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

 

 

П Р О Т О К О Л 

№6 

 
от  заседание на Общински съвет-Белене, проведено на  29 януари  2016 г. (петък) 

от 14.00 часа в зала №26 на общинска администрация-Белене 

 

 
   НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ: 

 

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско 

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

Тодоров, Момчил Спасов, Никола Ангелов, Петър Ангелов, Петър Дулев, Пламен 

Гендов, Румен Арабаджиев, Светослава Христова, Стефан Николов. 

 

ОТСЪСТВА: Николай Арабаджиев 

   

ІІ. КМЕТ И ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ:  Милен Дулев, 

Малина Ешекова. 

 

ІІІ. КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА: Калин Петракиев, Румен Георгиев, Венцислав 

Петров, Светослав Ангелов, Марио Дончев. 

 
ІV. ДИРЕКТОРИ  НА ДИРЕКЦИИ И  СЛУЖИТЕЛИ  ОТ ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЕНЕ 

 
V.ДИРЕКТОРИ НА: ОДЗ „МЕЧТА”, ОДЗ „БОДРА СМЯНА”, ОДЗ „ЗНАМЕ НА 

МИРА 

 

VI. УПРАВИТЕЛ НА „МБАЛ БЕЛЕНЕ” ЕООД И МЦ „БЕЛМЕДИК” 

 

VІ І. ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС 

 

VІ І І. ГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНА БЕЛЕНЕ. 

 

            Председателят на Общински съвет – Белене, д-р Бистра Павловска, откри 

редовното заседанието и уведоми за допълнително внесен материал от г-н Милен 

Дулев, кмет на Общината, относно одобряване на Проект за Подробен устройствен 

план-План за регулация и застрояване, местността „Друма” на с. Деков с  възложител 

Иван Йорданов Иванов. Предложението, което направи д-р Бистра Павловска е 

материалът да бъде включен в дневния ред като т.12, а вторият допълнителен материал, 

относно договор за строителство с предмет „Частично изграждане на канализационна 

мрежа и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене”е 

предоставен само за  сведение. 

            След проведеното гласуване на дневния ред с предложената допълнително 

точка,  Общински съвет – Белене започна да заседава  при следния   
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Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

1. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно 

приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2015 – 

2019 година на основание чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост (ЗОС). 
ДОКЛАДВАТ: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ, ПЕТЪР АНГЕЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ 

КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ „ИКОНОМИКА”. 

 

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

приемане на Годишна програма за 2016 г. за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост, на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост  

(ЗОС). 
ДОКЛАДВАТ: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ, ПЕТЪР АНГЕЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ 

КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ  „ИКОНОМИКА” 

 

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

приемане на структура на Общинската администрация. 
ДОКЛАДВАТ: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ И ДОРА ЛЕОНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ 

КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ „ИКОНОМИКА”. 

 

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

основни месечни заплати на кметовете на кметства.  
ДОКЛАДВА:  ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ „ИКОНОМИКА”.     
 

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

одобрение на  годишен план за ползване на дървесина на община Белене за 2016 г. 
ДОКЛАДВАТ: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ И ПЕТЪР АНГЕЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ 

КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ „ИКОНОМИКА”. 

 

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

обсъждане и приемане проект на бюджет на община Белене за 2016 година. 
ДОКЛАДВАТ: ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ  НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

„ИКОНОМИКА”. 

 

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

приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Белене. 
ДОКЛАДВАТ: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ И ДОРА ЛЕОНОВА  – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ 

КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ „ИКОНОМИКА” 

 

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

приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на 

незаконни строежи или части от тях от Община Белене. 
ДОКЛАДВАТ: ПЕТЪР АНГЕЛОВ И ДОРА ЛЕОНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ 

КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ „ТСУ”.  

 

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

разрешение за заемообразно ползване на средства по проект „Нови възможности за 

грижа”. 
ДОКЛАДВАТ: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ И  Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЙКОВ  – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ  „ИКОНОМИКА”. 
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10. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно 

приемане на отчет за дейността на  Местна комисия за борба с противообществени 

прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) през 2015 година. 
ДОКЛАДВАТ: ДОРА ЛЕОНОВА И  КРАСИМИР ТОДОРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ”. 

 

11. Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска, председател  на 

Общински съвет -  Белене, относно определяне представител в Областния съвет за 

развитие на Област Плевен. 
ДОКЛАДВАТ:  ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА  ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ 

„ТСУ”. 

 

12. Доклад от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно 

одобряване на Проект за ПУП – ПРЗ (Подробен устройствен план-План за регулация и 

застрояване) на ПИ 177036, местността „Друма” по КВС на с. Деков с възложител Иван 

Йорданов Иванов.   
 

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

ГЛАСУВАЛИ ЗА ДНЕВНИЯ РЕД – 16 общински съветници 
ЗА –  16  

 ПРОТИВ – няма 

 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ –  няма/ ПРИЕМА СЕ 

 
ПЪРВА ТОЧКА 

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

приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2015 – 

2019 година на основание чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост (ЗОС). 

 

Председателят на Общински съвет – Белене, д-р Бистра Павловска, предостави 

думата на г-н Кмета, относно предложението. 

За становище на комисията по „Икономика, общинска собственост,бюджет, 

финанси и програми за финансиране”, д-р Бистра Павловска даде думата на  

председателя на комисията, г-н Емил Михайлов.  

                 Господин Емил Михайлов докладва за становището на комисията  от 

заседанието, на което след обсъждане Стратегията,  комисията прави някои корекции -  

като неща, които не могат да се случат в периода на мандат 2015 – 2019 година ги 

премахва. Почти при всички видове собственост добавя да се провежда политика на 

изземване на имотите, които не се използват правилно и предоставянето им по 

съответния законов ред.  

             За становището на комисията по „Устройство на територията, жилищна 

политика и екология” докладва г-н Петър Ангелов, председател. Комисията с пълно 

мнозинство приема Стратегията с направените предложения и допълнения. 

              От общинските съветници отношение взе г-н Петър Дулев и направи забележка 

за незаличени думи - „кметските наместничества” на стр.6 от приложената Стратегия. 

                Председателят, д-р Бистра Павловска, подложи на гласуване  предложението, 

относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост и 

Общинският съвет – Белене прие следното: 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 22 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.8 от ЗОС и чл.28, ал.4 

от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС приема Стратегия за управлението на общинската 

собственост в община Белене за периода 2015–2019 година, съгласно Приложение № 1 

с направените предложения и допълнения.  

2. Възлага на Кмета на Общината последващите действия. 

ГЛАСУВАЛИ – 16  общински съветници 
ЗА – 16 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма 
ПРИЕМА СЕ 

 

 

ВТОРА  ТОЧКА 

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

приемане на Годишна програма за 2016 г. за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост, на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост 

(ЗОС). 

                  Кметът на Община Белене, г-н Милен Дулев, докладва по предложението за 

решение.   

                     Материалът по втора точка от дневния ред е разглеждан  на заседания на две 

комисии. За становищата им докладват техните председателите  – г-н Емил Михайлов и 

г-н Петър Ангелов. На заседанието на икономическата комисия е коментирано най-вече 

за имотите, които са предназначени за продажба, което е свързано с бюджета на 

общината. Комисията приема така предложената Годишна програма. Комисията по 

устройство на територията също приема с пълно мнозинство предложението на 

вносителя.  

След проведено поименно гласуване Общинският съвет – Белене прие 

следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 23 

 

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 приема Годишна програма за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост за бюджетната 2016 година на 

територията на Община Белене, съгласно Приложение № 1.  

2.Възлага на Кмета на Общината последващите действия.  

 
ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО – 16  общински съветници 
ЗА – 16 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав Стойков, 

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

Никола Ангелов, Петър Ангелов,  Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, 

Светослава Христова, Стефан Николов) 
ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма 
ПРИЕМА СЕ. 
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ТРЕТА ТОЧКА 

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

приемане на структурата на Общинската администрация. 

 

                Председателят на Общинския съвет, д-р Бистра Павловска, предостави думата 

на кмета на Общината, г-н Милен Дулев, относно предложението за решение. 

                Структурата на общинската администрация е разглеждана на заседания на 

постоянните комисии по „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и 

програми за финансиране” и „Местно самоуправление, ред, законност и сигурност”. 

Докладват председателите, г-н Емил Михайлов и г-жа Дора Леонова. Комисията по 

„Икономика” приема  структурата предложена от Кмета на Община Белене без 

корекции. Комисията по „Местно самоуправление” одобрява структурата и 

числеността на общинската администрация с пълно мнозинство. 

                 След проведено гласуване  Общинският съвет – Белене прие следното: 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 24 

 

На основание чл.21, ал.1, т.2 и чл.15, ал.2 от ЗМСМА одобрява структурата и 

числеността на Общинската администрация, както следва: 

         1.   По Приложение № 1 и Приложение № 2 – организация на Общинската 

администрация, съгласно чл.4 от Закона за администрацията. 

 2.  По Приложение № 3 – бюджетни звена на пряко подчинение на Кмета на 

общината. 
 

ГЛАСУВАЛИ – 16 общински съветници 
ЗА – 16 
ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма 
ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

 

                  ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

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

основни месечни заплати на кметовете на кметства 

 

                  По внесения проект за решение, д-р Бистра Павловска, даде думата на Кмета 

на Общината. 

               Материалът е  разглеждан на заседание само на икономическата комисия. За 

становището на комисията докладва г-н Емил Михайлов. След станалите разисквания 

на проведеното заседание,  комисията изравнява заплатите на всички кметове в 

общината  - по 800 лв.  и те ще бъдат изплатени от датата на полагане на клетва  –  от  

6 ноември 2015 година. 

                След проведено гласуване Общинският съвет – Белене прие следното: 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 25 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация 

1. Определя основни месечни  заплати на кметовете на кметства,  както 

следва: 

Кметство Основна заплата 

Мин.-максимум 

 

Основна заплата 

БЕЛЕНЕ 730 - 2400                    1700 

БЯЛА ВОДА 420 - 1300 800 

ДЕКОВ 420 - 1300 800 

КУЛИНА ВОДА 420 - 1300 800 

ПЕТОКЛАДЕНЦИ 420 - 1300 800 

ТАТАРИ 420 - 1300 800 

             2.Определя допълнително възнаграждение 1% за всяка година придобит трудов 

стаж и професионален опит. 

             3.Възнагражденията по т.1 и т.2 се изплащат считано от 6 ноември 2015 г.  
 

 

ГЛАСУВАЛИ – 16 общински съветници 
ЗА – 16 
ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма 
ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

 

                  ПЕТА ТОЧКА 

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

одобрение на годишен план за ползване на дървесина на община Белене за 2016 г. 

                  Председателят на Общински съвет – Белене, д-р Бистра Павловска, дава 

думата на г-н Милен Дулев, кмет на Община Белене, да представи проекта за решение. 

Проекторешението е разглеждано на заседание на ПК  по „Икономика, 

общинска собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране” и на ПК по 

„Устройство на територията, жилищна политика и екология”. И двете комисии приемат 

проекта за решение с корекции в т.2, като за дървесината се допълва „стояща на корен” 

и се премахва уточнението за търга „с явно наддаване”. 

Общинският съветник, г-н Веско Манолов, направи препоръка относно 

възстановяване на пътя след извозване на дървесината, която да се  има предвид при 

изготвяне на документите за предстоящи търгове. 

Доктор Бистра Павловска подложи на поименно гласуване предложеното  

решение с промените  и Общинският съвет – Белене прие следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 26 

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.1,2,4 и 5 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 
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продукти приема годишен план за ползване на дървесина на община Белене за 

2016 г. съгласно приложение № 1. 

2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.112, ал.1 и 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 общинско 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 

ползването на стояща дървесина на корен от общинския горски фонд, включена в  

годишен план по т.1, чрез провеждане на търг по начални цени определени с 

решение № 18/17.02.2012 г. на Общински съвет – Белене. 
3.Възлага на Кмета на Община Белене последващите действия.   

 

 

ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО – 16  общински съветници 
ЗА – 16 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав Стойков, 

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

Никола Ангелов, Петър Ангелов,  Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, 

Светослава Христова, Стефан Николов) 
ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма 
ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

 

                  ШЕСТА ТОЧКА 

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

обсъждане и приемане проект на бюджет на община Белене за 2016 година 

 

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

на кмета на Община Белене, г-н Милен Дулев, по предложението . 

Проектът на бюджет на община Белене е разглеждан на заседания на всички 

постоянни комисии и за становищата им докладват техните председатели. 

Господин Красимир Тодоров, председател на ПК „Образование, култура, 

младежки дейности, спорт и туризъм” – комисията приема бюджета на община Белене 

за 2016 година, предложен от Кмета на Община Белене, като променя субсидията на  

спортен клуб „Карате” на 2000 лв. и намалява резерва на бюджета с 1000 лева. 

               Д-р Венцислав Стойков,  председател на ПК „Здравеопазване и социални 

дейности”- комисията приема бюджета на Община Белене за 2016 година   със 7 гласа 

„за” . 

               Госпожа Дора  Леонова, председател на ПК „Местно самоуправление, ред, 

законност и сигурност”– комисията приема бюджета на Община Белене за 2016 година,  

като променя разпределението на субсидията на спортните клубове по конен спорт, 

клуб по стрелба и клуб Карате – по 1500 лв. (Приложение № 8) 

Господин Петър Ангелов, председател на ПК „Устройство на територията, 

жилищна политика и екология” – комисията след станалите дебати и разисквания 

приема бюджета на Община Белене за 2016 година с корекции в разходната част на 

бюджета, в Приложение № 2-2, в графа 2016 „ремонт улици” става 40 000 лв. и 

увеличава приходите от продажби с 40 000 лв  

              Господин Емил Михайлов, председател ПК „Икономика, общинска 

собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”, която е и водеща комисия  
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докладва, че  след като разгледа и обсъди  проекта на бюджет на Община Белене, 

комисията направи  следните промени в предложението на Кмета  на Община Белене:    

-  увеличи приходната част на бюджета с приходи от продажба  на гори с 

50 000 лв. и ги разпредели, както следва: 40 000 лв. за дофинансиране на ОДЗ-тата, за 

дофинансиране на Общинска администрация – 10 000 лв.; 

- премахна намерението за ползване на заема, който е от 1 000 000 лева, с 

мотив, че ако се водят дела този заем ще се ползва следващата година и ако се наложи 

такъв, той ще е с решение на Общинския съвет; 

- промени списъка на длъжностите, които имат право на компенсации за 

транспортни разходи до местоработата си – само педагогически персонал и архитект 

имат право на такива компенсации; 

-  в ОДЗ-тата – децата намаляват, средствата по стандарт през м.април ще се 

вземат, а предлаганото дофинансиране е недостатъчно; 

- по отношение на средствата за субсидия на спортните клубове, комисията 

реши да се съобрази със становищата на специализираните комисии.   

              Председателят на Общинския съвет, д-р Бистра Павловска , даде думата за 

изказвания, мнения, предложения по проекта на бюджета за 2016 година. 

              Възникнаха дебати, в които се включиха господата общински съветници: д-р 

Пламен Гендов, Момчил Спасов, Емил Михайлов, Стефан Николов, Красимир 

Тодоров, Петър Дулев; г-жа Дора Леонова; кметовете на кметства: с. Кулина вода – 

Румен Георгиев и с.Петокладенци – Марио Дончев. 

               В изказването си д-р Бистра Павловска подчерта, че всичко е важно в Община 

Белене, но да се даде приоритет на най-важното и нека се гласува бюджетът, както е 

предложен в становището на комисията по „Икономика”. 

                Кметът на Общината, г-н Милен Дулев, отговори на поставени въпроси, 

изрази мнение, че е направено  всичко възможно бюджет 2016 година на Община 

Белене да е реалистичен, добре балансиран и нека да остане във вида с така 

направените промени на заседанията на комисиите.  

                Господин Петър Добрев, като гражданин на Община Белене направи 

предложение -  Общината, ако може да влезе в някакви институционални връзки с 

други институции, за да се развият институционалните услуги.  Да се търсят 

възможности за намаляване на демографския срив в Община Белене. 

(Председателят на Общински съвет – Белене, д-р Бистра Павловска, обяви 15 минути        

почивка)   

 Заседанието продължи с гласуване на предложенията за промени по проекта 

на бюджет 2016 година. 

Предложение на комисията по „Образование, култура, младежки дейности, 

спорт и туризъм” с председател, г-н Красимир Тодоров : 

 „Да се увеличи субсидията на клуб Карате от 1000 лв. на 2000 лв.” 

Гласували – 16 общински съветници 

За – 8 

Против – 3 

Въздържали се – 5 / Не се приема  

 

Предложение на комисията по „Местно самоуправление, ред, законност и 

сигурност” с председател, г-жа Дора Леонова: 

 „Да се разпредели по равно субсидията (по 1 500 лв.) на трите спортни 

клуба: клуб по конен спорт, клуб по стрелба и клуб Карате. 

Гласували – 16 общински съветници 

За – 10 
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Против – 1 

Въздържали се – 5 / Приема се 

 

Предложение от г-н Момчил Спасов: 

„ Да се увеличат парите за представително и работно облекло на заетия 

персонал от 50 лв. на 150 лв. Парите за разходи за облекло да бъдат покрити с 

увеличаване прихода от глоби с още 10 000 лв. и да се увеличи прихода от 

дървесина с още 15 000 лв.” 

Гласували – 16 общински съветници 

За - 6 

Против – 1 

Въздържали се -9 / Не се приема 

 

Предложение от г-н  Красимир Тодоров: 

„Размер 500 лв. за първия роден жител на Белене за 2016 г.  и по 150 лв. за 

родени през годината деца в Република България с постоянен и настоящ адрес в 

община Белене”. 

Гласували – 16 общински съветници 

За - 5 

Против – 1 

Въздържали се -10 / Не се приема 

 

Председателят, д-р Бистра Павловска, подложи на гласуване предложението на 

Кмета на Община Белене с направените корекции на ПК „Икономика, общинска 

собсктвеност, бюджет, финанси и програми за финансиране” и преразпределението на 

субсидията за спорните клубове по борба, стрелба и карате. 

               След поименно гласуване Общинският съвет – Белене прие следното: 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 27 

 

 

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6,  във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.94, 

ал.2 и ал.3, и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите 

на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2016 г. и 

Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната 

прогноза за местните дейности и  за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на община Белене 

1. Приема бюджета на Община Белене за 2016 година, както следва: 

1.1. По приходите в размер на 5 208 000лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.: 

1.1.1. Приходи за делегирани държавни дейности в размер на           2 648 179 лв. в т.ч. 

1.1.1.1.Обща субсидия за делегираните дейности в размер на            2 603 340 

1.1.1.2.Преходен остатък от 2015 г. в размер на                                         44 839 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на                                 2 559 821 лв. в т.ч. 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на                      489 000 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на                1 728 092 

1.1.2.3. Трансфери за местните дейности   

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 478 300 

1.1.2.3.2. За зимно поддържане и снегопочистване на общински 42 800 
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пътища  

1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи  236 800 

1.1.2.4. Временни безлихвени заеми -102 389 

1.1.2.8. Финансиране  -119 397 

1.1.2.8.1 В т.ч.преходен остатък от 2015г  140 894 

    

1.2. По разходите в размер на 5 208 000 лв., разпределени съгласно Приложение № 2 в 

т.ч.: 

1.2.1 Разходи в делегирани държавни дейности в размер на 2 648 179 

1.2.3. За местни дейности в размер на  2 499 821 

1.2.4. За дофинансиране на делегирани държавни дейности            40 000  

1.2.4.1. В т.ч. – дейност „общинска администрация”            10 000 

1.2.4.2.            - дейност „ОДЗ”            40 000 

1.2.5. Резерв непредвидени разходи в местни дейности размер 

на 

           10 000  

                           

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа за 

2016г в размер на 74 558 лв.и средносрочна цел  – придържане към балансирано 

бюджетно салдо. 

1.4. Разпределя преходния остатък от 2015 г. в размер на 185 733 лв. както следва: 

1.4.1.в делегирани държавни дейности                                                      44 839 лв. в т.ч. 

Дейност 

322 

Общообразователни училища – делегирани 

бюджети                                                   

24 231  

Дейност 

526 

Център за обществена подкрепа (ЦОП) 20 608 

1.4.2.в местни дейности                                                                                140 894 лв. в т.ч. 

Дейност 

623 

Чистота   11 494  

Дейност 

832 

капиталови разходи -за общински пътища  129 400 

   

 

          2. Приема инвестиционна програма в размер на 986 234 лв., съгласно 

приложен поименен списък (Приложение № 3) по източници на финансиране: 

2.1 Бюджет и в т.ч.  

2.1.1 Целева републиканска субсидия                          236 800 

2.1.2 Остатък целева субсидия от 2015 г.                        129 400 

2.1.3 Собствени бюджетни средства                              64 800 

2.1.4. Средства на делегирани държавни дейности 3 000 

2.2. Национално финансиране за проекти по ПРСР 552 234 

2.3. ПУДООС                  124 724 

 

3.Утвърждава разходите за заплати през 2016 г., без звената, които прилагат 

системата на делегираните бюджети и определя: 

3.1.Численост на персонала за делегираната от държавата дейност "Общинска 

администрация" – 45 броя 

3.2.Разпределението на плановите разходи за заплати  съгласно приложение №4 

 

4.Утвърждава  разчет за целеви разходи и субсидии, както следва: 
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4.1. Членски внос – 3 000 лв. 

4.2. Помощи за лечение по решения на Общински съвет – 3 000 лв.; 

4.3.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; 

4.4. Размер 500 лв. за първия роден жител на Белене за 2016 г. и по 100 лв. за родени 

през годината деца в Република България  с постоянен и настоящ адрес в община 

Белене; 

4.5. Средства за даровити деца – 500 лв. 

4.6. Субсидии за: 

4.6.1. Читалища 134 520 лв. съгласно приложение № 7 като делегирани държавни 

дейности; 

4.6.2. Спортни клубове 35 000 лв. съгласно приложение № 8. 

 

5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1. Социално-битови в размер 1% от начислените трудови възнаграждения; 

5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност – 11 000 лв. в т.ч.на кмета 

на общината 7 500 лв., Общински съвет 1 500 лв. и  за кметствата по 400 лв. 

5.3. Разходи за представително и работно облекло на заетия персонал в размер на 50 лв. 

 

6. Утвърждава длъжностите, които имат право на компенсации за транспортни 

разходи до местоработата си – педагогически персонал и главен архитект.  

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 одобрения бюджет. 

 

7. Определя разчетите  за дълга, съгласно приложение № 5. 

 В т.ч. както следва: 

7.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2016 г. -1 000 000 лв. 

7.2.Максимален размер на общинския дълг към края на 2016 г. - до 3 230 000  лв. 

 

8. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които 

могат да бъдат натрупани през 2016 г. в размер на 5% от средногодишния размер на 

отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за 

задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения (чл.94 от ЗПФ). 

9. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат 

да бъдат поети през 2016 г. в размер на 130% от размера на общия бюджет на 

общината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат 

да надвишават 30 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните четири години. Ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, 

финансирани за сметка на помощи и дарения. 

10. Определя просрочените задължения, които да бъдат разплатени от 

бюджета на общината за 2016 г. в размер на 307 522 лв. с краен срок за разплащане 

20.12.2016 г. съгласно Приложение № 9. 

11.Определя просрочените вземания, които да бъдат събрани през 2016 г. в 

размер на 250 000 лв. 

12. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз съгласно Приложение № 6. 

13. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за 

периода 2016-2018 г. 



12 

 

14. Приема за сведение информация съгласно чл.82, ал.3 от ЗПФ по прогноза 

на „МБАЛ-Белене” ЕООД, МЦ „БелМедик” ЕООД  и „Здраве” ЕООД  съгласно 

Приложение № 9 

15. Определя второстепенни разпоредители с бюджет:  

СОУ ”Д.Дебелянов”  Директор 

ОУ ”В.Левски” Директор 

ОДЗ ”Мечта” Директор 

ОДЗ ”Бодра смяна” Директор 

ОДЗ ”Знаме на мира” Директор 

ОДК Белене Директор 

ЦОП Белене Ръководител ЦОП 

кметство Бяла вода Кмет 

Кметство с. Деков Кмет  

Кметство Кулина вода Кмет 

Кметство с. Петокладенци Кмет 

Кметство с. Татари  Кмет 

 

16. Възлага на Кмета на общината: 

16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет без 

делегиран бюджет; 

16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с делегиран бюджет; 

16.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите 

и разходвани средства от дарения и спонсорства, съгласно волята на дарителите и 

спонсорите; 

16.4. 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; 

16.5. Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна 

бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци. 

 

17. Оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

17.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели 

за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран 

бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата 

дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

17.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 

дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите; 

18. Упълномощава Кмета на общината: 

18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на 

Европейския съюз и на други донори, по национални програми и други източници за 

реализиране на годишните цели на Общината за изпълнение на Общинския план за 

развитие; 

18.2.Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за 

съфинансиране на общински програми и проекти. 

 

               19. Разходването на бюджетните средства (без целевите) се осъществява при 

съблюдаване на следните приоритети: 
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19.1. 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; 

19.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за 

погасяване на заеми и лихви към тях; за трудови разходи; за покриване на просрочени 

задължения от минали години; за разходи с настъпил падеж на плащане; 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. 

 

              20. Ползващите услугите на ученическите столове заплащат с цената на 

купона реалната стойност по приготвянето на храната, без разходите за заплати и 

осигуровки на персонала. 

 

 21. Ползващите услугите на детска млечна кухня заплащат с цената на 

купона 50% от реалната стойност по приготвянето на храната, без разходите за заплати 

и осигуровки на персонала. 

 

               22. Ползващите услугите на  Домашен социален патронаж заплащат такси, 

съгласно Наредбата по  ЗМДТ.  

 

23. 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. 

 

24. Задължава управителите на общинските търговските дружества да 

внесат дължимия за 2015г. дивидент до 31 май 2016 г.  

 

 
ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО – 16  общински съветници 
ЗА – 15 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав Стойков, Дора 

Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов, Момчил Спасов, Никола Ангелов, Петър 

Ангелов,  Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, Светослава Христова, 

Стефан Николов) 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 (Красимир Тодоров) 
ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

                  СЕДМА ТОЧКА 

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

приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Белене 

 

                 Председателят на Общински съвет – Белене, д-р Бистра Павловска, 

предостави думата на г-н Кмета по предложението. 

                 За работата на ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и 

програми за финансиране” и промените по проекта за решение докладва председателят 
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на комисията, г-н Емил Михайлов. Комисията приема предложението за решение като 

прави промяна в съдържанието на добавената нова т.10 в чл.19, ал.4 и  в чл.52, р.Г,  

вместо „т.21”б” записва „т.27”. 

                  Госпожа Дора Леонова докладва за становището на комисията по „Местно 

самоуправление, ред, законност и сигурност”, която с пълно мнозинство приема 

предложението за решение на Кмета на Общината. По добавената нова точка „За 

извършване на услуга с Водоноска „Ивеко” предложения за начина на заплащане на 

водата направиха Веселка Врайкова, Емил Михайлов, Петър Дулев, Момчил Спасов. 

Прие се, че хората, които ползват услуга с Водоноска  „Ивеко” трябва да бъдат 

уведомявани от общинската администрация да плащат на ВиК водата. 

                     Общинските съветници гласуваха поименно и Общинският съвет – Белене 

прие следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 28 

 

На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация приема Наредба за изменение Наредба № 8 за определяне и 

администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община 

Белене, както следва: 

              1. В чл.19, ал.4 се добавя нова т.10 със следното съдържание: 

10. За ползване на тротоари, площади, улични платна 

и други общински терени за извършване на товаро-

разтоварни дейности с продукти и стоки: 

мярка такса 

- Превозно средство с общо тегло над 8 тона      на ден 10 лв. 

   

              

2.В чл.52, р.Г се добавя нова т.2.3 със следното съдържание „Ползване на други закрити 

помещения от общински имоти – 10 лв./час. 

               3.В чл.52, р.Г се добавя нова т.27 със следното съдържание „За извършване на 

услуга с Водоноска „Ивеко” – 48.59 лв./час и 2.14 лв./км, цените са без включен ДДС. 

             4.В чл.52, р.Г се изменя т.23, както следва: 

- „За предоставяне на публична информация по Закона за достъп до обществена 

информация /ЗДОИ/ - съгласно Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011 год. на 

Министерството на Финансите за определяне на нормативи за разходите при 

предоставяне на обществена информация, съгласно вида на носителя”. 

 
ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО – 16  общински съветници 
ЗА – 16 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав Стойков, 

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

Никола Ангелов, Петър Ангелов,  Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, 

Светослава Христова, Стефан Николов) 

ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма 
ПРИЕМА СЕ 
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                   ОСМА ТОЧКА 

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

приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на 

незаконни строежи или части от тях от Община Белене 

 

                    Кметът на Община Белене, г-н Милен Дулев, представи проекторешението 

за приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на 

незаконните строежи. 

                     Председателят на комисията по „ТСУ”, г-н Петър Ангелов, докладва за 

становището на комисията, която след дебатите приема Наредбата, като думата 

„адресат” се замени с „извършителя на незаконното строителство по смисъла на чл.225 

от ЗУТ”.      

                      За работата на комисията по „Местно самоуправление, ред, законност и 

сигурност” докладва г-жа Дора Леонова. Комисията приема Наредбата след 

разглеждането й. 

                        След проведено гласуване на проекторешението с предложените 

корекции на комисията по „ТСУ”, Общински съвет - Белене прие следното: 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 29 

 

1.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет гр.Белене приема 

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи 

или части от тях от Община Белене на основание чл.225а, ал.3 от Закона за устройство 

на територията (ЗУТ), като думата „адресат” в Наредбата се замени с „извършителя   на 

незаконното строителство по смисъла на чл.225 от ЗУТ” 

2.Възлага на Кмета на Общината последващите, съгласно ЗУТ действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ –   16 общински съветници 
ЗА – 16 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма 
ПРИЕМА СЕ 

 

 

 
                  ДЕВЕТА  ТОЧКА 

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

разрешение за заемообразно ползване на средства по проект „Нови възможности за 

грижа” 

                След представяне на проекта за решение от г-н Милен Дулев, кмет на Община 

Белене, председателите на постоянните комисии разглеждали материала, докладваха за 

становищата на комисиите. 

                 Господин Емил Михайлов, предложи корекция в предложението на кмета, 

което комисията по „Икономика” е приела на свое заседание. Сумата в размер на 25 000 

лв. да се промени на сума в размер на 31 520 лв. за възнаграждения на медицински 

специалисти без да се цитират месеците в решението. 

                  Допълнителни разяснения от общинската администрация по предложението  

направи г-жа Анна Несторова. 
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                       За становището на постоянната комисия  по „Здравеопазване и социални 

дейности” докладва д-р Венцислав Стойков, председател на комисията, която приема 

предложението на Кмета с 25 000 лв. към датата на разглеждането. 

                       Председателят, д-р Бистра Павловска, подложи на поименно гласуване 

предложението на г-н Кмета с промените предложени от г-н Емил Михайлов и 

Общинският съвет – Белене прие следното: 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 30 

 

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

администрация и чл.104, ал.1, т.4 и т.5 от Закон за публични финанси: 

 

    1. Общински съвет – Белене разрешава ползването на временен безлихвен 

заем от общинския бюджет и от сметката за средства от Европейския съюз на община 

Белене по проект „Алтернатива за равноправен и независим живот”, по процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 –  

„Независим живот” в размер на 31520 лв. за окончателно плащане и за изплащане на 

възнагражденията на назначените лични асистенти и медицински специалисти по 

проект „Нови възможности за грижа”, бюджетна линия 2014BG05M9OP001-

2.2015.001 – C0001 „Нови алтернативи”.   

             2. Срокът за погасяване е след верификация от АСП, но не по-късно от 

30.07.2016 г. 

 
ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО – 16  общински съветници 
ЗА – 16 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав Стойков, 

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

Никола Ангелов, Петър Ангелов,  Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, 

Светослава Христова, Стефан Николов) 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма 
ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

 
                  ДЕСЕТА  ТОЧКА 

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

приемане на отчет за дейността на Местна комисия за борба с противообществени 

прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) през 2015 година 

 

               Отчетът за дейността на МКБППМН през 2015 г. е изслушан на заседанията на 

постоянните комисии по „Образование” и „Местно самоуправление”. След изслушване 

и инспектор ДПС, комисиите приемат отчета за сведение. 

                След гласуване  Общинският съвет – Белене прие следното: 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 31 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местно самоуправление и местна 

администрация приема отчета за МКБППМН в Община Белене за  2015 година, за 

сведение. 

 

 
ГЛАСУВАЛИ –  14 общински съветници 
ЗА – 14 
ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма 
ПРИЕМА СЕ 

 

(г-жа Веселка Врайкова и г-н Стефан Николов не присъстват в залата по време на 

гласуването) 

 
 

 

                   ЕДИНАДЕСЕТА  ТОЧКА 

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

съвет – Белене, относно определяне представител в Областния съвет за развитие на 

Област Плевен 

                 

 Предложението представи председателят на Общински съвет – Белене,  

д-р Бистра Павловска. 

               Председателите на всички постоянни комисии към Общински съвет – Белене 

докладваха по внесеното предложение.                  

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

председател г-н Красимир Тодоров, приема предложението за решение с 4 гласа „за” и 

3 гласа „против”. 

               ПК „Здравеопазване и социални дейности” с председател д-р Венцислав 

Стойков, приема предложението за решение с 4 гласа „за”, 1 глас „против” и 2 гласа 

„въздържали се”. 

               ПК „Местно самоуправление, ред, законност и сигурност” с председател г-жа 

Дора Леонова, не приема решението. Гласували в комисията: „за” – 2, „против”- няма, 

„въздържали се” – 2. 

               ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология” с председател 

г-н Петър Ангелов, след разисквания в комисията постъпва предложение за 

представител в Областния съвет за развитие да бъде г-н Момчил Спасов. След 

гласуване комисията приема г-н Момчил Спасов за представител. 

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

финансиране” с председател г-н Емил Михайлов, след разисквания и гласуване не 

приема предложението за решение. 

( В заседателната зала влизат: г-жа Веселка Врайкова и г-н Стефан Николов) 

                Председателят на Общинския съвет, д-р Бистра Павловска, предостави думата 

на г-н Петър Дулев, ръководител на група общински съветници, който заяви, че групата  

препотвърждават кандидатурата на г-н Момчил Спасов. 

                  Премина се към гласуване на така направените предложения. Първо се 

гласува предложението  за решение на д-р Бистра Павловска и  Общинският съвет – 

Белене прие следното: 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 32 

 

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

администрация, във връзка с чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие: 

 

Определя за представител на Общински съвет – Белене в Областния съвет за 

развитие на Област Плевен, г-н Петър Иванов Ангелов. 

 

 
ГЛАСУВАЛИ –  16 общински съветници 
ЗА – 10 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 6 

ПРИЕМА СЕ 

 

Постъпи предложение от г-н Петър Дулев, представителите в Областния съвет 

за развитие да информират Общински съвет – Белене за темите, които се обсъждат и 

решенията, които се приемат на проведените заседания.  

              Така направеното предложение да се запише, като т.2 към предложението  на  

д-р Бистра Павловска. 

              Общинските съветници гласуваха предложението и резултатът от гласуването е 

следния: 

 
ГЛАСУВАЛИ –  16 общински съветници 
ЗА – 16 
ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма 
ПРИЕМА СЕ 

 

След направените предложения и резултатите от проведените гласувания  

РЕШЕНИЕТО  прието от Общински съвет – Белене е следното: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 32 

 

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

администрация, във връзка с чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие: 

1. Определя за представител на Общински съвет – Белене в Областния съвет за 

развитие на Област Плевен, г-н Петър Иванов Ангелов. 

2.Представителите в Областния съвет за развитие да информират Общински 

съвет – Белене за темите, които се обсъждат и решенията, които се приемат на 

проведените заседания. 

 

ГЛАСУВАЛИ ПО Т.1  - 16 общински съветници 
ЗА – 10 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 6 
ПРИЕМА СЕ               
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ГЛАСУВАЛИ ПО Т.2  - 16 общински съветници 
ЗА – 16 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма 
ПРИЕМА СЕ 

 

 
ДВАНАДЕСЕТА  ТОЧКА 

              Доклад от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно одобряване 

на Проект за ПУП – ПРЗ (Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване) 

на ПИ 177036, местността „Друма” по КВС на с. Деков с възложител Иван Йорданов 

Иванов 

Кметът, г-н Милен Дулев, запозна общинските съветници с Доклада. 

Допълнителни разяснения по предоставения материал направи г-жа Христина 

Мънева, представител на общинската администрация. 

Господин Петър Ангелов в изказването си подчерта, че Общинският съвет би 

трябвало да одобри Проекта за ПУП, като се има предвид изразеното положително 

становище на всички институции,чийто документи са приложени към Доклада на  

г-н Кмета. 

 След гласуване Общинският съвет – Белене прие следното: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 33 

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, одобрява 

ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване) „За 

селскостопански, складови и производствени дейности и животновъдство” на ПИ 

177036, местността „Друма” в землището на с. Деков с възложител Иван Йорданов 

Иванов. 

2. Възлага на Кмета на Общината последващите, съгласно ЗУТ, действия.  

 

 
ГЛАСУВАЛИ –  16 общински съветници 
ЗА – 16 
ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма 
ПРИЕМА СЕ 

 

 
ТРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА 

Изказвания,  питания, становища и предложения на граждани. 

Поставените въпроси и съответно отговорите се отнасяха към предоставения   

само за сведение материал относно: Изпълнение на Договор за строителство № 

2/21.01.2014 г., сключен между Община Белене и „ЕКИП БЕЛЕНЕ” ДЗЗД, гр.София, с 

предмет: „Частично изграждане на канализационна мрежа и рехабилитация на 

съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене”, финансиран по Оперативна 

програма „Околна среда” 2007-2013 г. 

В разискванията се включиха господата общински съветници: д-р Пламен 

Гендов, Петър Ангелов, Емил Михайлов, Момчил Спасов; от общинска администрация 

– главен инженер Христина Мънева; от присъстващите граждани в залата – г-н Петър 

Добрев. 
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В края на дебатите общинският съветник, г-н Красимир Тодоров, имайки 

предвид  демографския срив в Общината, постави въпрос за наличие на стратегия за 

борба  с него и насърчаване раждаемостта. Председателят на Общински съвет – Белене, 

д-р Бистра Павловска,  предложи на г-н Красимир Тодоров, като председател на ПК 

„Образование, култура, младежки дейности и туризъм” да разработи и представи за 

обсъждане такава стратегия. 

 

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

Общински съвет – Белене. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Д-р Бистра Павловска 

 

 

ТЕХН. СЕКРЕТАР: 

Маргарита Савова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


