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

 

 

 

ПРОТОКОЛ №4 

от редовно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 27 декември 

2019 г. (петък) от 13.00 ч. в зала №26 на Общинска администрация – Белене 

 

 

НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ: 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско 

Манолов, Валери Босилков, Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Момчил 

Спасов, Николай Арабаджиев, Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев. 

 

 ОТСЪСТВА: Камелия Веселинова 

 

 КМЕТ ИЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Милен Дулев, 

Малина Ешекова и Петър Ангелов 

 

 КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА: Марио Дончев, Румен Георгиев и Калин 

Петракиев 

 

 

 ЮРИСТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ :Румен Джантов 

 

 СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 След констатиране на необходимия кворум (присъстват 12 общински съветници)  

председателят на Общински съвет-Белене: д-р Бистра Павловска откри редовното 

заседание и представи на своите колеги предварително предложения  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

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

съвет -Белене, относно избор на заместник председател на Общински съвет-Белене. 

2. Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, относно 

актуализация на бюджета на Община Белене за 2019 г. 

3. Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, относно 

актуализация на поименния списък за капиталовите разходи на Община Белене за 2019 

година. 

4. Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, относно 

удължаване на срока за възстановяване на отпуснат безлихвен заем през 2018 година от 

Централния бюджет. 

5. Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, относно: 

5.1. Отчет за изпълнение на План-сметка за необходимите разходи за извършване на 

услуги по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо. 

5.2. Проект на План-сметка за необходимите разходи за извършване на услугите по 



събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 

третиране. 

6. Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, относно 

кандидатстване на Община Белене, като партньор с проектно предложение „ХАБИТАТ - 

ДУНАВ“ по процедура чрез подбор №BG16M1OP002-3.013 „МИГ Белене-Никопол“. 

7. Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, относно 

разрешение за изработване на ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентификатор 56085.190.393 

в землището на с.Петокладенци. 

8. Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, относно 

изменение и допълнение на Решение №18/25.02.2019г. с Приложение №1 към него на 

Общински съвет - Белене за разпределение на общинските жилища по групи за 2019 

година и приемане на оценка за продажба на общински имот. 

9. Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, относно 

учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна 

общинска собственост  на Агенция по заетостта – гр.София (Филиал Белене към 

Дирекция ”Бюро по труда” - гр.Никопол). 

10.  Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, относно 

учредяване на възмездно право на пристрояване за нежилищни нужди към 

самостоятелен обект в сграда, в кв.44. 

11. Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, относно промяна 

в структурата на Общинска администрация – Белене. 

12. Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, относно 

приемане на общински план за защита при бедствия в Община Белене. 

13. Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, относно 

разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на Договор „Съвместно 

управление на риска за ефективни реакции на местните власти в извънредни ситуации”. 

14. Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, относно 

разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на проект “LENA“. 

15. Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, относно 

споразумение за сътрудничество по проект „ Подобряване на природозащитното 

състояние ва местообитанията на целеви видове земноводни и влечуги в защитени зони 

„Персина“; „Обнова-Карамандол“ и „Никополско плато“. 

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

 

Д-р Павловска предложи на вниманието на общинските съветници в дневния ред да 

бъде включена 1 нова точка: Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на 

Община Белене, относно определяне на правомощията на кметските наместници от 

Община Белене, след което подложи на гласуване дневния ред и той бе приет с 

единодушие (12 общински съветници „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.)   

ПЪРВА ТОЧКА 

Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска – председател на Общински 

съвет -Белене, относно избор на заместник председател на Общински съвет-Белене. 

Председателят на Общински съвет-Белене прочете предложението, след което даде 

думата на председателите на  всички постоянните комисии, където е разгледано, да 

представят становищата си: 

ПК „Здравеопазване, социални дейности, образование, култура, младежки дейности и 

спорт“ с 6 (шест) „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното 

предложение да стане решение; 



ПК “Местно самоуправление, ред, законност и сигурност“ с 4(четири) „ЗА“(отсъства 

Камелия Веселинова), без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното 

предложение да стане решение; 

ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология“ с 5 (пет) „ЗА“ 

(отсъства Валери Босилков), без „ПРОТИВ“ и 1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема 

направеното предложение да стане решение; 

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

и туризъм“ с 6 (шест) „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и 1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното 

предложение да стане решение. 

Д-р Павловска даде думата на своите колеги за мнения и становища, относно 

направеното предложение. 

Момчил Спасов: гласувах на комисиите „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, както ще гласувам и 

сега, не защото имам нещо против г-н Николай Арабаджиев, а защото считам, че 

председателят и заместник председателят на Общински съвет не трябва да са от една и 

съща политическа партия. 

Калоян Прокопиев: смятам, че председателят на Общински съвет сам предлага и 

избира своя екип, но считам, че предложението е закъсняло. Искам да чуя личните 

мотиви на д-р Павловска за избора на г-н Николай Арабаджиев. 

Веско Манолов: председателят и заместник председателят не са от една и съща 

партия, а от обща коалиция от различни партии. 

Д-р Павловска: нашата група е коалиция от различни партии, чиито представители 

единодушно избраха г-н Николай Арабаджиев за заместник-председател на Общинския 

съвет. Освен това, длъжността “заместник-председател“ не е обвързана с финансови 

стимули, работя отдавна с Николай Арабаджиев и съм сигурна, че той ще се справи. 

Конкретни предложения от останалите общински съветници няма и д-р Павловска 

подложи на гласуване предложението за решение и Общински съвет-Белене взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е №16 

 

На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за 

организацията  и дейността на Общински съвет – Белене, неговите комисии и 

взаимодействието му  с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 година избира 

за заместник–председател на Общински съвет–Белене: г–н Николай Йосифов 

Арабаджиев. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 11  

ЗА –  10 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  1 /Момчил Спасов/ 

 

ПРИЕМА СЕ                   
 



ВТОРА ТОЧКА 

Предложение от Милен Павлов Дулев – Кмет  на Община Белене, относно 

актуализация на бюджета на община Белене за 2019 г. 

 

Председателят на Общински съвет-Белене предостави думата на вносителя –Милен 

Павлов Дулев, кмет на Община Белене, който представи предложението в кратко 

резюме. 

Предложението е обсъждано на заседанията на всички постоянни комисии към 

Общински съвет-Белене на 23.12.2019 г. Председателите на 4-те постоянни комисии 

докладваха становищата си, както следва: 

ПК „Здравеопазване, социални дейности, образование, култура, младежки дейности и 

спорт“ с 6(шест) „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното 

предложение да стане решение; 

ПК “Местно самоуправление, ред, законност и сигурност“ с 4 (четири) „ЗА“ 

(отсъства Камелия Веселинова), без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема 

направеното предложение да стане решение; 

ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология“ с 6(шест) „ЗА“ 

(отсъства Валери Босилков), без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема 

направеното предложение да стане решение; 

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

и туризъм“ с 7 (седем) „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и без  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема 

направеното предложение да стане решение. 

Д-р Павловска даде думата на своите колеги за мнения и становища, относно 

направеното предложение. 

Милен Дулев: справките, които поискахте на комисиите от финансовия отдел са 

направени, но са огромен по обем материал, където няма драстично открояващи се суми. 

Например: за борбата с комарите – заложени са 30 хил .лв., всичко е изхарчено, поради 

многото третирания. 

Калоян Прокопиев: аз поисках тази информация, но поради краткия срок (първия 

работен ден след провеждане на комисиите) получих устен отговор от главния 

счетоводител към момента. 

Мая Терзиева: третиранията на комарите са в други икономически дейности, а в 

културните влизат: празника на града, запалване на елхата, Тодоровден, фестивала на 

р.Дунав и др. Освен това имахме дарения, волята на дарителя е финансовите средства да 

са за празниците на града. 

Петър Дулев: мисля, че историята със заема от държавата трябва да приключи, 

относно спортната дейност: не е редно да се назначават служители, по време на 

предизборната кампания. Доноси няма да пишем, но поне да бъдем уведомявани какво се 

случва. 

Милен Дулев: по спортната дейност - става въпрос за зам.треньора на футболния 

клуб, който постави условие, че ще играе само ако бъде назначен. По въпроса за заема от 

102 хил. лв.-това е безлихвен заем и общината ще се възползва от това, няма лихви и 

докато съм кмет ще го ползвам, ако държавата си го иска – тогава връщаме парите.  
Момчил Спасов: при условие, че финансовите средства за борбата с комарите са 

изразходени, тогава защо няма актуализация на бюджета към м. септември, а сега в края 



на годината? И при повече разходи за празници искам малко повече информация за това 

какво се харчи. 
       Милен Дулев: защото от м. септември до м. декември може да се повиши 

събираемостта на повече приходи и в края на годината финансовите средства на 

общината са по-ясни. 
Д-р Павловска подложи на гласуване предложението за решение и Общински съвет-

Белене взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е №17 

 

 

На  основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 , чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124, 

ал. 2  от Закона за публичните финанси 

 

I. Извършва актуализация на бюджета на Община Белене, както следва: 

1. По прихода: 

 

- Увеличава размера на приходната част със 122 102 лв. в т. ч. 

Наименование на прихода 
Шифър 

на § 

Акт. план 

2019г. 

Актуализация 

2019г. 

Данък при придобиване на имущество 13-04 100 000 92 000 

Общинска такса за детски ясли 27-02 12 000 13 000 

Дарения  45-01 0 22 116 

Други неданъчни приходи 36-19 13 000 17 000 

Възстановени трансфери за ЦБ (-) 31-20 -18 622 0 

Собствен принос Оперативни програми 62-02 -20 000 -38 622 

Заем МФ 74-00 -102 986 0 

 

2. По разхода: 

2. 1. Увеличава размера на кредитната част с 122 102 лева, както следва: 

Дейност 
Акт. план 

2019г. 

Актуализация 

2019г. 

2 - 122 "Общинска администрация" 105 000 115 000 

2-122 §10-30  „ОА“ – текущ ремонт сгради кметства 8 600  10 600 

2 - 337 " Център за подкрепа за личностно развитие" 3 000 5 000 

2 -604 "Улично осветление“ 112 000 122 000 

2-619 " Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие" 
14 325 22 325 

2-714 " Спортни бази за спорт за всички" 43 500 48 500 

2-759 "Други дейности по културата" 75 000 120 602 

2-898 "Други икономически дейности" 127 000 167 000 

2-997 „Други разходи некласифицирани по другите 

функции“ 
10 000 13 000 

 

 

2. 2. Намалява резерва на общината с 3 500 лева, както следва: 

Дейност 
Акт. план 

2019г. 

Актуализация 

2019г. 



2-998 "Резерв" 3 500 0 

 

Гласували поименно 12 общински съветника: 

„ЗА“ -12 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Валери Босилков, 

Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, 

Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 

 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 

 

ПРИЕМА СЕ                   

 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

      Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, относно 

актуализация на поименния списък за капиталовите разходи на Община Белене за 

2019 година. 

Председателят на Общински съвет-Белене – д-р Бистра Павловска даде думата на 

вносителя: Милен Павлов Дулев, който изложи мотивите си по внесеното предложение. 

Предложението е разглеждано във всички комисии на 23.12.2019 година: 

ПК „Здравеопазване, социални дейности, образование, култура, младежки дейности и 

спорт“ с 6(шест) „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното 

предложение да стане решение; 

ПК “Местно самоуправление, ред, законност и сигурност“ с 4 (четири) „ЗА“ 

(отсъства Камелия Веселинова), без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема 

направеното предложение да стане решение; 

ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология“ с 6 (шест) „ЗА“ 

(отсъства Валери Босилков), без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема 

направеното предложение да стане решение; 

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

и туризъм“ със 7 (седем) „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема 

направеното предложение да стане решение. 

Момчил Спасов: какви са причините да отпаднат някои обекти и да бъдат вмъкнати 

други на техните места? 

Милен Дулев: добавени са дълготрайни активи за Общинската избирателна комисия 

– 1 бр. лаптоп, за кметство с. Татари – 1 бр. компютър (старият е в окаяно състояние и 

неработещ), същото се отнася и за СУ „Димчо Дебелянов“, гр. Белене и ОУ „Васил 

Левски“, гр. Белене. Отпада и площадката в ДГ „Знаме на мира“, защото е икономически 

неизгодно по НП „Красива България“, съфинансирането е над 50%, има общини, които 

съфинансират по 80%. За мултикултиватора на кметство Деков – той е закупен в края на 

2018 г. от предходния бюджет, поради икономия на средства. 



Момчил Спасов: не се прави така, кмета на с. Деков не може да си го купи, защото 

има икономия на средства, това става само с решение на Общинския съвет. Кметът не 

решава еднолично, трябва да се спазват процедурите, след решение на ОбС. 

Милен Дулев: обектите не отпадат, просто се отлагат във времето, например: 

игрището в с. Деков е за 2020 година, проектът е към „МИГ Белене Никопол“ и е за 

оценка в гр. София. 

Калоян Прокопиев: ако предоставяте тази информация предварително, няма да го 

разискваме толкова дълго. Кажете за сумата за ВиК на ул.“1-ви май“? 

Милен Дулев: сега се проектира, после ще знаем точната сума. 

Петър Дулев: кажете за военния клуб – за 4-ри години не успяхме да го изпълним със 

съдържание: идеи, предложения за ползване? 

Милен Дулев: чакаме да кандидатстваме с проект първо за ремонт, после 

съдържанието, общината не разполага със собствени средства за ремонт. 

Д-р Павловска подложи на гласуване предложението за решение и Общински съвет-

Белене взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е №18 

На основание чл.21 ал.1 т. 6 от ЗМСМА и чл.124 ал.3 от Закона за публичните 

финанси 

1. Извършва компенсирани промени по обекти и създаване на нови обекти  с 

източник на финансиране целева републиканска субсидия за 2019г.  

(в лева)  

 Обект: Д-т План /било/ 

         лв. 

Актуализация            

/става/- лв. 

 §5100 Основен ремонт     

1 Проектиране на площадка в ДГ „Знаме 

на мира”  

2-311 1800,00 0,00 

2 Проектиране на площадка в ДГ 

„Мечта”  

2-311 1800,00 0,00 

3 Проектиране на ул. „Трайчо Костов”от 

о.к. 266 до о.к.304 

2-606 1800,00 0,00 

4 Проектиране на ул. „Кирил и 

Методий”от о.к. 757 до о.к. 769 

2-606 1800,00 0,00 

5 Проектиране на ул. „Дунав”от о.к. 616 

до о.к.619 

2-606 1800,00 0,00 

6 Проектиране на ул. „Цанко 

Церковски”от о.к. 323до о.к.335 

2-606 3000,00 0,00 

7 Проектиране на ул. „Цанко 

Церковски”от о.к. 323до о.к.322 

2-606 3000,00 0,00 

8 Проектиране на тротоари по ул. 

„Георги Димитров” в с. Татари 

2-606 2000,00 0,00 

9 Проектиране на тротоари по ул. „Васил 

Левски” с. Бяла вода 

2-606 2000,00 0,00 



10 Проектиране на спортно игрище-

плажен волейбол гр. Белене  

2-714 1150,00 0,00 

11 Проектиране на спортно игрище- 

с.Деков 

2-714 2400,00 0,00 

12 Проектиране на спортно игрище- 

с.Петокладенци 

2-714 2400,00 0,00 

13 Основен ремонт къща –бивше кметство 

с. Татари 

2-619 14000,00 13980,00 

14 Изграждане на канализация и 

водопровод на ул. Първи май” 

2-606 56014,00 79095,00 

 §5201 Придобиване на компютри и 
хардуер 

 

   

1 Компютри -1 брой-Кметство с. Татари 2-122 0,00 1049,00 

 §5203 Придобиване на друго 
оборудване, машини и съоръжения 

 

   

1 Климатична инсталация за Военен 

клуб ДНА 

2-759 0,00 1700,00 

2 Закупуване на ръчна трамбовка за 

община Белене 

2-122 2500,00 2460,00 

3 Машина за запълване на пукнатини  и 

фуги за община Белене 

2-122 6500,00 6480,00 

4 Закупуване на модулна електрическа 

пекарна –фурна за ДГ „Мечта” 

2-311 4000,00 3200,00 

     

 Контр. сума  107 964,00 107 964,00 

 

 

2. Извършват се промени  към поименния списък за капиталови разходи за 2019г. с 

източник на финансиране собствени средства, както следва:                               

   (в лева)  

№ 

 

Обект: Д    Дейност  План 

/било/ лв 

Актуализация            

/става/ - лв. 

 §5200 Придобиване на ДМА     

1 Техника за БКС съгласно План-сметка на 

ТБО 

   

1.1 Мото култиватор с ремарке с. Деков 2-623 1500,00 0,00 

1.2 Листосъбирачка-2 броя /с.Татари и с. 

Петокладенци/ 

2-623 2400,00 0,00 

1.3 Храсторез-1брой 2-623 1500,00 1400,00 

1.4 Ножица за жив плет 2-623 800,00 778,00 

2 Лаптоп-1брой за ЦОП 1-526 1000,00 700,00 

3 Лаптоп- 1брой-Местна комисия за борба 

срещу противообществените прояви за 

малолетни и непълнолетни  

1-239 1800,00 0,00 



7 Копирна система – 1брой за Местна 

комисия за борба срещу 

противообществените прояви за малолетни 

и непълнолетни  

1-239 2000,00 0,00 

8 Лаптоп-1 брой за Общинска избирателна 

комисия 

1-117 0,00 1749,00 

9 Климатична инсталация за СУ ”Димчо 

Дебелянов” 

1-322 0,00 1400,00 

10 Изграждане на безжична /тип WiFi/  мрежа 

в ОУ „Васил Левски” гр. Белене 

1-322 0,00 10050,00 

 §5203 Придобиване на други 

нематериални активи 

   

1 Разработване и внедряване на Уеб 

базирана платформа с мобилна версия на 

български, румънски и английски език  

проект „Стимулиране и повишаване на 

заетостта в трансграничната мобилност в 

трансграничният регион” е-MS code 

ROBG-175 

2-897 0.00 108864.00 

 

Гласували поименно 12 общински съветника: 

„ЗА“ -12 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Валери Босилков, 

Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, 

Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 

 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 

 
ПРИЕМА СЕ                   

 

ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА 

Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, относно 

удължаване на срока за възстановяване на отпуснат безлихвен заем през 2018 

година от Централния бюджет. 

           След като получи думата от председателя на Общинския съвет, вносителят г-н 

Милен Дулев представи предложението си пред общинските съветници. 

     Предложението е обсъждано в една комисия: ПК „ Икономика, общинска 

собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм“ със 7 (седем) „ЗА“, 

без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното предложение да стане 

решение. 

Конкретни предложения за промяна на проекта  за решение не бяха направени. 

Д-р Павловска подложи на поименно гласуване предложението за решение и Общинския 

съвет прие следното  

 



Р Е Ш Е Н И Е №19 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 32, ал. 5 и чл. 

103,  ал. 4 от Закон за публичните финанси 

     1. Общински съвет Белене дава съгласие за  удължаване срока с една година за 

възстановяване   на временния безлихвен заем от ЦБ  в размер  102 986,00 лв.,  отпуснат 

по реда на   чл. 103, ал.1 от Закона за публичните финанси. 

      2.Възлага  на Кмета на община Белене  да отправи мотивирано искане пред 

министъра на финансите за изпълнение на решението по точка 1. 

Гласували поименно 12 общински съветника: 

„ЗА“ -12 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Валери Босилков, 

Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, 

Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 

 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 

 

 
ПРИЕМА СЕ                   

 

 

ПЕТА  ТОЧКА 

Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, относно: 

1.1. Отчет за изпълнение на План-сметка за необходимите разходи за 

извършване на услуги по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови 

отпадъци в депо. 

1.2. Проект на План-сметка за необходимите разходи за извършване на услугите 

по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за 

тяхното третиране. 

Председателят на Общински съвет-Белене – д-р Бистра Павловска даде думата на 

вносителя: Милен Павлов Дулев, който изложи мотивите си по внесеното предложение. 

Предложението е разглеждано във всички комисии на 23.12.2019 година: 

ПК „Здравеопазване, социални дейности, образование, култура, младежки дейности и 

спорт“ с 6 (шест) „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното 

предложение да стане решение; 

ПК “Местно самоуправление, ред, законност и сигурност“ с 4(четири) „ЗА“(отсъства 

Камелия Веселинова), без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното 

предложение да стане решение; 

ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология“ по т.1.1 и т.1.2 с 6 

(шест) „ЗА“ (отсъства Валери Босилков), без „ПРОТИВ“ и без  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

приема направеното предложение да стане решение; 



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

и туризъм“ по т.1.1 и т.1.2 със 7 (седем) „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

приема направеното предложение да стане решение. 

Петър Дулев: да се запазят средствата по кметствата, като през 2019 година, да не се 

намаляват. 

Милен Дулев: досега не сме отказвали средства, при доказана необходимост, 

намалени са за 2020 година, поради промяна в структурата и отговорностите – кметски 

наместници. 

Момчил Спасов: основна причина е неизпълнението на събираните приходи от такса 

битови отпадъци, сумата за 2020 година е още по-висока и отново е необходимо 

дофинансиране от общинския бюджет. Трябва да мислим стратегически, общинския 

бюджет не може да се използва за план-сметката. 

Милен Дулев: има няколко варианта – вдигане на таксата през 2020 г., след 

предложение от държавните органи; от излишъка на план-сметката в предходни години 

(около 500 хил. лв.), но той не е бил заделян, ако тези пари са в общинския бюджет за 

тази и следващите 2-3 години няма да е необходимо дофинансиране, но парите са 

изхарчени за други цели; строежа на АЕЦ Белене, гарантирам, че повече от 90 хил. лв. 

няма да изхарчим, важно е да не растат просрочените задължения. 

Конкретни предложения за промяна на проекта за решения не бяха направени и д-р 

Павловска подложи на гласуване по отделно на отчета и проекта за 2020 г. и Общинския 

съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е №20 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация : 

  Общински съвет - Белене приема Отчета за изпълнение на План-сметка 2019 г.  към 

30.11.2019 г.,  за сведение. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 12 членове 

ЗА –  12 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 

 

ПРИЕМА СЕ             

       

Р Е Ш Е Н И Е №21 

 

 На основание чл. 66, ал. 3, т.2 от Закона за местните данъци и такси:  



 Общински съвет – Белене одобрява План-сметка за необходимите разходи за 

извършване на услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до 

съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в 

съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено 

ползване в населените места и селищните образувания в общината, включително  

обезпечения по чл. 60  и отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците в 

населените места на Община Белене през 2020 г.  

 

       Гласували поименно 12 общински съветника: 

„ЗА“ -12 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Валери Босилков, 

Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, 

Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 

 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 

 
ПРИЕМА СЕ                   

 

Петър Дулев: да изтеглим т.15 напред, за да не чака всички точки г-жа Албена 

Симеонова 

Бистра Павловска: т.15 да стане т.7 и след това поред на номерата. 

ГЛАСУВАЛИ: 12 членове 

ЗА –  12 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА 

Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, относно 

кандидатстване на Община Белене, като партньор с проектно предложение 

„ХАБИТАТ - ДУНАВ“ по процедура чрез подбор №BG16M1OP002-3.013 „МИГ 

Белене-Никопол“. 

     

        След като получи думата от председателя на Общинския съвет, вносителят Милен 

Дулев представи предложението си пред общинските съветници. 

Предложението е обсъждано в две комисии: 

ПК “Местно самоуправление, ред, законност и сигурност“ с 4 (четири) 

„ЗА“(отсъства Камелия Веселинова), без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема 

направеното предложение да стане решение; 



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

и туризъм“ по т.1.1 и т.1.2 със 7 (седем) „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

приема направеното предложение да стане решение. 

Момчил Спасов: благодаря, че сте се съобразили с моите забележки по време на 

комисията. Необходимо е общината да упражнява по-строг контрол при изпълнение на 

дейностите, защото 1% от финансирането е за Община Белене и 99% за водещата 

организация. 

Други изказвания и мнения няма. Д-р Павловска подложи на гласуване 

предложението за решение и Общински съвет-Белене взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е №22 

 

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

администрация, Общински съвет – Белене: 

  1. Дава съгласие за сключване на Споразумение за партньорство между Община 

Белене и Асоциация наука за природата, необходимо за подаване на проектно 

предложение „ХАБИТАТ - ДУНАВ“ по процедура чрез подбор №BG16M1OP002-3.013 

„МИГ Белене-Никопол, Подобряване на природозащитното състояние на видове от 

мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“, 

което ще урежда правата и задълженията на страните във връзка с подготовката и 

изпълнението на проекта. 

  2. Дава съгласие Община Белене да кандидатства в партньорство с Асоциация 

наука за природата с проектно предложение „ХАБИТАТ - ДУНАВ“ по процедура чрез 

подбор №BG16M1OP002-3.013 „МИГ Белене-Никопол, Подобряване на 

природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в 

територията на МИГ Белене-Никопол“.  

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

Общинския план за развитие на община Белене 2014-2020. 

  4. Възлага на Кмета на община Белене на подготви всички необходими документи 

и подаде проектното предложение. 

 
ГЛАСУВАЛИ: 12  

ЗА –  12 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 

 

ПРИЕМА СЕ                   

 

 
СЕДМА ТОЧКА 

Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, относно 

споразумение за сътрудничество по проект „Подобряване на природозащитното 



състояние на местообитанията на целеви видове земноводни и влечуги в защитени 

зони „Персина“; „Обнова-Карамандол“ и „Никополско плато“. 

 

 По внесения материал д-р Павловска даде думата на вносителя Милен Дулев за 

кратко резюме. Вносителят обясни, че общината ще предостави терени, но при 

подписване на споразумението много стриктно ще се следи да не се получи дублиране и 

двойно финансиране при определени дейности. 

Албена Симеонова: представител на Фондация околна среда и земеделие, с. Любеново, 

община Никопол. Работим изключително по опазване на околната среда, няма да има 

дублиране и двойно финансиране. 

Веселка Врайкова: къде точно са местата в „Лунката“? питам заради водопровода, който 

минава оттам. 

Албена Симеонова: до едно старо засъхнало блато. 

Момчил Спасов: Община Белене не е партньор или сътрудник, ние трябва да 

предоставим терените, т.е. да упълномощим кмета да подпише споразумението. В 

решението основанието не е ЗМСМА ,а Насоките за кандидатстване. 

Д-р Павловска: да се вмъкне 2-ра точка –Дава съгласие за предоставяне на общински 

терени за нуждите на проекта. Първата като в предложението. 

Други изказвания и мнения няма. Д-р Павловска подложи на гласуване 

предложението за решение и Общински съвет-Белене взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е №23 

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

администрация, чл.12, ал.1 и ал.4 от ЗОС, и чл.14, ал.1 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС 

и изискванията на Процедура за кандидатстване BG16M1OP002-3.013 – МИГ Белене -

Никопол: 

1. Общински съвет-Белене дава съгласие за сключване на Споразумение за 

сътрудничество по Проект „Подобряване на природозащитното състояние на 

местообитанията на целеви видове земноводни и влечуги в защитени зони „Персина“; 

„Обнова-Карамандол“ и „Никополско плато“; 

2. Давя съгласие за предоставяне на общински терени, за нуждите на Проект 

„Подобряване на природозащитното състояние на местообитанията на целеви видове 

земноводни и влечуги в защитени зони „Персина“; „Обнова-Карамандол“ и „Никополско 

плато“ на Фондация околна среда и земеделие за безвъзмездно право на управление.  

 

ГЛАСУВАЛИ: 12  

ЗА –  12 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 



 

ПРИЕМА СЕ                   

 

ТОЧКА ОСМА 

Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, относно 

разрешение за изработване на ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентификатор 

56085.190.393 в землището на с.Петокладенци. 

 

След като получи думата от д-р Павловска, Кметът Милен Дулев изложи мотивите за 

направеното предложение. Имот за отглеждане на животни в с. Петокладенци, който има 

всички необходими документи. 

Предложението е гледано в две комисии: 

ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология“  с 6 (шест) „ЗА“ 

(отсъства Валери Босилков), без „ПРОТИВ“ и без  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема 

направеното предложение да стане решение; 

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

и туризъм“  с 6 (шест) „ЗА“ (Веселка Врайкова отсъства), без „ПРОТИВ“ и без 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното предложение да стане решение. 

Момчил Спасов: да чуем мнението на кмета на с.Петокладенци 

Марио Дончев: за 

Конкретни предложения за промяна на проекта  за решение не бяха направени. 

Д-р Павловска подложи на поименно гласуване предложението за решение и Общинския 

съвет прие следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е №24 

 
 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.110, ал.1, 

т.3 и т.5 от ЗУТ Общинският съвет Белене 

 

 1. РАЗРЕШАВА  изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване на 

ПИ с идентификатор 56085.190.393 по Кадастралната карта на землището на с. Петокладенци, 

община Белене с отреждане „За животновъдна ферма”. 

 2. РАЗРЕШАВА изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за 

захранващата инфраструктура на ПИ с идентификатор 56085.190.393 като допуска преминаване 

на проводите през поземлени имоти – общинска собственост – през ПИ с идентификатор 

56085.190.394 – довеждащ път и през ПИ с идентификатор 56085.190.395 с начин на трайно 

ползване Пасище, мера”. 

 3. Възлага на Кмета на Общината изпълнение на последващите действия. 



 

       Гласували поименно 12 общински съветника: 

„ЗА“ -12 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Валери Босилков, 

Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, 

Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 

 
ПРИЕМА СЕ                   

 

ТОЧКА ДЕВЕТА 

Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, относно изменение 

и допълнение на Решение №18/25.02.2019г. с Приложение №1 към него на 

Общински съвет - Белене за разпределение на общинските жилища по групи за 2019 

година и приемане на оценка за продажба на общински имот. 

 

Д-р Павловска даде думата на вносителя Милен Дулев, за да изложи мотивите си 

за решение.  

Предложението е гледано в две комисии: 

ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология“  с 6 (шест) „ЗА“ 

(отсъства Валери Босилков), без „ПРОТИВ“ и без  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема 

направеното предложение да стане решение; 

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

и туризъм“  с 6 (шест) „ЗА“ (Веселка Врайкова отсъства), без „ПРОТИВ“ и без 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното предложение да стане решение. 

Конкретни предложения за промяна на проекта  за решение не бяха направени. 

Д-р Павловска подложи на поименно гласуване предложението за решение и 

Общинския съвет прие следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е №25 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.42, ал.2 от ЗОС и чл.3 от Наредба №11 

по чл.45а от ЗОС приема изменение и допълнение на Решение №18/25.02.2019 год.. с 

Приложение №1 към него на Общински съвет - гр.Белене, при което имота по точка І.11 от 

Приложение №1 ”Жилища за отдаване под наем”, съставляващ Самостоятелен обект в сграда 

с идентификатор 03366.602.186.4.19 по КККР на гр.Белене - общинско жилище с площ 42,32 

кв.м, прилежащо избено помещение с площ 4,40 кв.м и 0,8690 % идеални части от общите 

части на сградата в гр.Белене, ул.”Иван Вазов” №10, жил.бл.2/42, вх.Г, ет.5, ап.19 с наемател 

Десислава Вендова от гр.Белене се премества в точка ІII.1 от Приложение №1 ”Жилища за 

продажба”. Номерацията на следващата група в Приложение №1 се променя аритметично. 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.47, ал.1, т.3, ал.2-3 от ЗОС и чл.34, ал.1, 

точка 2, чл.35, ал.1 и чл.36 от Наредба №11 по чл.45а от ЗОС приема оценката на оценителя 

и я определя за продажна в размер на 249,76 лева/ кв.м или 10570,0 лева /десет хиляди 

петстотин и седемдесет лева и 0 стотинки/ (не се начислява ДДС съгласно чл.45, ал.3 от 



ЗДДС) на общински недвижим имот, съставляващ Самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 03366.602.186.4.19 по КККР на гр.Белене - общинско жилище с площ 42,32 

кв.м, прилежащо избено помещение с площ 4,40 кв.м и 0,8690 % идеални части от общите 

части на сградата в гр.Белене, ул.”Иван Вазов” №10, жил.бл.2/42, вх.Г, ет.5, ап.19, без 

провеждане на публичен търг по реда на ЗОС и Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС на 

наемателката му Десислава Вендова от гр.Белене. 

3. Възлага на Кмета на Общината последващите действия. 

 

       Гласували поименно 12 общински съветника: 

„ЗА“ -12 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Валери Босилков, 

Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, 

Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 

 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 

 
ПРИЕМА СЕ                   

 

ТОЧКА ДЕСЕТА 

Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, относно 

учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – 

частна общинска собственост  на Агенция по заетостта – гр.София (Филиал Белене 

към Дирекция ”Бюро по труда” - гр.Никопол). 

 

 Председателят на Общински съвет предостави думата на кмета на общината, като 

вносител на предложението за кратко резюме. 

Предложението е гледано в две комисии: 

ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология“  с 5 (пет) „ЗА“ 

(отсъстват Валери Босилков и Петър Дулев), без „ПРОТИВ“ и без  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

приема направеното предложение да стане решение; 

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

и туризъм“  със 7 (седем) „ЗА“ (Веселка Врайкова отсъства), без „ПРОТИВ“ и без 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното предложение да стане решение. 

      До оспорвани дебати не се стигна, предложи се при подписване на договора да се 

включи клауза за извършване на ремонт за сметка на Агенцията по заетостта.  

  

    

     Д-р Павловска подложи на поименно гласуване предложението за решение и 

Общинския съвет прие следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е №26 

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС и чл. 78, ал. 2 от 

Наредбата по чл. 8, ал. 2 учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) 



години на Агенция по заетостта – гр.София , бул.“Княз Александър Дондуков“ №3 с ЕИК 

121604974 (Филиал Белене към Дирекция ”Бюро по труда” - гр.Никопол) представлявана от 

Изпълнителния директор г-н Драгомир Николов върху общински недвижим имот: реална 

част с площ 53,82 кв.м от Втори етаж на Сграда с идентификатор 03366.602.178.2 по КККР 

на гр.Белене, а по ЗРП на града – ул.”Иван Вазов” №6, УПИ V-178, стр.кв.42, при граници и 

съседи: от всички страни Сграда с идентификатор 03366.602.178.2. 

 

2. Възлага на Кмета на Общината да издаде Заповед и да сключи Договор. 

 

 

       Гласували поименно 12 общински съветника: 

„ЗА“ -12 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Валери Босилков, 

Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, 

Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 

 
ПРИЕМА СЕ                   

 

 

       ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТ 

       Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, относно 

учредяване на възмездно право на пристрояване за нежилищни нужди към 

самостоятелен обект в сграда, в кв.44. 

       Д-р Павловска даде думата на вносителя –Милен Дулев да представи предложението 

пред Общинския съвет. 

      Предложението е гледано в две комисии, като г-н Николай Арабаджиев –председател 

на ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране 

и туризъм“ помоли г-н Момчил Спасов да представи становището, поради конфликт на 

интереси. 

ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология“  с 5 (пет) „ЗА“ 

(отсъстват Валери Босилков и отвод на Николай Арабаджиев), без „ПРОТИВ“ и без  

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното предложение да стане решение; 

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

и туризъм“  със 6 (шест) „ЗА“ (отвод на Николай Арабаджиев), без „ПРОТИВ“ и без 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното предложение да стане решение. 

Д-р Павловска подложи на поименно гласуване предложението за решение и 

Общинския съвет прие следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е №27 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.28, ал.5 от 

Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС допълва Годишна програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за бюджетната 2019 година, приета с Решение 

№4/30.01.2019г. на Общински съвет – Белене в Раздел Втори, точка ІV.6 от нея с Обект: 

“Реална част с площ 200,0 кв.м от Поземлен имот с идентификатор 03366.602.1438, 

целият с площ 6668,0 кв.м по КККР на гр.Белене пред Сграда с идентификатор 



03366.602.1438.7 със застроена площ (ЗП) – 447,0 кв.м на един етаж, частна собственост 

(северно от партерната част на жилищен блок МВР-ЕСМ). 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и ал.4 от ЗОС и чл.76 от 

Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС учредява възмездно право на пристрояване за нежилищни 

нужди върху реална част с площ 200,0 кв.м от Поземлен имот с идентификатор 

03366.602.1438, целият с площ 6668,0 кв.м по КККР на гр.Белене пред Сграда с 

идентификатор 03366.602.1438.7 със застроена площ (ЗП) – 447,0 кв.м на един етаж, частна 

собственост (северно от партерната част на жилищен блок МВР-ЕСМ), без провеждане на 

публичен търг или конкурс на “САНЯ БЕЛЕНЕ“ ЕООД – гр.Белене с ЕИК 204389444, с адрес: 

гр.Белене 5930, ул.“Патриарх Евтимий“ №39 с управител Иван Михайлов Михайлов от 

гр.Белене. 

Съседи: 

- изток: ПИ 03366.602.1438; 

- запад: ПИ 03366.602.1438; 

- север: ПИ 03366.602.1219 (улица "Св. Св. Кирил и Методий"); 

- юг: Сграда с идентификатор 03366.602.1438.7. 

 

3. Приема пазарната оценка от лицензиран оценител на имоти ”ХЕМУС КОНСУЛТ” 

ЕООД – гр.Троян за продажбата на допълнително ОПС (учредяване на  възмездно право на 

пристрояване за нежилищни нужди) с площ – 200,0 кв.м в размер на 8529,0 лева без ДДС 

(осем хиляди петстотин двадесет и девет лева и 0 стотинки) или 10234,80 лева с включен 

ДДС (десет хиляди двеста тридесет и четири лева и 80 стотинки) и я определя за продажна 

без провеждане на публичен търг или конкурс на “САНЯ БЕЛЕНЕ“ ЕООД – гр.Белене с ЕИК 

204389444 с управител Иван Михайлов от гр.Белене. 

 

4. Възлага на Кмета на Общината последващите действия. 

 

Гласували поименно 11 общински съветника: 

„ЗА“ -11 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Валери Босилков, 

Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Момчил Спасов, Олег Йорданов, Петър 

Дулев и Румен Арабаджиев). Не гласувал: Николай Арабаджиев 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 

 
ПРИЕМА СЕ                   

 

 

      ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТ 

     Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, относно 

промяна в структурата на Общинска администрация – Белене. 

 

      Д-р Павловска даде думата на вносителя –Милен Дулев да представи предложението 

пред Общинския съвет. Извършена е промяна в клетката: от кметове на кметства – 5 бр., 

става – 1 кмет на кметство и 4 кметски наместници. 

 

Предложението е разглеждано във всички комисии на 23.12.2019 година: 

ПК „Здравеопазване, социални дейности, образование, култура, младежки дейности и 

спорт“ с 6(шест) „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното 

предложение да стане решение; 



ПК “Местно самоуправление, ред, законност и сигурност“ с 4(четири) „ЗА“(отсъства 

Камелия Веселинова), без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното 

предложение да стане решение; 

ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология“ с 6 (шест) „ЗА“ 

(отсъства Валери Босилков), без „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното 

предложение да стане решение; 

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

и туризъм“ със 7 (седем) „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема 

направеното предложение да стане решение. 

    До дебати не се стигна и д-р Павловска подложи на гласуване направеното 

предложение да стане решение и Общинския съвет прие следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е №28 

 

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

администрация, Общински съвет – Белене одобрява промяна в приетата с Решение №7 към 

Протокол №1 от 01.02.2018г. структура и численост на ОБщинска администрация – Белене, 

както следва: 

 1. Одобрява промяна в структурата на Общинска администрация – Белене съгласно 

Приложение №1. 

 2. Одобрява числеността на Общинска администрация и Бюджетните звена по 

Приложение № 2. 

 3. Възлага на кмета последващи действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 12 

ЗА –  12 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 

 

 

ПРИЕМА СЕ                   

 

 

ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТ 

Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, относно приемане 

на общински план за защита при бедствия в Община Белене. 

 

Председателят на Общински съвет даде думата на вносителя: Милен Дулев да изложи 

мотивите си по внесеното предложение. 

Предложението е гледано в две комисии: 

ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология“  с 6 (шест) „ЗА“ 

(отсъстват Валери Босилков), без „ПРОТИВ“ и без  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема 

направеното предложение да стане решение; 



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

и туризъм“  със 7 (седем) „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема 

направеното предложение да стане решение. 

      Момчил Спасов: наличие на финни прахови частици и серен диоксид. Да видим 

станцията за измерване, която имаме: какво измерва, за да знаем какви мерки да вземем. 

И друг път съм питал: кой отговаря за станцията, да се представи информация в 

Общинския съвет. 

      Милен Дулев: г-н Петър Ангелов ще изготви информация за гражданите и за 

Общинския съвет. 

      Калоян Прокопиев: чрез АДО се изпълняват различни проекти с БАН за определяне 

на земетръсни зони- Белене и Козлодуй са в една и съща земетръсна зона. 

      Мнения и конкретни предложения от останалите общински съветници по конкретния 

материал не бяха направени и председателят подложи на гласуване проекта за решение 

иОбщински съвет-Белене прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е №29 

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

администрация 

 1. Общински съвет – Белене приема общински план за защита при бедствия за 

община Белене. 

 2. Възлага на кмета на Общината последващи действия. 

 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 12 

ЗА –  12 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 

 

 

ПРИЕМА СЕ                   

 
 

      ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТ 

     Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, относно 

разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на Договор 

„Съвместно управление на риска за ефективни реакции на местните власти в 

извънредни ситуации”. 

       Председателят на Общински съвет предостави думата на кмета на общината, като 

вносител на предложението за кратко резюме. 

     Предложението е гледано в една комисия :ПК „ Икономика, общинска собственост, 

бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм“  със 7 (седем) „ЗА“, без 

„ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното предложение да стане 

решение. 



До дебати не се стигна и д-р Павловска подложи на гласуване направеното 

предложение да стане решение и Общинския съвет прие следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е №30 

 

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

администрация и чл. 104, ал.1,т.4,5 и ал.4,5 от Закона за публичните финанси: 

  

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

сметката за средства от Европейския съюз за изпълнението на Договор „Съвместно 

управление на риска за ефективни реакции на местните власти в извънредни ситуации”, 

е-MS  code: ROBG-458, съфинансиран  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие в рамките , финансиран от Оперативна програма (ОП) Интеррег  V-

A  Румъния- България в размер на 23 756,34 лв. (Двадесет три хиляди седемстотин 

петдесет шест лева 34 стотинки). 

2. Срок за възстановяване – до един месец след възстановяване на средствата от 

Управляващият орган. 

Гласували поименно 12 общински съветника: 

„ЗА“ -12 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Валери Босилков, 

Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, 

Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 

 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 

 
ПРИЕМА СЕ                   

 

 

      ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТ 

            Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, относно 

разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на проект “LENA“. 

     Председателят на Общински съвет предостави думата на кмета на общината, като 

вносител на предложението за кратко резюме. 

     Предложението е гледано в една комисия :ПК „ Икономика, общинска собственост, 

бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм“  със 7 (седем) „ЗА“, без 

„ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното предложение да стане 

решение. 

До дебати не се стигна и д-р Павловска подложи на гласуване направеното 

предложение да стане решение и Общинския съвет прие следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е №31 

 

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

администрация и чл. 104, ал.1, т.4,5 и ал.4,5 от  Закона за публичните финанси: 



1. Общински съвет –Белене разрешава ползването на временен безлихвен заем от 

сметката за средства от Европейския съюз на общината сметка, за възстановяване на 

заемообразно ползваните средства от бюджетната сметка по Проект “LENA - „ Local 

Economy and Nature Conservation in the Danube Region (Местна икономика и опазване на 

природата в региона на река Дунав)” референтен номер DTP1-189-2.2 в размер на 

48079,48лв.(Четиридесет осем хиляди седемдесет девет лева 48 ст.). 

2. Срок за възстановяване – до един месец след възстановяване на средствата от 

Управляващият орган. 

 

Гласували поименно 12 общински съветника: 

„ЗА“ -12 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Валери Босилков, 

Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, 

Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 

 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 

 
ПРИЕМА СЕ                   

 

 

ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТ 

Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, относно 

определяне на правомощията на кметските наместници от Община Белене. 

 

Докладва: Милен Дулев 

 

Петър Дулев: по закон и по Правилник на Общинския съвет кметът на общината и 

председателят на Общински съвет трябва 2 пъти годишно да се отчита за дейността си 

пред гражданите, включително и по селата. 

До дебати не се стигна и д-р Павловска подложи на гласуване направеното 

предложение. 

  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във вр. чл. 46а, ал. 4   от ЗМСМА, предлагам 

Общински съвет – Белене да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е №32 

 

Правомощията на кметските наместници от Община Белене, са както 

следва: 

 

1. Изпълнява бюджета на общината в частта му за населеното място, за което е 

назначен; 

2. Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други 

мероприятия; 

3. Отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти  на 

общинската  собственост; 

4. Назначава и освобождава служителите от общинската администрация, които 



подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената от Общинския съвет 

численост и структура; 

5. Приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира 

охраната на полските имоти; 

6. Води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща 

актуализационни съобщения до ЕСГРАОН; 

7. Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически 

лица; 

8. Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и авари; 

9. Представлява населеното място, на което е кметски наместник, пред 

обществени и политически организации и пред други кметства; 

10. Организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на 

общината, 

отнасящи се до територията и гражданите на населеното място, за които е кметски 

наместник; 

11. Организира деловодството, документооборота и архива на кметството; 

12. Отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите от 

кметството; 

13. Отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци; 

14. Изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.      

15. На кметския наместник могат да бъдат възлагани и други  функции със 

закон или друг нормативен акт в зависимост от  конкретните особености на населените 

места. 

 
ГЛАСУВАЛИ: 12 

ЗА –  12 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 

 

ПРИЕМА СЕ                   

 

 

ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТ 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

Няма. 

 

      Поради изчерпване на дневния ред и с пожелание за весели новогодишни празници д-

р Бистра Павловска, председател на Общински съвет-Белене закри заседанието. 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛЕНЕ 

 

 

 

Председател: 

Д-р Бистра Павловска 

 

 

За протокола: 

Анна Несторова 


