов 

 

 ІІ. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Милен Дулев 

 

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

Мирослава Русанова 

 

 IV. КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА: Венцислав Петров (кмет на кметство Бяла 

вода), Калин Петракиев (кмет на кметство Деков) 

 

 V. СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛЕНЕ: 

Николай Първанов, Румяна Кондрова, Анна Несторова, инж. Пламен Петров, Антон 

Антонов, Виктория Любенова, инж. Христина Иванова-Мънева, Нина Пейзанова 

 

 VI. РЪКОВОДИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ: Стела Костова - директор на ДГ 

„Мечта” 

 

 VII. ГРАЖДАНИ: няма 

 

 

 

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

редовното заседание на Общински съвет-Белене за месец Септември с кворум от 16 

общински съветници (отсъства Петър Ангелов). Обяви, че това е последното редовно 

заседание на Общински съвет-Белене за мандат 2015-2019. 

Д-р Павловска каза, че проектът за дневен ред е от 13 (тринадесет) 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 16 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 

включване в списъка на средищните детски градини на ДГ „Мечта” - Белене, община 

Белене, област Плевен, за учебната 2019/2020 година. 

 Докладва: Красимир Тодоров - председател на ПК „Образование, култура, 

младежки дейности, спорт и туризъм” 

 

 

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

включване в списъка на средищните училища на ОУ „Васил Левски” - Белене, община 

Белене, област Плевен, за учебната 2019/2020 година. 

 Докладва: Красимир Тодоров - председател на ПК „Образование, култура, 

младежки дейности, спорт и туризъм” 

 

 

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

формиране на маломерни паралелки в ОУ „Васил Левски” - Белене за учебната 

2019/2020 година. 

 Докладва: Красимир Тодоров - председател на ПК „Образование, култура, 

младежки дейности, спорт и туризъм” 

 

 

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

формиране на маломерни паралелки в СУ „Димчо Дебелянов” - Белене за учебната 

2019/2020 година. 

 Докладва: Красимир Тодоров - председател на ПК „Образование, култура, 

младежки дейности, спорт и туризъм” 

 

 

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

кандидатстване на Община Белене по процедура чрез подбор BG16M1OP002-2.009 

„Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците” 

по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” с проектно предложение „Не 

изхвърляй - компостирай”. 

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

собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране” 

 

 

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

удължаване срока на Договор за общински дълг от фонд „ФЛАГ” ЕАД за изпълнението 

на проект „Стимулиране и повишаване на заетостта и трансграничната мобилност в  
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трансграничния регион”, e-MS code ROBG-175 по Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния - 

България. 

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

собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране” 

 

 

  

 7. Доклад от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно отложено с 

Решение №44/28.08.2019 г. на Общински съвет-Белене за следващо заседание за 

Съгласие за допускане изработване на изменение на Подробен устройствен план - План 

за регулация на УПИ ІХ и ХІІ, ПИ 03366.602.210 в кв.50 и УПИ І „За поликлиника” в 

кв. 165 по плана на гр. Белене, собственост на Красимир Георгиев Иванов, Юсние 

Ахмедова Шерифова и Тошка Илиева. 

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

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

 

 

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

съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 267/ 07.08.2019 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” 

 

 

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

съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 280/ 21.08.2019 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.№ 283/ 26.08.2019 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 Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 

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

Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане на Данък добавена стойност 

по договор № 15/07/2/0/00509 от 06.10.2017г. 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: 

общински път PVN 1105, (ІІІ-5202)–Белене–АЕЦ „Белене”, общински път PVN 2002 (ІІ-

52, Деков–Бяла вода) – Кулина вода”, сключен между Община Белене и ДФ 

„Земеделие” - Разплащателна агенция. 
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 Докладва: Емил Михайлов - председател на ПК „Икономика, общинска 

собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране” 

 

 

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

отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Белене и сметките за средства от 

Европейския съюз към 30.06.2019 г. 

 Докладват: председателите на всички постоянни комисии. Водеща комисия: 

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

финансиране” 

 

 

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

 

 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

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

включване в списъка на средищните детски градини на ДГ „Мечта” - Белене, 

община Белене, област Плевен, за учебната 2019/2020 година. 

 

 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 Красимир Тодоров 

- председател на ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм”. Той 

съобщи, че комисията на свое заседание, проведено на 26 август, с единодушие приема 

предложението за решение на вносителя („За” - 6, „Против” - 0, „Въздържал се” - 0. От 

заседанието на комисията е отсъствала Светослава Христова). 

В обсъждането на предложението отношение взе Момчил Спасов. Той предложи 

към основанията за вземане на решение да се добави и ал. 5 на чл. 53 от Закона за 

предучилищното и училищното образование. Други предложения не постъпиха. 

Д-р Бистра Павловска обяви прекратяване на разискванията. 

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

вносителя с допълнението на Момчил Спасов и Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 68 

 

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

местната администрация и чл. 53, ал. 1 и ал. 5 от Закона за предучилищното и 

училищното образование: 

 1. ДГ „Мечта” - гр. Белене да бъде включена в списъка на МОН за средищна 

детска градина за учебната 2019/2020 година. 
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 2. Възлага на кмета на община Белене да изготви мотивирано предложение до 

Министерство на образованието и науката за определяне на ДГ „Мечта” - гр. Белене за 

средищна детска градина за учебната 2019/2020 година. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници: 

 ЗА – 16; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА 

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

включване в списъка на средищните училища на ОУ „Васил Левски” - Белене, 

община Белене, област Плевен, за учебната 2019/2020 година. 

 

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

изложи пред общинските съветници. 

 Предложението е разгледано на заседание на ПК „Образование, култура, 

младежки дейности, спорт и туризъм”, която приема проекта за решение на кмета на 

община Белене със 6 гласа „За”, 0 - „Против” и 0 - „Въздържал се”. 

 По предложението Момчил Спасов отново предложи да се добави ал. 5 на чл. 53 

от Закона за предучилищното и училищното образование. Други промени не бяха 

предложени. 

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

корекцията на Момчил Спасов и Общински съвет-Белене прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 69 

 

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

местната администрация и чл. 53, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за предучилищното 

и училищното образование: 

 1. ОУ „Васил Левски” - гр. Белене да бъде включена в списъка на МОН за 

Средищно училище за учебната 2019/2020 година. 

 2. Възлага на кмета на община Белене да изготви мотивирано предложение до 

Министерство на образованието и науката за определяне на ОУ „Васил Левски” - гр. 

Белене за средищно училище за учебната 2019/2020 година. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници: 

 ЗА – 16; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 
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ТРЕТА ТОЧКА 

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

формиране на маломерни паралелки в ОУ „Васил Левски” - Белене за учебната 

2019/2020 година. 

 

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

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

ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм”, която го приема с 

единодушие. 

 По предложението взеха отношение Момчил Спасов, Емил Михайлов и Петър 

Дулев. 

  Петър Дулев направи предложение в т. 2 от проекта за решение на вносителя да 

отпадне. 

 Д-р Бистра Павловска обяви прекратяване на разискванията и подложи на 

гласуване предложението на Петър Дулев. То бе прието с 13 гласа „За”, 2 - „Против” и 

1 - „Въздържал се”. 

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

точка 2 от проекта за решение и Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 70 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от 

Наредбата№7/2000 г. на МОН: 

 1. Утвърждава маломерни самостоятелни паралелки за учебната 2019/2020 

година в ОУ „Васил Левски” - гр.Белене, както следва: 

 - І клас - 10 (недостиг 6 ученици); 

 - ІІ клас - 11 (недостиг 5 ученици); 

 - ІІІ клас - 15 (недостиг 1 ученик); 

 - ІV клас - 12 (недостиг 4 ученици); 

 - V клас - 16 (недостиг 2 ученици); 

 - VІ клас - 9 (недостиг 9 ученици). 

  

 ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници: 

 ЗА – 15; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 1 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

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

формиране на маломерни паралелки в СУ „Димчо Дебелянов” - Белене за 

учебната 2019/2020 година. 
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 Д-р Бистра Павловска даде думата на вносителя на предложението, който го 

представи пред общинските съветници. 

 ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм”, която го 

обсъди на свое заседание, прие предложението на вносителя без корекции и с 

единодушие. 

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

становища. Момчил Спасов предложи, подобно на предходното предложение, точка 2 

от проекта за решение на вносителя да отпадне. Други предложения не бяха направени. 

 Д-р Бистра Павловска обяви прекратяване на разискванията. 

 Председателят на Общински съвет-Белене подложи на гласуване предложението 

на Момчил Спасов. То бе прието с 16 гласа „За”, 0 - „Против” и 0 - „Въздържал се”. 

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

точка 2 от проекта за решение и Общински съвет-Белене прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 71 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от 

Наредбата№7/2000 г. на МОН: 

 1. Утвърждава маломерни самостоятелни паралелки за учебната 2019/2020 

година в СУ „Димчо Дебелянов” - гр. Белене, както следва: 

 - VІІІ-а клас - 13 ученици; 

 - Х клас - 14 ученици; 

 - ХІІ клас - 14 ученици. 

  

 ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници: 

 ЗА – 16; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ПЕТА ТОЧКА 

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

кандидатстване на Община Белене по процедура чрез подбор BG16M1OP002-2.009 

„Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на 

отпадъците” по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” с проектно 

предложение „Не изхвърляй - компостирай”. 

 

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

изложи пред аудиторията. 

 Предложението бе обсъдено на заседание на ПК „Икономика, общинска 

собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”. Комисията с единодушие 

(6 - „За”; 0 - „Против”; 0 - „Въздържал се”; От заседанието на комисията е отсъствал 
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Момчил Спасов) и без корекции приема предложението на вносителя и предлага то да 

стане решение на общинския съвет. 

 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 № 72 

 

 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 „Не 

изхвърляй - компостирай“ по процедура чрез подбор BG16M1OP002-2.009 

„Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците” 

по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. 

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

Общинския план за развитие на община Белене 2014-2020. 

 3. Възлага на кмета на община Белене на подготви всички необходими 

документи и подаде проектното предложение. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници: 

 ЗА – 16; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА 

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

удължаване срока на Договор за общински дълг от фонд „ФЛАГ” ЕАД за 

изпълнението на проект „Стимулиране и повишаване на заетостта и 

трансграничната мобилност в трансграничния регион”, e-MS code ROBG-175 по 

Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния - България. 

 

 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 „Икономика, общинска собственост, бюджет, 

финанси и програми за финансиране”, която прави промени в точка 1 от проекта за 

решение. 

 Д-р Бистра Павловска предостави думата на колегите си за мнения и 

предложения. При дебатите предложения за промяна на решението не бяха направени. 
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 Д-р Бистра Павловска прекрати разискванията и подложи на поименно 

гласуване предложението на икономическата комисия. Общински съвет-Белене взе 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 73 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка, чл. 15а, чл. 17, ал. 1, чл. 

17а, ал. 2 и чл. 19а от Закона за общинския дълг и чл. 32, ал. 5 от Закона за публичните 

финанси, Общински съвет-Белене дава своето съгласие:  

 1. Променя Решение № 82/28.12.2018 г., взето с Протокол № 10/28.12.2018 г. на 

Общински съвет-Белене в следните му части: 

 › Максимален размер на дълга – до 315 000 лева; 

 › Вид на дълга - Дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 

 › Условия за погасяване: 

 - Срок на погасяване - до 20 месеца, считано от датата на подписване на 

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без 

такса за предсрочно погасяване. 

 2. Дава съгласие кмета на община Белене да отправи писмено искане до „Фонд 

за органите на местно самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД за удължаване срока 

за погасяване до 25.10.2020 г. и да подготви необходимите документи и извърши 

всички правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници (поименно): 

 ЗА – 13 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав 

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

Спасов, Николай Арабаджиев, Петър Дулев, Румен Арабаджиев, Стилиян Лоринков); 

 ПРОТИВ - 2 (Светослава Христова, Стефан Николов); 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 1 (Пламен Гендов) 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

СЕДМА ТОЧКА 

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

с Решение №44/28.08.2019 г. на Общински съвет-Белене за следващо заседание за 

Съгласие за допускане изработване на изменение на Подробен устройствен план - 

План за регулация на УПИ ІХ и ХІІ, ПИ 03366.602.210 в кв. 50 и УПИ І „За 

поликлиника” в кв. 165 по плана на гр. Белене, собственост на Красимир Георгиев 

Иванов, Юсние Ахмедова Шерифова и Тошка Илиева. 

 

 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” (водеща) и 

икономическата комисия. Комисиите приемат с единодушие предложението на 
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вносителя с корекция - добавя точка 3 - „Задължава кмета на община Белене да 

предприеме действия по възстановяване на получената сума в размер на 4 020 лв. 

(Четири хиляди и двадесет лева) от лицето Красимир Божинов.”, т. 3 става т. 4. 

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

Павловска прекрати разискванията и подложи на гласуване предложението за решение 

на двете комисии. Общински съвет-Белене прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 74 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 6 и чл. 136, ал. 

1 и ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1 и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ: 

 1. Разрешава изработването на изменение на Подробен устройствен план - План 

за регулация на УПИ ІХ и ХІІ, ПИ 03366.602.210 в кв. 50 и УПИ І „За поликлиника” в 

кв. 165 по плана на гр. Белене. 

 2. Дава съгласие за изменение на УПИ I „За поликлиника” в кв. 165 по плана на 

гр. Белене. 

 3. Задължава кмета на община Белене да предприеме действия по 

възстановяване на получената сума в размер на 4 020 лв. (Четири хиляди и двадесет 

лева) от лицето Красимир Божинов. 

 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на последващите действия, 

съгласно ЗУТ. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници: 

 ЗА – 16; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ОСМА ТОЧКА 

 Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на 

Общински съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 267/ 07.08.2019 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, запозна колегите си 

общински съветници с него. 

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

Председателят й д-р Венцислав Стойков докладва, че членовете на комисията с 

единодушие (7 - „За”, 0 - „Против”, 0 - „Въздържал се”) предлагат на лицето да бъде 
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отпусната еднократна финансова помощ в размер на 150,00 лева (Сто и петдесет лева и 

00 ст.). 

 Предложение за промени по предложението нямаше. 

 Д-р Бистра Павловска прекрати разискванията и подложи на гласуване 

предложението на здравната комисия. Общински съвет-Белене прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 75 

 

 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 И. Г. И., ЕГН **********, адрес: град Белене, 

община Белене, ул. „Васил Левски” № 10, жил. блок 3/73, вх. „А”, ет. 2, ап. 8, в размер 

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

 2. Възлага на кмета на общината последващи действия. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници: 

 ЗА – 16; 

 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.№ 280/ 21.08.2019 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 300,00 лева (Триста лева и 00 ст.). 

(„За ” - 7, „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 
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РЕШЕНИЕ № 76 

 

 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 П.З.К, ЕГН **********, адрес: град Белене, 

община Белене, ул. „Патриарх Евтимий” № 20, жил. блок 3/51, вх. „В”, ет. 4, ап. 7, в 

размер на 300,00 лева (Триста лева и 00 ст.). 

 2. Възлага на кмета на общината последващи действия. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници: 

 ЗА – 15; 

 ПРОТИВ - 1; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА 

 Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на 

Общински съвет-Белене, относно Заявление с Вх.№ 283/ 26.08.2019 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. 

 

 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 (Триста лева и 00 ст.). 

 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 № 77 

 

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

община Белене, ул. „България” № 53, вх. „В”, ет. 5, ап. 11, в размер на 300,00 лева 

(Триста лева и 00 ст.). 

 2. Възлага на кмета на общината последващи действия. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници: 

 ЗА – 15; 
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 ПРОТИВ - 1; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 Председателят на Общински съвет-Белене даде 15-минутна почивка. 

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА 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 авансово плащане на Данък добавена 

стойност по договор № 15/07/2/0/00509 от 06.10.2017г. 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: общински път PVN 1105, (ІІІ-5202)–Белене–АЕЦ 

„Белене”, общински път PVN 2002 (ІІ-52, Деков–Бяла вода) – Кулина вода”, 

сключен между Община Белене и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция. 

 

 Председателят на Общински съвет-Белене, даде думата на вносителя на 

предложението. Той изложи мотивите си за решение. 

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

финанси и програми за финансиране”, която го приема с единодушие („За” - 6, 

„Против” - 0, „Въздържал се” - 0). 

 Предложения за промени в решението не бяха направени. 

 Д-р Бистра Павловска прекрати разискванията и подложи на поименно 

гласуване предложението на вносителя. Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 78 

 

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

самоуправление и местната администрация и на основание Договор за отпускане на 

финансова помощ № 15/07/2/0/00509 от 06.10.2017 г. за проект „Реконструкция и 

рехабилитация на общинска пътна мрежа: общински път PVN 1105, (ІІІ-5202) – Белене 

– АЕЦ „Белене”, общински път PVN 2002 (ІІ-52, Деков – Бяла вода) – Кулина вода” 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 ПРСР за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между Община 

Белене и ДФ „Земеделие” - РА, Общински съвет - Белене 

 1. Одобрява Запис на заповед на 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 501 477,83 лева (Петстотин и една хиляди четиристотин 

седемдесет и седем хиляди и осемдесет и три стотинки) за обезпечаване на 100% от 
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стойността на допустимия ДДС на извършено второ авансово плащане по Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 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: 

общински път PVN 1105, (ІІІ-5202) – Белене – АЕЦ „Белене”, общински път PVN 2002 

(ІІ-52, Деков – Бяла вода) – 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 Данък добавена стойност на 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” 

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: общински път PVN 1105, 

(ІІІ-5202) – Белене – АЕЦ „Белене”, общински път PVN 2002 (ІІ-52, Деков – Бяла вода) 

– Кулина вода” и да ги представи пред ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници (поименно): 

 ЗА – 16 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав 

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

Спасов, Николай Арабаджиев, 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 

отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Белене и сметките за 

средства от Европейския съюз към 30.06.2019 г. 

 

 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 петте постоянни комисии към Общинския съвет. 

Водеща по предложението е икономичиската комисия. 
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 Председателите на комисиите докладваха, че приемат за информация отчета за 

касовото изпълнение на бюджета на община Белене и сметките за средства от 

Европейския съюз към 30.06.2019 г. с единодушие. 

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

Павловска прекрати разискванията и подложи на гласуване предложението на 

вносителя. Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 79 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните 

финанси (ЗПФ), чл. 29 ал. 2 от Наредбата за съставяне, обсъждане, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на община Белене: 

 1. Приема за информация отчета за касовото изпълнение на бюджета и на 

сметките за средствата от ЕС на Община Белене към 30.06. 2019 година по Приложения 

№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5 и № 6. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници: 

 ЗА – 16; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

 

 Писмени въпроси към Общински съвет-Белене нямаше. 

 

 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 


