
1 

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е 

 
град Белене - 5930, ул. „България” № 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 2 

от второ заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 14.11.2019 г. 

(четвъртък) от 18.30 часа в зала № 26 на общинската администрация 

 

 

 ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ: 

 

 І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 12 - Бистра Павловска, Валери Босилков, 

Веселка Врайкова, Веско Манолов, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия 

Веселинова, Николай Арабаджиев, Олег Йорданов, Петър Ангелов, Петър Дулев, 

Румен Арабаджиев 

 

 ОТСЪСТВА: Момчил Спасов 

 

 ІІ. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Милен Дулев 

 

 ІІI. ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: няма 

 

 IV. КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА: няма 

 

 V. СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛЕНЕ: Румен 

Джантов - юрист 

 

 VI. РЪКОВОДИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ: няма 

 

 VII. ГРАЖДАНИ: няма 

 

  

 

 Председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска обяви, че има 

кворум - присъстват 12 от общо 13 общински съветници; отсъства Момчил Спасов, и 

откри заседанието на Общински съвет-Белене. Предложи на общинските съветници 

проект на дневен ред от 7 (седем) точки. 

 Предложения по дневния ред нямаше. 

 Д-р Павловска обяви режим на гласуване на дневния ред. Той бе приет с 12 

гласа „За”, 0 - „Против” и 0 - „Въздържал се”. 

 Заседанието премина при следния 
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ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

съвет-Белене, относно, избор на Временна комисия за изготвяне на проект на 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Белене, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 година. 

 

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

съвет-Белене, относно избор на състав на Комисия за предотвратяване и установяване 

на конфликт на интереси към Общински съвет-Белене. 

 

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

съвет-Белене, относно определяне представител на Общински съвет-Белене в Общото 

събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). 

 

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

съвет-Белене, относно съгласие председателят на Общински съвет-Белене да членува в 

Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България 

(НАПОС-РБ). 

 

 5. 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”. 

 

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

сключване на Анекс към Договор за кредитна линия между Сдружение „МИГ Белене - 

Никопол” и „Банка ДСК” ЕАД с поръчители Община Белене и Община Никопол. 

 

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

 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на 

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

проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Белене, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 

2019-2023 година. 

 

 Д-р Бистра Павловска, като вносител на предложението, обяви че за да 

функционира нормално Общинският съвет е необходимо да бъде изработен нов 

правилник. За целта предложи създаването на временна комисия от пет члена като нейн 

председател да е тя, а членове - Веселка Врайкова, Олег Йорданов и двама общински 

съветници от групата на „БСП за България”. 

 Петър Дулев предложи от тяхната група да са Калоян Прокопиев и Румен 

Арабаджиев. Петър Ангелов предложи да се уточни, че става въпрос за правилника за 

предходния мандат като се допише „мандат 2015 - 2019 година”. 

 Други предложения не бяха направени. 
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 Д-р Павловска прекрати разискванията и подложи на гласуване предложението с 

допълнението и Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 2 

 

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

администрация и чл. 5, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет – Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

- мандат 2015 - 2019 година, избира Временна комисия за изработване на нов 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Белене, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация в състав: 

 Председател: д-р Бистра Ангелова Павловска 

 Членове: 

 1. Веселка Петрова Врайкова 

 2. Олег Петров Йорданов 

           3. Калоян Петров Прокопиев 

 4. Румен Силвестров Арабаджиев 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 12 общински съветници: 

 ЗА – 12; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

 ВТОРА ТОЧКА 

 Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на 

Общински съвет-Белене, относно избор на състав на Комисия за предотвратяване 

и установяване на конфликт на интереси към Общински съвет-Белене. 

 

 

 Д-р Бистра Павловска, като вносител на предложението, обяви че Съгласно 

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество, общинските съвети следва да изберат комисия. Предложи комисията да е 

от пет члена като председател да е Валери Босилков, а членове - Иван Динов, Олег 

Йорданов и двама общински съветници от групата на „БСП за България”. 

 Петър Дулев предложи от тяхната група да са Калоян Прокопиев и Камелия 

Веселинова. Николай Арабаджиев предложи в решението да се добави след името на 

Комисията „за мандат 2019 - 2023 година”. 

 Други предложения не бяха направени. 

 Д-р Павловска прекрати разискванията и подложи на гласуване предложението с 

допълнението и Общински съвет-Белене взе следното 
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РЕШЕНИЕ № 3 

 

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

администрация и чл. 5, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет – Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

във връзка с чл. 71, ал. 1 и ал. 2, т. 3 и § 2, ал. 2 от Закон за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, избира Комисия за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за мандат 2019 - 2023 година 

в състав: 

 Председател: Валери Здравков Босилков 

 Членове: 

 1. Иван Цветанов Динов 

 2. Олег Петров Йорданов 

           3. Калоян Петров Прокопиев 

 4. Камелия Александрова Веселинова 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 12 общински съветници: 

 ЗА – 12; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

 Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на 

Общински съвет-Белене, относно определяне представител на Общински съвет-

Белене в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република 

България (НСОРБ). 

 

 Д-р Бистра Павловска, като вносител на предложението, обяви че Общински 

съвет-Белене от години членува в Националното сдружение на общините в Република 

България. 

 Калоян Прокопиев заяви, че делегати в Общото събрание на НСОРБ следва да са 

председателят на Общинския съвет и заместник-председателят. Тъй като все още няма 

избран заместник-председател на Общински съвет-Белене, Петър Ангелов предложи да 

се запише името на Николай Арабаджиев. 

 Други предложения не бяха направени. 

 Д-р Павловска прекрати разискванията и подложи на гласуване предложението с 

конкретните имена и Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 4 
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 На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 

1 от Устава на НСОРБ, Общински съвет-Белене: 

 1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на 

общините в Република България представителя на Общински съвет-Белене - д-р Бистра 

Ангелова Павловска - председател на Общински съвет-Белене. 

 2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат, в заседание на 

Общото събрание, той ще бъде заместван от Николай Йосифов Арабаджиев - общински 

съветник. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 12 общински съветници: 

 ЗА – 12; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на 

Общински съвет-Белене, относно съгласие председателят на Общински съвет-

Белене да членува в Националната асоциация на председателите на общински 

съвети в Република България (НАПОС-РБ). 

 

 Д-р Бистра Павловска, като вносител на предложението, обяви че счита за 

полезно Общински съвет-Белене да членува в НАПОС-РБ. 

 Общинските съветници имаха думата за становища по предложението. 

 Предложения за промени не бяха направени. 

 Д-р Павловска прекрати разискванията и подложи на гласуване предложението 

и Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 5 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация дава съгласие председателят на Общински съвет-Белене да 

членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република 

България, като дължимия членски внос е за сметка на бюджета на Общината в частта 

„Общински разходи за Общинския съвет и параграфа за разходи за членски внос и 

участие в нетърговски организации”. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 12 общински съветници: 

 ЗА – 12; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 
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ПЕТА 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”. 

 

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

изложи пред общинските съветници. 

 Общинските съветници имаха думата за становища по предложението. 

 Предложения за промени не бяха направени. 

 Д-р Павловска прекрати разискванията и подложи на гласуване предложението 

и Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 6 

 

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

Закона за водите, определя представителя на община Белене - Милен Павлов Дулев, 

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

заседание на Общото събрание на „Асоциацията ВиК - Плевен”, насрочено за 

09.12.2019 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Областна администрация в гр. 

Плевен, както следва: 

 точка 1. - Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на 

държавата в бюджета на Асоциацията за 2020 година на основание чл. 20, ал. 3 от 

Правилника за организацията и дейността на Асоциацията по водоснабдяване и 

канализация - да гласува „За” приемане на решението. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 12 общински съветници: 

 ЗА – 12; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА 

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

сключване на Анекс към Договор за кредитна линия между Сдружение „МИГ 

Белене - Никопол” и „Банка ДСК” ЕАД с поръчители Община Белене и Община 

Никопол. 

 

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

изложи пред общинските съветници. 

 Общинските съветници имаха думата за становища по предложението. 

 Предложения за промени не бяха направени. 

 Д-р Павловска прекрати разискванията и подложи на поименно гласуване 

предложението и Общински съвет-Белене взе следното 
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РЕШЕНИЕ № 7 

 

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

местната администрация (ЗМСМА): 

 1. Общински съвет - Белене дава разрешение Община Белене, ЕИК: 000413579 

да обезпечи, като поръчител, вземането на „Банка ДСК“ ЕАД  по Договор за кредитна 

линия №226 от 05.12.2017 г. и всички бъдещи анекси към него, сключен между „Банка 

ДСК” ЕАД, ЕИК 121830616 и Сдружение „Местна инициативна група Белене – 

Никопол“, с Булстат 177027228 в размер до 100 000 лева (Сто хиляди лева и 00 ст.) при 

следните параметри на кредитната линия: 

 » Кредитна линия за финансиране на одобрени текущи разходи от ДФЗ. 

- Размер: до 100 000 лева; 

- Вид на кредита: кредитна линия; 

- Цел на кредита: финансиране на оборотни средства за дейността; 

- Срок на кредита: до 12 месеца, с възможност за удължаване на срока до 2022г.; 

- Усвояване: на части; 

- Погасяване: С всяко възстановяване на средства от ДФЗ. Еднократно погасяване на 

краен падеж на кредитната линия; 

- Лихвен процент: 1м EURIBOR + надбавка 3,07%;  

- Такса управление: 0,30%; 

- Такса ангажимент: 0,00%; 

- Обезпечение 

 » Първи по ред Особен залог върху вземания от ДФЗ - одобрения бюджет на 

„МИГ Белене- Никопол”  в размер на 977 914,00 лева; 

 » Поръчителство от Община Белене и Община Никопол 

 Оправомощава кмета на община Белене да извърши всички правни и фактически 

действия, подпише с кредитора „БАНКА ДСК” ЕАД при горе изброените параметри, 

анекса към договора за поръчителство и всички свързани с тази сделка документи и да 

представлява Община Белене лично или чрез пълномощник пред Банката. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 12 общински съветници (поименно): 

 ЗА – 12 (Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско 

Манолов, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Николай Арабаджиев, 

Олег Йорданов, Петър Ангелов, Петър Дулев, Румен Арабаджиев); 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

СЕДМА ТОЧКА 

 Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
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 Д-р Павловска каза, че писмени запитвания от граждани няма постъпили в 

деловодството на Общинския съвет. 

 

 

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

заседание на Общински съвет-Белене. 

  

 

 

 

Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА 

Председател на Общински съвет-Белене 

 

 

 

РАЛИЦА ГОСПОДИНОВА 

Технически секретар на Общински съвет-Белене 


