ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–БЕЛЕНЕ

ПРОТОКОЛ
№2
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТБЕЛЕНЕ, ПРОВЕДЕНО
НА 1 МАРТ 2013 ГОДИНА /ПЕТЪК / ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАЛА №26 НА
ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ:
І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Стефан Николов, Радка Дончева, Лидия

Георгиева, Красимир Тодоров, Владимир Мънев, Катя Симеонова, Росица
Златева, Мая Ангелова, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Бистра
Павловска, Емил Михайлов,Христо Кондров,
Светослава Христова,
Веселка Врайкова и Калоян Прокопиев
ОТСЪСТВА: Пламен Гендов
ІІ. КМЕТ, ЗАМ. КМЕТ И СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Петър

Дулев, Момчил Спасов, Милен Дулев и Яна Илиева
ІІІ. КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ: Венцислав Петров
ІV. КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА: Калин Петракиев, Светослав Ангелов и

Марио Дончев
V. ДИРЕКТОРИ НА ДИРЕКЦИИ
VІ. СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯБЕЛЕНЕ
VІІ. ДИРЕКТОРИ НА ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ
VІІІ. РЪКОВОДИТЕЛИ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ
ІХ. УПРАВИТЕЛ НА „МБАЛ”ЕООДБЕЛЕНЕ

След необходимия кворум от общински съветници, гн Стефан
Николовпредседател на Общински съветБелене откри заседанието при
следния

2
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Предложение от Петър ДулевКмет на община Белене, относно
приемане на годишна програма за 2013 година за управление и
разпореждане с имотитечастна общинска собственост, на основание чл.8,
ал.9 от Закона за общинската собственост (ЗОС).
ДОКЛАДВАТ:
ПЕТЪР
АНГЕЛОВ
И
ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

КАТЯ

СИМЕОНОВА

2. Предложение от Петър ДулевКмет на община Белене, относно
одобряване на годишен план за ползване на дървесина на община Белене за
2013 г.
ДОКЛАДВАТ:
КАТЯ
СИМЕОНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

И

ПЕТЪР

АНГЕЛОВ

3. Предложение от Петър ДулевКмет на община Белене, относно
приемане на решение за продажба на движими вещиМПС след провеждане
на търг по реда на ЗОС.
ДОКЛАДВАТ: КАТЯ СИМЕОНОВА И
ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

СВЕТОСЛАВА

ХРИСТОВА

4. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Белене за
2012 г. и проектобюджета на общината за 2013 г.
ДОКЛАДВАТ: ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ВСИЧКИ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

5. Предложение от Петър ДулевКмет на община Белене, относно
издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на
Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция
„Програмиране на регионалното развитие”.
ДОКЛАДВАТ: КАТЯ СИМЕОНОВА, ПЕТЪР АНГЕЛОВ И ХРИСТО
КОНДРОВПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

6. Предложение от Петър ДулевКмет на община Белене, относно
утвърждаване на Общинска програма за насърчаване използването на
възобновяеми енергийни източници за периода 2013 2023 г.
ДОКЛАДВАТ:
КАТЯ
СИМЕОНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

И

ПЕТЪР

АНГЕЛОВ

7. Предложение от Петър ДулевКмет на община Белене, относно
годишен отчет за 2012 г. по изпълнението на Програмата за опазване на
околната среда.
ДОКЛАДВА: ПЕТЪР АНГЕЛОВПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК”ТСУ,
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЖИЛИЩНА ПОЛОТИКА И ЕКОЛОГИЯ”

8. Предложение от Петър ДулевКмет на община Белене, относно
създаване на регионално сдружение по реда на Закона за управление на
отпадъците (обнародван в ДВ бр.53 от 13 юли 2012 г.) в изпълнение на
проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в
регион Левски (Никопол)”.
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ДОКЛАДВАТ:
ПЕТЪР
АНГЕЛОВ
И
ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

КАТЯ

СИМЕОНОВА

9. Информация от Петър ДулевКмет на община Белене, относно
изпълнение на Решение №4 от 08.01.2013 г. на Общински съветБелене.
ДОКЛАДВАТ: ПЕТЪР АНГЕЛОВ, КАТЯ СИМЕОНОВА И СВЕТОСЛАВА
ХРИСТОВАПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

10. Предложение от Стефан НиколовПредседател на Общинския
съветБелене, относно приемане на отчет за работата на Общинския съвет за
периода от месец юли 2012 г. до месец декември 2012 г.
ДОКЛАДВАТ: ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ВСИЧКИ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

11. Питания.
ГЛАСУВАЛИ ЗА ДНЕВНИЯ РЕД:
ЗА14
ПРОТИВняма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕняма
ПРИЕМА СЕ.

/При гласуването на дневния ред в залата отсъстваха гжа Бистра
Павловска и гжа Веселка Врайкова/.
ПЪРВА ТОЧКА

Предложение от Петър ДулевКмет на община Белене, относно
приемане на годишна програма за 2013 година за управление и
разпореждане с имотитечастна общинска собственост, на основание чл.8,
ал.9 от Закона за общинската собственост (ЗОС).
Гжа Катя Симеонова предложи т.ІІІ.Б.2. /с.Деков/ от Годишната
програма за управление и разпореждане с имотитеобщинска собственост за
бюджетната 2013 година да отпадне.
ГЛАСУВАЛИ:
ЗА16

След станалите разисквания и направените предложения от, Петър
Дулев, Петър Ангелов, Катя Симеонова, Пламен Петров, Емил Михайлов,
Бистра Павловска, Лидия Славчева, Владимир Мънев, Калин Петракиев,
Маргарита Перникова и Красимир Тодоров, общинските съветници взеха
следното
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Р Е Ш Е Н И Е №6
1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС
приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите
общинска собственост за бюджетната 2013 година, съгласно Приложение
№1.
2. Възлага на Кмета на общината последващите действия.
Забележка: Годишната програма за 2013 година за управление и
разпореждане с имотитечастна общинска собственост и допълнението
към Приложение №1 са неразделна част от протокола.
ГЛАСУВАЛИ:
ЗА16
ПРОТИВняма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕняма
ПРИЕМА СЕ.

ВТОРА ТОЧКА

Предложение от Петър ДулевКмет на община Белене, относно
одобряване на годишен план за ползване на дървесина на община Белене за
2013 г.
След станалите разисквания от Петър Дулев, Катя Симеонова и
Петър Ангелов, общинските съветници взеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №7
1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.7, ал.1,2,4 и 5 от
Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горски териториидържавна и общинска собственост и за ползване на
дървесина и недървесни горски продукти, приема годишния план за
ползване на дървесина на община Белене за 2013 г.
2. Възлага на Кмета на община Белене последващите действия.
ГЛАСУВАЛИ:
ЗА16
ПРОТИВняма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕняма
ПРИЕМА СЕ.
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ТРЕТА ТОЧКА

Предложение от Петър ДулевКмет на община Белене, относно
приемане на решение за продажба на движими вещиМПС след провеждане
на търг по реда на ЗОС.
След станалите разисквания и направените предложения от Петър
Дулев, Катя Симеонова, Светослава Христова и Петър Ангелов,
общинските съветници взеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №8
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.65,
ал.1, т.1 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС:
1. Разрешава продажбата на АктивитеМПСта, съгласно Таблица
№1, както следва:
Таблица №1
№по
ред
1

1

2

3

4

Превозно
средство марка
2

Вид
гориво
3

Дата на
регистрация
4

Маса
кг
5

Забележки
6

Автомобилът е
без акумулатор,
без бункер за
смет, корозирал
05.01.1989 6000 е и има разбита
предна част

товарен
автомобил
„Шкода
дизел
Европа”
лек
автомобил
бензин 23.10.1991
„Опел Астра”
лек
автомобил
бензин 10.05.1999
„Деу Есперо”
лек
Автомобилът е
автомобил
дизел 14.10.1992 1300 без акумулатор
„Рено Рапид”
и без
регистрация
ОБЩО:

Начална
тръжна
цева /лева/
7

3 500

1 280

1 950

860

7 590

6
2. Приема оценката на оценителя и я определя за продажна по
позиции, съгласно Таблица №1 или общо в размер на 7 590 лева без ДДС
(седем хиляди петстотин и деветдесет лева), след провеждане на
публичен търг по реда на ЗОС.
3. Възлага на Кмета на обшината последващите действия.
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ГЛАСУВАХА ПОИМЕННО:
ЗА15 /Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Владимир Мънев, Калоян

Прокопиев, Катя Симеонова, Красимир Тодоров, Лидия Славчева, Мая
Ангелова, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Радка Дончева, Росица
Златева, Светослава Христова, Стефан Николов и Христо Кондров/
ПРОТИВняма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ1 /Емил Михайлов/
ПРИЕМА СЕ.
ЧЕТВЪРТА ТОЧКА

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Белене за 2012
г. и проектобюджета на общината за 2013 г.
След станалите разисквания и направените предложения от Петър
Дулев, Красимир Тодоров, Лидия Славчева, Светослава Христова, Радка
Дончева и Петър Ангелов общинските съветници взеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №9
І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 30 от
ЗОБ, чл. 9, ал. 2 от ЗОД, разпоредбите на ЗДБРБ за 2012 г. и Наредбата
на Общински съвет по чл. 9а от ЗОБ:
1. Приема уточнения годишен план на бюджета на Община
Белене за 2012 година по прихода и разхода по функции и дейности в
размер на 5 807 828 лв., съгласно Приложение №1 и Приложение №2.
2. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2012 година,
както следва:
2.1. По прихода 5 118 708лв., съгласно Приложение № 1;
2.2. По разхода 4 888 062лв., съгласно Приложение № 2
3. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2012 г.,
съгласно Приложение № 5.
4. Приема отчета на извънбюджетните сметки за изпълнение на
проектите, финансирани от фондовете на ЕС за 2012 г., съгласно
приложение № 4.
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ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ГЛАСУВАХА ПОИМЕННО:
ЗА15 /Бистра Павловска, Владимир Мънев, Емил Михайлов, Калоян

Прокопиев, Катя Симеонова, Красимир Тодоров, Лидия Славчева, Мая
Ангелова, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Радка Дончева, Росица
Златева, Светослава Христова, Стефан Николов и Христо Кондров/
ПРОТИВняма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ1 /Веселка Врайкова /
ПРИЕМА СЕ.

Р Е Ш Е Н И Е№10
ІІ. На основание чл.21,ал.1, т.6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.11, ал.9 и чл.12 и чл.30 от
ЗОБ, чл.9,ал.2 и чл.11 от ЗОД , във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2013г., ПМС
№1/09.01.2013 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2013 г и Наредбата на Общински съвет по чл.9а
от ЗОБ
1. Приема бюджета на Община Белене за 2013 година (приложения № 1 и № 2), както
следва:
1.1. По прихода в размер на 5 050 000лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани държавни дейности в размер на
2 549 697лв. в т.ч.
1.1.1.1.Обща субсидия за делегираните дейности в размер на 2 380 194лв
1.1.1.2.Преходен остатък от 2012г в размер на
169 503лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на
2 500 303 лв. в т.ч.
421 000
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на
1398 698
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на
413 100
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на
35 200
1.1.2.4. За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища
Целева
субсидия
за
капиталови
разходи
184
700
1.1.2.5.
82 000
1.1.2.5.1 за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА
102 700
1.1.2.5.2 за изграждане и основен ремонт на общински пътища
181 680
1.1.2.6. Трансфери
115 500
1.1.2.7. Друго финансиране
Заеми и погашения по главници
 79 718
1.1.2.8
Преходен
остатък
61143
1.1.2.9
1.2. По разходите в размер на 5 050 000лв, разпределени съгласно Приложение № 2 в т.ч.:
1.2.1. Разходи в делегирани държавни дейности в размер на
2 549 697 лв. в т.ч.
1.2.1.1. От държавни трансфери
2 380 194
1.2.1.2. От преходен остатък
169 503
1.2.2. Разходи в местни дейности всичко
2 500 303 лв. в.т.ч.
1.2.2.1. За дофинансиране на текущи разходи в делегираните държ. дейности 22 500 лв.
1.2.2.2. Резерв за неотложни и непредвидени разходи
в местни дейности размер на
20 000 лв.
1.3. Разпределя преходния остатък от 2012 година в размер на 230 646в. както следва:
1.3.1.в делегирани държавни дейности
169 503лв. в т.ч.
Дейност 122 Общинска администрация
17 854
Дейност 239 Други дейности по вътр. сигурност
2 260

Дейност 284
Дейност 322
Дейност 311
Дейност 437
Дейност 832

Ликв. на посл. от стихийни бедствия –кап. разходи
ООУчилища – делегирани бюджети
ОДЗ и ЦДГ
Здравни кабинети
 ремонт реп. пътища

1.3.2. в местни дейности
Дейност 623
Дейност 897
Дейност 311
Д.122 и д.832

Чистота
Международни програмиТГС
ОДЗ –за ОДЗ «Бодра смяна»
Капиталови разходи

1 935
126 224
13 333
3 715
4 182

61 143лв. в т.ч.
38 095
12 378
3 532
7 138

2. Приема инвестиционна програма в размер на 14 494 389 лв., съгласно приложен
поименен списък (Приложение №8) по източници на финансиране:
2.1. Целева републиканска субсидия
184 700
2.2. Остатък целева субсидия от 2012г
9 073
2.2. Собствени бюджетни средства
140 360
2.3. Заем фонд ФЛАГ
200 000
2.4. Външни източници
13 960 256
3. Приема числеността на персонала и разходите за заплати през 2013г в местните
дейности и делегираните от държавата дейности, без звената, които прилагат системата на
делегираните бюджети, съгласно Приложение № 6. Възлага на Кмета на общината със заповед да
определи месечния им размер.
4.Приема разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
4.1. Размер 86 лв. за помощта за погребения на самотни лица без близки и роднини по права и
съребрена линия до втора степен включително, за бездомни и безпризорни, настанени в
заведения за социални услуги, както и регистрирани в социалната служба;
4.2. Безплатно столово хранене на децасираци и полусираци, ако не са осигурени средства от
донори;
4.3. Размер 500 лв за първия роден жител на Белене за 2013г и по 150 лв за родени през годината
постоянни жители на община Белене.
4.4. Подпомага чрез субсидиране, в рамките на одобрените бюджетни кредити на дейност
“Спортни бази и спорт за всички”, издръжката на спортните клубове за спортисти  постоянни
жители на община Белене, в размер на 20 000 лв. в т.ч. ФК «Гигант» 11 000 лв, Спортен клуб по
борба 4 000 лв, Хандбален клуб 4 000 лв. и Спортен клуб по стрелба – 1 000 лв.
4.5. Субсидии за читалищата в размер на 119 149 лв. като делегирани държавни дейности и
дофинансиране на същите от местни приходи в размер на 2 500 лв. за съфинансиране по
спечелени проекти;
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. Социалнобитови в размер 2% от начислените трудови възнаграждения;
5.2. Представителни разходи в размер на 10 000 лв., в т.ч. кмет на община 7 500 лв., Общински
съвет 1500лв и за кметствата по 200лв;
5.3. Финансови средства в размер на 3 000 лв. за подпомагане лечението на болни граждани в
размер не повече от 500 лв. за едно лице.
6. Утвърждава длъжностите, които имат право на компенсации за транспортни разходи до
местоработата си: педагогически персонал, главен архитект, медицински работници в ОДЗ и
училища.
6.1.Упълномощава Кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т. 6.
6.2.Утвърждава размера на средствата за транспортни разходи до 85% от действителните
разходи в рамките на одобрените кредити.
7. Определя максималния размер на дълга, както следва:
7.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2013 г  1 820 000лв.
7.2.Максимален размер на общинския дълг към края на 2012 година  до 2 300 000 лв.
8. Приема справката за изпълняваните проекти през 2013г по приложение № 8

9.Дава съгласие временния недостиг на средства по извънбюджетни сметки за финансиране
на проекти по оперативните програми и програма ТГС да се покрива от временни безлихвени
заеми от бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от
Управляващия орган.
10. Задължава Кмета на общината да разпредели и утвърди одобрените средства по
общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци.
11. Определя просрочените задължения, които да бъдат разплатени от бюджета на общината за
2013г в размер на 143620.лв. с краен срок за разплащане 30.06.2013од. и просрочените
вземания, които да бъдат събрани през 2013г в размер на 50 000 лв.
12. Възлага на Кмета на общината :
12.1. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и
разходвани средства от дарения и спонсорства, съгласно волята на дарителите и спонсорите;
12.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за
финансово управление и контрол;
12.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на делегираните
държавни дейности да отправи мотивирано искане до Министъра на финансите за предоставяне
на авансова сума от одобрената субсидия;
13.При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и доказани
потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго, предоставя
следните правомощия на Кмета:
13.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на
общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и
стипендии, в частта за делегираните от държавата дейности;
13.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една
дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за
местните дейности;
13.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит;
13.4. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на Европейския съюз, по
национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на Общината за
изпълнение на Общинския план за развитие;
13.5.Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за съфинансиране на
общински програми и проекти.
13.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на
алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на
общината.
14. Определя второстепенни разпоредители с бюджетни кредити:
 СОУ”Д.Дебелянов”
Директор
ОУ”В.Левски”
Директор
ОДЗ”Мечта”
Директор
ОДЗ”Бодра смяна”
Директор
ОДЗ”Знаме на мира”
Директор
ЦДГ с.Деков
Директор
ОДК
Директор ОДК
н.м. Бяла вода
Кметски наместник
Кметство с. Деков
Кмет
н.м.Кулина вода
Кметски наместник
Кметство с. Петокладенци
Кмет
Кметство с. Татари
Кмет
и приема бюджетните им сметки съгласно Приложение № 9.
14.1. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити(ВРБК),:

СОУ”Д.Дебелянов”

Директор

ОУ”В.Левски”

Директор

за 2013г прилагат системата на делегирани бюджети, която дава право на директора :
· Самостоятелно да се разпорежда с утвърдените по бюджета средства;
· Да извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета му разходи;
· Да определя индивидуалните възнаграждения на работниците и служителите в рамките
на утвърдената численост на персонала.
14.2.Дава право на ВРБК, работещи по системата на делегираните бюджети да реализират
собствени приходи от такси, цени на услуги и управление на общинската собственост.
15. Разходването на бюджетните средства(без целевите средства) се осъществява при
съблюдаване на следните приоритети:
15.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на
предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови
възнаграждения и стипендии са приоритетни;
15.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност:
за трудови разходи; за погасяване на заеми и лихви към тях; за покриване на просрочени
задължения от минали години; за разходи, свързани с дейности, за които се събират такси; за
хранителни продукти; за капиталови разходи; неотложни сезонни разходи горива,ел.енергия,
отопление, вода и неотложни текущи ремонти.
16. Ползващите услугите на Детска млечна кухня заплащат с цената на купона реалната
стойност по приготвянето на храната, без разходите за заплати и осигуровки на персонала.
17. Ползващите услугите на Домашен социален патронаж заплащат такси, съгласно Наредбата
по ЗМДТ.
18. Задължава ръководителите на бюджетните звена, финансирани от общинския бюджет, да
разработят и представят в срок до 20 дни след приемане на бюджета, конкретни мерки за
изпълнение на приетия от Общински съвет  Белене бюджет.
19. Задължава управителите на общинските търговските дружества да внесат дължимия за
2012г дивидент до 31 май 2013г.

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ГЛАСУВАХА ПОИМЕННО:
ЗА16 /Бистра Павловска, , Веселка Врайкова, Владимир Мънев, Емил

Михайлов, Калоян Прокопиев, Катя Симеонова, Красимир Тодоров, Лидия
Славчева, Мая Ангелова, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Радка
Дончева, Росица Златева, Светослава Христова, Стефан Николов и Христо
Кондров/
ПРОТИВняма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕняма
ПРИЕМА СЕ.
ПЕТА ТОЧКА

Предложение от Петър ДулевКмет на община Белене, относно
издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на
Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция
„Програмиране на регионалното развитие”.
След станалите разисквания от Петър Ангелов, Катя Симеонова и
Христо Кондров, общинските съветници взеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е №11
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на
чл.13.4 от Общите условия на договора, подписан между Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, Управляващия орган на
Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) – Главна дирекция
„Програмиране на регионалното развитие”:
1. Дава съгласие и упълномощава Кмета на Община Белене да
подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на
поемателя – Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР)
– Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, сумата в
размер до 554 068,49 (петстотин петдесет четири хиляди и шестдесет
осем лева 49 стотинки), представляващо до 35% от стойността на
одобрената финансова помощ по договора.
2. Възлага на Кмета на Община Белене да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по договор №
BG161PO001/3.102/2009/009 „Димумантичната митница на Мизия” и да ги
представи пред Управляващия орган ОПРР.

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ГЛАСУВАХА ПОИМЕННО:
ЗА16 /Бистра Павловска, , Веселка Врайкова, Владимир Мънев, Емил

Михайлов, Калоян Прокопиев, Катя Симеонова, Красимир Тодоров, Лидия
Славчева, Мая Ангелова, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Радка
Дончева, Росица Златева, Светослава Христова, Стефан Николов и Христо
Кондров/
ПРОТИВняма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕняма
ПРИЕМА СЕ.
ШЕСТА ТОЧКА

Предложение от Петър ДулевКмет на община Белене, относно
утвърждаване на Общинска програма за насърчаване използването на
възобновяеми енергийни източници за периода 2013 2023 г.
След станалите разисквания от Петър Дулев, Петър Ангелов, Катя
Симеонова и Лидия Славчева, общинските съветници взеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е №12
1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.10, ал.1 от Закона за
енергията от възобновяеми източници, във връзка с чл.9 от ЗЕВИ
утвърждава Общинска порграма за насърчаване използването на
възобновяеми енергийни източници за периода 20132023 г.
ГЛАСУВАЛИ:
ЗА16
ПРОТИВняма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕняма
ПРИЕМА СЕ.

СЕДМА ТОЧКА

Предложение от Петър ДулевКмет на община Белене, относно
годишен отчет за 2012 г. по изпълнението на Програмата за опазване на
околната среда.
След станалите разисквания и от Петър Дулев и Петър Ангелов,
общинските съветници взеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №13
Съгласно чл21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.79, ал.5 и ал.6 от
ЗООС и чл.52, ал.9 от ЗУО:
1. Приема годишния отчет за 2012 г. за изпълнение на Програмата дза
опазване на околната среда на територията на община Белене.
2. Възлага на Кмета на община Белене последващите действия.
ГЛАСУВАЛИ:
ЗА16
ПРОТИВняма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕняма
ПРИЕМА СЕ.
ОСМА ТОЧКА

Предложение от Петър ДулевКмет на община Белене, относно
създаване на регионално сдружение по реда на Закона за управление на
отпадъците (обнародван в ДВ бр.53 от 13 юли 2012 г.) в изпълнение на
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проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в
регион Левски (Никопол)”.
След станалите разисквания от Петър Дулев, Петър Ангелов и Катя
Симеонова, общинските съветници взеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №14
1. Изразява изрично съгласие за учредяване и участие в регионално
сдружение по реда на чл.24 от Закона за управление на отпадъците и в
изпълнение на чл.52 от Общите условия на Договор за безвъзмездна
финансова помощ №DIR5112122C006 от 22.08.2012 г. по проект №DIR
5112122368 „Изграждане на регионална система за управление на
отпадъците в регион Левски (Никопол) по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен номер
BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за
управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна,
Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол),
Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол” по
Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за
третиране на отпадъци” по Оперативна програма „Околна среда 20072013
г.”.
2. Оправомощава Кмета на Община Белене да предприеме и извърши
необходимите действия в изпълнение на т.1.
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ГЛАСУВАХА ПОИМЕННО:
ЗА16 /Бистра Павловска, , Веселка Врайкова, Владимир Мънев, Емил

Михайлов, Калоян Прокопиев, Катя Симеонова, Красимир Тодоров, Лидия
Славчева, Мая Ангелова, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Радка
Дончева, Росица Златева, Светослава Христова, Стефан Николов и Христо
Кондров/
ПРОТИВняма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕняма
ПРИЕМА СЕ.
ДЕВЕТА ТОЧКА

Информация от Петър ДулевКмет на община Белене, относно
изпълнение на Решение №4 от 08.01.2013 г. на Общински съветБелене.
След станалите разисквания от Петър Дулев, Петър Ангелов и Катя
Симеонова, общинските съветници взеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е №15
Приемат информацията от Петър ДулевКмет на община Белене,
относно изпълнение на Решение №4 от 08.01.2013 г. на Общински съвет
Белене, за сведение.
ГЛАСУВАЛИ:
ЗА16
ПРОТИВняма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕняма
ПРИЕМА СЕ.
ДЕСЕТА ТОЧКА

Приемане на отчет за работата на Общинския съвет за периода от
месец юли 2012 г. до месец декември 2012 г.
Общинските съветници единодушно взеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №16
Приемат отчета за дейността на Общинския съветБелене и
изпълнение на приетите решения за периода от месец юли 2012 г. до месец
декември 2012 г.
ГЛАСУВАЛИ:
ЗА16
ПРОТИВняма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕняма
ПРИЕМА СЕ.
ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА

Питания.
В Общинския съветБелене не са постъпили питания.
Поради изчерпване на дневния ред, гн Стефан Николовпредседател
на Общинския съветБелене закри заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/С.НИКОЛОВ/
ТЕХН.СЪТРУДНИК:
/М.ВЕНДОВА/

