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П Р О Т О К О Л 
№9 

 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ, 

ПРОВЕДЕНО НА 26 АВГУСТ   2013 ГОДИНА /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 14.00  ЧАСА 
В ЗАЛА №26 НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 
 НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ: 
  

І.ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ:Стефан Николов, Радка Дончева, 
Красимир Тодоров, Владимир Мънев, Катя Симеонова, Росица Златева, 
Емил Михайлов, Пламен Гендов, Калоян Прокопиев, Светослава Христова, 
Веселка Врайкова, Петър Ангелов, Мая Ангелова  и Бистра Павловска 

  
 ОТСЪСТВАТ: Николай Арабаджиев, Христо Кондров и Лидия 
Георгиева 

 
ІІ.ВрИД КМЕТ, ЗАМ. КМЕТ  И СЕКРЕТАР  НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: 

Момчил Спасов, Милен Дулев  и Яна Илиева 
   

 ІІІ. КМЕТСКИ НАМЕСТНИК НА с..БЯЛА ВОДА: Венцислав Петров  
  

 ІV. ДИРЕКТОРИ НА ДИРЕКЦИИ 
 

  VІ. СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БЕЛЕНЕ 
  

След необходимия кворум от общински съветници, г-н Стефан 
Николов-председател на Общински съвет-Белене откри заседанието, като 
предостави думата на г-н Момчил Спасов-ВрИД Кмет на Община Белене, 
който предложи на общинските съветници да бъдат включени в дневния 
ред  следните две нови предложения: 

- Предложение от Момчил Спасов-ВрИД Кмет на община Белене, 
относно приемане на Наредба за изменение на Наредба №8 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Белене; 

- Предложение от Момчил Спасов-ВрИД Кмет на община Белене, 
относно кандидатстване на Община Белене по мярка 322 „Обновяване и 
развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските 
райони 2007-2013 г.” 
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Г-н Емил Михайлов първоначално предложи двете предложения да  
бъдат разгледани на следващото заседание на Общинския съвет. 

Г-н Петър Ангелов  предложи предложението за приемане на 
Наредба за изменение на Наредба №8 за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на община Белене да се 
разгледа на следващото заседание на Общинския съвет, а предложението 
относно кандидатстване на Община Белене по мярка 322 „Обновяване и 
развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските 
райони 2007-2013 г.” да бъде включено в дневния ред на днешното 
заседание. 

Г-н Емил Михайлов подкрепи предложението на г-н Петър Ангелов 
и общинските съветници гласуваха следния  

 
    Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Белене за 

първото шестмесечие на 2013 г. 
ДОКЛАДВАТ: ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 
2. Предложение от Момчил Спасов-ВрИД Кмет на община Белене, 

относно ползване на дървесина от горските територии-общинска 
собственост, от имот №03366.517.55, чрез публичен търг. 
         ДОКЛАДВАТ: ПЕТЪР АНГЕЛОВ И КАТЯ СИМЕОНОВА-
ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 

3. Предложение от Момчил Спасов-ВрИД Кмет на община Белене, 
относно заявление вх.№94-00-963/22.07.2013 г. в Община Белене за 
еднократна помощ в съответствие с приетия от Общински съвет-Белене 
Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови 
помощи в полза на физически лица от Община Белене. 
         ДОКЛАДВАТ: КАТЯ СИМЕОНОВА И ЛИДИЯ СЛАВЧЕВА-
ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 
 4. Предложение от Момчил Спасов-ВрИД Кмет на община Белене, 
относно кандидатстване на Община Белене по мярка 321 „Основни услуги 
за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за 
развитие на селските райони 2007-2013 г. 
 ДОКЛАДВАТ: КАТЯ СИМЕОНОВА И ПЕТЪР АНГЕЛОВ-
ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 

5. Предложение от Момчил Спасов-ВрИД Кмет на община Белене, 
относно кандидатстване на Община Белене по мярка 322 „Обновяване и 
развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските 
райони 2007-2013 г.” 

6. Питания. 
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ГЛАСУВАЛИ ЗА ДНЕВНИЯ РЕД: 
 ЗА-14 
 ПРОТИВ-няма 
 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-няма 
 
 ПЪРВА ТОЧКА 
 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Белене за 
първото шестмесечие на 2013 г. 
 
 След станалите разисквания от Момчил Спасов, Катя Симеонова, 
Петър Ангелов, Радка Дончева, Красимир Тодоров, Бистра Павловска, 
Светослава Христова и Пламен Гендов, общинските съветници взеха 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е №61 
 
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА, чл.18 и чл.25 от ЗОБ и 

чл.42 и чл.44 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на 
общинския бюджет: 
 1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета и 
извънбюджетните сметки на Община Белене за първото шестмесечие на 
2013 г. по приложения №1,2,3 и 4. 
 2. Извършва актуализация по общинския бюджет, както следва: 
 А. По прихода общински дейности увеличава: 
 1. Данък придобиване на имущество §1304 със 20 000 лв. 
 2. Приходите от наеми на земя §2406 със 18 000 лв. 
  

Б. По разхода:  
1. Увеличава бюджетните кредити: 

 1.1. По дейност 117 държавни и общински служби и дейности по 
изборите за заплати, осигурителни вноски и осигуряване на техническата 
подготовка на местните избори със 30 000 лв. 
 1.2. По дейност 714 Спортни бази и спорт за всички §4500 Субсидия 
за спортните клубове-ФК”Гигант” със 13 000 лв. 
 2. Намалява бюджетните кредити  

2.1. Намалява резерва  с 5 000 лв. 
 

 ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ГЛАСУВАХА ПОИМЕННО: 
ЗА-12 /Стефан Николов, Радка Дончева, Красимир Тодоров, 

Владимир Мънев, Катя Симеонова, Росица Златева, Калоян Прокопиев, 
Светослава Христова, Веселка Врайкова, Петър Ангелов, Мая Ангелова  и 
Бистра Павловска/ 
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ПРОТИВ-няма 
 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- 2 /Емил Михайлов и  Пламен Гендов/ 
 ПРИЕМА СЕ. 
 
 ВТОРА ТОЧКА 
 

Предложение от Момчил Спасов-ВрИД Кмет на община Белене, 
относно ползване на дървесина от горските територии-общинска 
собственост, от имот №03366.517.55, чрез публичен търг. 
 
 След станалите разисквания от Момчил Спасов, Петър Ангелов и 
Катя Симеонова, общинските съветници взеха следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №62 
 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.112, ал.1 и ал.2 от 
Закона за горите, чл.80, ал.8 от Правилника за прилагане на закона за 
горите, чл.45 от Наредба №12 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общински имущество по чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.10, ал.1, т.1, 
чл.46, ал.1 и чл.49, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане 
изпълнението на дейности в горски територии-държавна и общинска 
собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти 
разрешава ползване на 1498 пл.куб.м. дървесина от общинския горски 
фонд, имот №03366.517.55, отдел 132, подотдел „У”, чрез провеждане 
на търг с явно наддаване, по начални цени определени с Решение 
№18/17.02.2012 г. на Общински съвет-Белене. 

2. Възлага на ВрИД Кмета на Община Белене последващите 
действия. 
  
 ГЛАСУВАЛИ: 

ЗА-14 
 ПРОТИВ-няма 
 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-няма 
 ПРИЕМА СЕ. 
 
 ТРЕТА ТОЧКА 
 

Предложение от Момчил Спасов-ВрИД Кмет на община Белене, 
относно заявление вх.№94-00-963/22.07.2013 г. в Община Белене за 
еднократна помощ в съответствие с приетия от Общински съвет-Белене 
Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови 
помощи в полза на физически лица от Община Белене. 
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След станалите разисквания и направените предложения от Момчил 
Спасов, Катя Симеонова, Бистра Павловска, Петър Ангелов, Пламен 
Гендов и Яна Илиева, общинските съветници взеха следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №63 
 
 На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.5, ал.3 от Правилника 
за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в 
полза на физически лица от Община Белене: 

1. Отпуска финансова помощ в размер на 500.00 (петстотин) лева. 
2. Възлага на Временно изпълняващия длъжността Кмет на  

общината последващите действия. 
 

 ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА-14 

 ПРОТИВ-няма 
 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-няма 
 ПРИЕМА СЕ. 
 
 ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 
Предложение от Момчил Спасов-ВрИД Кмет на община Белене, 

относно кандидатстване на Община Белене по мярка 321 „Основни услуги 
за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за 
развитие на селските райони 2007-2013 г. 
 
 След станалите разисквания от Момчил Спасов, Катя Симеонова и 
Петър Ангелов, общинските съветници взеха следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №64 
 
 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет-Белене: 
 1. Дава съгласие Община Белене да кандидатства с проектно 
предложение по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката 
в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-
2013 г., което включва следните обекти: 
 - изграждане на Дом за стари хора в село Кулина вода, община 
Белене; 
 - преустройство на съществуващи помещения в едноетажна част за 
тренировъчна зала за борба; 
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 - частична реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа на 
с.Деков, Община Белене и възстановяване на пътната настилка; 
 - осигуряване на достъпна обществена среда: изграждане на рампа на 
инвалиди към Поликлиника гр.Белене. 
 2. Потвърждава, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите 
на Общинския план за развитие на Община Белене 2007-2013 г. 
 3. Възлага на ВрИД Кмета на община Белене да подготви всички 
необходими документи и подаде проектното предложение. 
  
 
 ГЛАСУВАЛИ: 

ЗА-14 
 ПРОТИВ-няма 
 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-няма 
 ПРИЕМА СЕ. 
 
 ПЕТА ТОЧКА 

 
Предложение от Момчил Спасов-ВрИД Кмет на община Белене, 

относно кандидатстване на Община Белене по мярка 322 „Обновяване и 
развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските 
райони 2007-2013 г.” 

 
След станалите разисквания от Момчил Спасов и Пламен Гендов, 

общинските съветници взеха следното  
 
    Р Е Ш Е Н И Е №65 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет-Белене: 
1. Дава съгласие Община Белене да кандидатства с проектно 

предложение по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” 
от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., което включва 
следните обекти: 

 - изграждане на тротоари и междублокови площадни 
пространства от ОТ 805а-е-ОТ 805-б-е-до ОТ 813а-е, стр.кв.167, гр.Белене; 

 - реконструкция и изграждане на тротоари и междублокови 
площадни пространства от ОТ 709е, - ОТ 710е- ОТ 711е до ОТ 712е, 
стр.кв.163, гр.Белене; 

 - реконструкция и изграждане на тротоари и междублокови 
площадни пространства от ОТ 803е- ОТ 810е, стр.кв.72, гр.Белене; 

 - реконструкция и изграждане на тротоари и междублокови 
площадни пространства от ОТ 805е- ОТ 814е, стр.кв.72, гр.Белене; 
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 - реконструкция и изграждане на тротоари и междублокови 

площадни пространства от ОТ 685е- ОТ 685а-е, стр.кв.164, гр.Белене; 
 - подобряване уличната мрежа в Община Белене, ул.”Асен 

Халачев” с.Деков; 
 - подобряване уличната мрежа в Община Белене, ул.”Христо 

Ботев” с.Деков; 
 - подобряване уличната мрежа в Община Белене, ул.”Пирин” 

с.Петокладенци; 
 - подобряване уличната мрежа в Община Белене, ул.”Васил 

Коларов” с.Татари; 
 - основен ремонт ул.”Васил Левски” от ок.795-е до ок.796-е 

гр.Белене (от кръстовището до пешеходната зона). 
2. Потвърждава, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите 

на Общинския план за развитие на Община Белене 2007-2013 г. 
3. Възлага на ВрИД Кмет на Община Белене да подготви всички 

необходими документи и подаде проектното предложение. 
 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА-14 

 ПРОТИВ-няма 
 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-няма 
 ПРИЕМА СЕ. 
 

 
ШЕСТА ТОЧКА 
Питания. 

 
 В Общинския съвет-Белене не са постъпили питания. 
 
 
 Поради изчерпване на дневния ред, г-н Стефан Николов-
председател на Общинския съвет закри заседанието. 
  
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
         /С.НИКОЛОВ/ 
 
 ТЕХН.СЪТРУДНИК: 
    /М.ВЕНДОВА/ 


