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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 

№5 

 
от  заседание на Общински съвет-Белене, проведено на  29 декември  2015 г. 

(вторник) от 9.00 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, Петър Ангелов, Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен 

Арабаджиев, Стефан Николов. 

   

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

Малина Ешекова. 

 

ІІІ. КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА: Светослав Ангелов, Марио Дончев, 

Венцислав Петров, Румен Георгиев, Калин Петракиев. 

 

ІV. ДИРЕКТОРИ  НА ДИРЕКЦИИ И  СЛУЖИТЕЛИ  ОТ ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЕНЕ 

 

V.ГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНА БЕЛЕНЕ. 

 

 След констатиране на необходимия кворум от общински съветници, д-р Бистра 

Павловска, председател на Общинския съвет, откри заседанието и направи 

предложение за включване на допълнителен материал като последна точка в  дневния  

ред.  По предложение на г-н Петър Ангелов и след проведено гласуване, новата точка 

се включи под № 11 в дневния ред на заседанието. Общинският съвет  - Белене започна 

работа при следния 

  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

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

определяне на нов състав на Местна комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане 

правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове при Община Белене. 
ДОКЛАДВАТ: ПЕТЪР АНГЕЛОВ  И ДОРА ЛЕОНОВА– ПРЕДСЕДАТЕЛИ  НА ПОСТОЯННИ  

КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ – „ТСУ”. 

             

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

становище за удължен Бизнес план за развитието на дейността на „В И К” ЕООД – 

Плевен до 31.12.2016 год. 
ДОКЛАДВАТ: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ И ПЕТЪР АНГЕЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ 

КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ – „ИКОНОМИКА” 

 

3. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене,  относно: 
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     1. Отчет за изпълнение на План-сметката за необходимите средства за 

сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, обработка на депа, както и 

поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на 

Община Белене за 2015 г., приета  с Решение № 78/29.12.2014 г.; 

      2. Проект на План-сметка за необходимите средства за сметосъбиране и 

сметоизвозване на битови отпадъци, обработка на депа, както и поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община 

Белене за 2016 г.  
ДОКЛАДВАТ: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ, ДОРА ЛЕОНОВА И ПЕТЪР АНГЕЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ – „ИКОНОМИКА”. 

 

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

дарение на общински недвижим имот в с. Деков на Църковното настоятелство на  

с. Деков за построяване на православен параклис. 
ДОКЛАДВАТ: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ, ПЕТЪР АНГЕЛОВ И ДОРА ЛЕОНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ – „ИКОНОМИКА”. 

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

увеличаване на капитала на „МБАЛ – БЕЛЕНЕ” ЕООД и МЦ „БЕЛ МЕДИК” ЕООД с 

балансовата стойност на извършените енергоефективни мероприятия. 
ДОКЛАДВАТ: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ И Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЙКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ – „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”. 

 

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

актуализация по обектите от поименния списък за капиталови разходи за 2015 г. 
ДОКЛАДВАТ:  ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ  ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ВОДЕЩА 

КОМИСИЯ – „ИКОНОМИКА”. 

 

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

изменение и допълнение на  Решение № 68/05.12.2014 год. на Общински съвет – Белене 

и упълномощаване г-н Милен Павлов Дулев – Кмет на община Белене да представлява 

Община Белене на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК – Плевен” 
ДОКЛАДВАТ: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ И ПЕТЪР АНГЕЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ 

КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ – „ИКОНОМИКА”. 

 

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

участие на представителя на Община Белене в Общото събрание на „Асоциацията по 

ВиК – Плевен”. 
ДОКЛАДВА: ПЕТЪР АНГЕЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ.  

 

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

избор на Комисия за обществен ред и сигурност в Община Белене.  
ДОКЛАДВАТ: ДОРА ЛЕОНОВА  И КРАСИМИР ТОДОРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ – „МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ”. 

 

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

избор на Обществен съвет за упражняване на контрол на дейностите по социално 

подпомагане. 

                  11. Промяна на Решение № 62/10.08.2015 г. 

                      12. Питания. 

 

 ГЛАСУВАЛИ ЗА ДНЕВНИЯ РЕД – 13 общински съветници 

ЗА – 13   

 ПРОТИВ – няма 

 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма / ПРИЕМА СЕ. 
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ПЪРВА ТОЧКА 

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

определяне на нов състав на Местна комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане 

правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове при Община Белене. 
 

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

на  г-н Милен Дулев, кмет на Община Белене, който информира накратко за 

досегашната работа на комисията за уреждане правата на граждани  на територията на 

Община Белене с многогодишни жилищноспестовни влогове – компенсирани и чакащи 

левова компенсация. 

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

жилищна политика и екология” докладва за становището на комисията. Единодушно, 

със 7 гласа „за” комисията приема внесеното предложение  

Госпожа Дора Леонова докладва за становището на ПК „Местно 

самоуправление, ред, законност и сигурност”, чийто председател е. Комисията приема 

внесеното предложение с  5 гласа „за”. 

Председателят на Общинския съвет, д-р Бистра Павловска, призова 

общинските съветници да гласуват и Общинският съвет – Белене прие следното: 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 11 

 

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

местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на 

граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, чл.16 от Правилника за 

прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни 

жилищноспестовни влогове  

               1.Определя 5 членен състав на Местната комисия по Закона за уреждане 

правата на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове при Община 

Белене. 

2. Определя комисия в следния състав: 

    Членове: 1. Милен Павлов Дулев – кмет на Община Белене; 

                     2. Петър Иванов Ангелов - общински съветник; 

                     3. Стефан Илиев Николов – общински съветник; 

                     4.Тодор Петров Пироев – представител на гражданите с 

многогодишни жилищноспестовни влогове; 

                     5. Стефка Кънева Иванова – служител  в общинска администрация. 

 3. Избира за Председател на комисията по т.2 Милен Павлов Дулев – кмет на 

Община Белене. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ – 13 общински съветници 
ЗА – 13 
ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма 
ПРИЕМА СЕ 
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ВТОРА  ТОЧКА 

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

становище за удължен Бизнес план за развитието на дейността на „В И К” ЕООД – 

Плевен до 31.12.2016 год. 

 

(Д-р В.Стойков влиза в заседателната зала. Поради служебен ангажимент не участва в 

гласуването по точка първа  от дневния ред.)  

Материалът на вносителя, г-н Милен Дулев, кмет на Община Белене е 

разглеждан на заседания на постоянните комисии по „Икономика, общинска 

собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране” и „Устройство на 

територията, жилищна политика и екология”. Господин Емил Михайлов  и г-н Петър 

Ангелов докладваха за становищата на своите комисии. И двете комисии с пълно 

единодушие подкрепят проекта за решение. След проведено гласуване Общинският 

съвет – Белене прие следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 12 

 

На основание чл.10в, ал.1, т.5 от Закона за водите и чл.10, ал.4 от Закона за 

регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги Общински съвет гр. 

Белене, приема предложният Бизнес план за развитието на дейността на „В и К” 

ЕООД – Плевен до 31.12.2016 година. 
 

 

ГЛАСУВАЛИ – 14 общински съветници 

ЗА – 14 

ПРОТИВ – няма  

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРИЕМА СЕ 

 

 
ТРЕТА  ТОЧКА  

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

1. Отчет за изпълнение на План-сметката за необходимите средства за 

сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, обработка на депа, както и 

поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на 

Община Белене за 2015 г., приета  с Решение № 78/29.12.2014 г.; 

             2. Проект на План-сметка за необходимите средства за сметосъбиране и 

сметоизвозване на битови отпадъци, обработка на депа, както и поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община 

Белене за 2016 г.  
 

По предложението на вносителя г-н Милен Дулев, кмет на Община Белене, 

докладваха председателите на постоянни комисии по „Местно самоуправление, ред, 

законност и сигурност”, „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и 

програми за финансиране” и „Устроойство на територията, жилищна политика и 

екология”. Становището, което докладва г-жа Дора Леонова е следното: 5 гласа „за”, 

„против” –няма и „въздържали се” – няма. Комисията приема проекта за решение. 

Господин Емил Михайлов докладва, че икономическата комисия след 

разглеждане на предложението се обединява около решението да се приеме само план-

сметката във варианта, в който е представена. 
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Господин Петър Ангелов докладва за становището на комисията по 

„Устройство на територията, жилищна политика и екология”, която с пълно 

единодушие приема следното: решението да включва само прием на план-сметката с  

допълнение  към т.2 на раздел Е: „в т.ч. за проектиране рекултивацията на депо – 

20 000 лв.” 

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

мнения, становища и предложения по разглежданата точка. 

На поставените въпроси от г-н Момчил Спасов по проекта на План-сметката 

отговори г-жа Милена Илиева, счетоводител в отдел „Екология, озеленяване и 

чистота”. 

В разискванията участваха още  господата общински съветници: д-р Пламен 

Гендов, Петър Дулев, Емил Михайлов, Момчил Спасов, Петър Ангелов и г-н Милен 

Дулев, кмет на Община Белене. Господин Петър Ангелов предложи да се прекратят 

разискванията , което бе прието единодушно  чрез гласуване на всички „за”.                      

Председателят на  Общинския съвет – Белене, д-р Бистра Павловска, призова 

общинските съветници да гласуват поименно  точка 3 във варианта от становищата на 

комисията  по „Икономика” и на комисията по „ТСУ”. Отчетът за изпълнение на План-

сметката ще остане за приемане след приключване на календарната година. 

Общинският съвет - Белене прие следното: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 13 

 

               На основание чл.21, ал.1,т.7 от ЗМСМА и чл.66, ал.1 от ЗМДТ 

Приема ПЛАН -СМЕТКА за необходимите разходи за извършване на 

услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обработване, мониторинг, експлоатация на 

депа, изграждане на нови инсталации и съоръжения за отпадъци, както и за поддържане 

на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община 

Белене през 2016 г. както следва: 

А: Закупуване на съдове за отпадъци 
№ по 

ред 

Вид дейност Количе

ство 

мярка Ед.цена 

лв. 

Общо лв. 

1. Съдове за отпадъци     

 -Кофи еднофамилни в т.ч. с. Деков 320 бр. 60 19 200 

 -Паркови кошчета /двойни/ 8 бр. 95 760 

 -Резервни части и ремонт на съдовете за 

отпадъци 

   
2 500 

 Общо А:    22 460 

 

Б: Белене 
№ по 

ред 

Вид дейност Количе

ство 

мярка Ед.цена 

лв. 

Общо лв. 

І. СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

1. Сметосъбиране и извозване    93 996 

 1) сметосъбирачна машина „Исузу” – 51 

400 лв., в т.ч. 

188 мсм 189 
35 532 

 - ФРЗ-3 бр.                                 27 500 лв.     

 - гориво /7 000 л/                       15 400 лв.     

 - резервни части и др.                 5 000 лв.      

 -други /застр.,винетки и др./      3 500 лв.     
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 2) сметосъбирачна машина  

„Рено” – 61 400 лв., в т.ч. 

224 мсм 226 
50 624 

 - ФРЗ- 3 бр.                                27 000 лв.     

 - гориво  /12 000 л/                    26 400 лв.     

 - резервни части  и др.                4 000 лв.     

 -други /застр.,винетки и др./      4 000 лв.        

 3) камион за „зелени” отпадъци  

„Ивеко” – 7 840  лв., в т.ч. 

   
7 840 

 - гориво  /2 200 л/                       4 840 лв.     

 - резервни части  и др.               1 000 лв.     

 -други /застр.,винетки и др./     2 000 лв.        

2. Поддръжка автобаза 

-  ток  –    4 800  лв. 

-  вода  –     800  лв. 

- други –  2 000  лв.    

   

7 600 

3. Административно управленски разходи   

-упр. екип-6,5 бр. – 15 239 лв. 

-адм. разходи-издръжка- 1 000 лв. 

   
 

16 239 

 Общо раздел І:    117 835 

 

ІІ. ПОЧИСТВАНЕ  НА  УЛИЧНИ  ПЛАТНА, ПЛОЩАДКИ, ПАРКОВЕ   И  ДРУГИ 

ТЕРИТОРИИ  ЗА  ОБЩЕСТВЕНО  ПОЛЗВАНЕ 
№ по 

ред 

Вид дейност Количе

ство 

Мярка Ед.цена в 

лв. 
Общо лв. 

1. Обслужваща група „Комунална 

дейност”  

-ФРЗ –    170 000 лв. 

-Инвентар /мотики, лопати и др. 

инструменти и консумативи/  –   15 000 лв. 

-Разходи за дейности на лицата по 

програми и чл.12 от ППЗСП – 6 000лв. 

   

 

 

191 000 

 

2. Сметосъбиране и сметоизвозване     57 180 

 1) Камион „Мерцедес 308D”    16 080 

 ФРЗ – 1 бр.    10 000 

 - гориво /1 400 л/    3 080 

 - резервни части и др.    2 000 

 -други /застр.,винетки и др./      1 000 

 2) Трактор „ТК – 80” с хидравличен 

повдигач, в т.ч. 

   19 400 

 ФРЗ- 1 бр.    9 800 

 - гориво /3 000 л/    6 600 

 - резервни части и др.    2 500 

 -други /застр.,винетки и др./      500 

 3) Трактор „Кубота”     16 700 

 ФРЗ- 1 бр.    9 200 

 - гориво /2 500 л/    5 500 

 - резервни части и др.    1 500 

 -други /застр.,винетки и др./      500 

 4) Метачна машина    1 800 

 - гориво /500 л/    1 100 
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 - резервни части и др.    600 

 -други /застр.,винетки и др./      100 

 5) Камион „Ивеко-Водоноска”    3 200 

 - гориво /1 000 л/    2200 

 - резервни части и др.    500 

 -други/застр.,винетки и др./      500 

3. Почистване територии  за обществено 

ползване- 140 дка 

/косене, кастрене, събиране листа/ 

-гориво, масла,резервни части-15 000лв. 

- третиране на тревни площи с препарати – 

2 000 лв. 

   17 000 

4. Снегопочистване    36 000 

 1)ЗиЛ-157-2 бр.-гориво и др.разходи    6 000 

 2)Снегорини-ръчни-7 бр.     2 000 

 3)Пясък и други материали    2 500 

 4) Снегопочистване-ул. пътна мрежа    25 500 

5. Храсторез - 2 бр. 2 бр. 1 400 2 800 

6. Градска тоалетна – 800 лв. 

- вода и др., 

   800 

7. АУР-45 717 лв. 

Адм. разходи-издръжка- 2 000 лв. 

   47 717 

 Общо раздел ІІ:    352 497 

 

Общо Б / І +ІІ/  за БЕЛЕНЕ:    470 332 

 

Общо /А+Б/:    492 792 

 

В: Кметства с. Татари, с. Петокладенци  

І.Сметосъбиране и сметоизвозване 
№ по 

ред 

Вид дейност 
Количество Мярка 

Ед.цена в 

лв. 

Общо лв. 

1.         Извозване на отпадъци с “Исузу” 

/два пъти месечно/ 

24 мсм 189 4 536 

 Общо I      4 536 

 

ІІ.Почистване улични платна, площадки, паркове и др.територии за обществено 

ползване  

1.         Сметосъбирачи 

 /ФРЗ + осигурителни вноски/ 

   10 500 

2. Външни услуги и др.    1 800  

3. 3.1.Поддръжка тревни площи, 

резервни части, гориво и др. 

2 000 лв. 

3.2.Храсторез  с. Татари 

 

 

 

1 

 

 

 

бр. 

 

 

 

1 400 

2 000 

 

 

1 400 

4. Поддръжка Гробищен парк    1 500 

5. Снегопочистване    2 500 

 Общо ІІ за Татари    19 700 

 Общо ІІ за Петокладенци    18 300 
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 Общо  за Кметство Татари    24 236 

 Общо за КметствоПетокладенци    22 836 

 Общо за 2 Кметства    47 072 

 

Г: Кметства с. Бяла вода, с. Кулина вода,  

І.Сметосъбиране и сметоизвозване 

№ по 

ред 

Вид дейност 
Количество Мярка 

Ед.цена 

в лв. 

Общо лв. 

1.         Извозване на отпадъци с “Рено” 

/два пъти месечно/ 

24 мсм 226 5 424 

 Общо I      5 424 

 

ІІ.Почистване улични платна, площадки, паркове и др.територии за обществено 

ползване  

1.         Сметосъбирачи 

 /ФРЗ + осигурителни вноски/ 

   10 500 

2. Външни услуги и др.    2 000 

3. 3.1.Поддръжка тревни площи, 

резервни части, гориво и др. 

2 000 лв. 

3.2.Машина за засмукване на 

листа-  с. Бяла вода 

 

 

 

1 

 

 

 

бр. 

 

 

 

600 

2 000 

 

 

600 

4. Поддръжка Гробищен парк    1 300 

5. Снегопочистване    2 500 

 Общо ІІ за Бяла вода    18 900 

 Общо ІІ за Кулина вода    18 300 

 

 Общо за Кметство Бяла вода    24 324 

 Общо за Кметство Кулина вода    23 724 

 Общо за 2 Кметства    48 048 

 

Д:  Кметство с. Деков 

І.Сметосъбиране и сметоизвозване 
№ по 

ред 

Вид дейност 
Количество Мярка 

Ед.цена в 

лв. 

Общо лв. 

1. Извозване на отпадъци с 

„Исузу”/три пъти месечно/ 
36 мсм 

189 
6 804 

 Общо І    6 804 

 

ІІ.Почистване на улични платна, площадки, паркове и други територии за обществено 

ползване 

1.         Сметосъбирачи 

 /ФРЗ + осигурителни вноски/ 

   10 500 

2. Външни услуги и др.    2 300  

3. Поддръжка тревни площи, 

резервни части, гориво и др. 

   2 300 

4. Поддръжка Гробищен парк    1 500 

5. Снегопочистване    2 500 

 Общо ІІ    19 100 

 Общо за Деков:    25 904 
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  Общо Кметства: /В+Г+Д/    121 024 

 

Е. Поддръжка, мониторинг и такси депа 

1. Почистване и поддържане на сметища 

1. Почистване на сметище с булдозер 

/регламентирани и нерегламентир/ 

-ФРЗ-1 бр.                         9 100 лв. 

-Гориво  /2 200/                4 840 лв. 

-Резервни части  и др.      2 500 лв. 

- Други                                 200 лв. 

   

16 640 

2.         АУР      2 496 

 Общо :    19 136 

 

2. Изграждане регионално депо 

1. Дължима вноска по чл. 64  от ЗУО 

в т.ч. за проектиране 

рекултивацията на депо -20 000лв 

   108 000 

2. Дължима вноска по чл. 60 от ЗУО    15 000 

3. Такси депониране отпадъци 

 х 54 лв./тон отпадък от 01 април 

2016 г. 

   72 900 

 Общо:    195 900 

 

      Общо Е:    215 036  

Всичко разходи за 2016 г.                            828 852 лв.  

Приходи 2016 г.                700 000 лв. 

Преходен остатък  2015 г.                                                                                    128 852 лв. 

 

 

 

ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО – 14 общински съветници 

ЗА – 14 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав Стойков, 

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

Петър Ангелов,  Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, Стефан Николов) 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма 
ПРИЕМА СЕ. 

 

 
 

ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА  

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

дарение на общински недвижим имот в с. Деков на Църковното настоятелство на  

с.Деков за построяване на православен параклис. 

Предложението на вносителя е разглеждано на заседанията на три постоянни 

комисии. За становищата на комисиите докладваха председателите им – г-н Емил 

Михайлов, г-н Петър Ангелов и г-жа Дора Леонова. Дарението на имота е подкрепено 

единодушно от всички. Господин Емил Михайлов направи предложение за корекция в 

т.1 на решението, като наименованието „църква „Св.ВМЧ Георги Победоносец” се 
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замени с наименованието „храм „Свети Георги”, както е юридическото наименование 

по Булстат. Други предложения не постъпиха и  Общинският съвет прие следното:  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 14 

 

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.5 и ал.6 от ЗОС, чл.59, 

ал.1, т.6 и чл.68 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС извършва дарение на общински имот  

с площ 900,0 кв.м в с. Деков, УПИ ІХ, стр.кв.91 на храм”Свети Георги”  с. Деков за 

построяване на православен параклис. 

2.Възлага на Кмета на Общината последващите действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО – 14 общински съветници 

ЗА – 14 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав Стойков, 

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

Петър Ангелов,  Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, Стефан Николов) 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма 
ПРИЕМА СЕ. 

 

 

 

 
ПЕТА  ТОЧКА  

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

увеличение на капитала на „МБАЛ-БЕЛЕНЕ” ЕООД и МЦ ”Бел Медик” ЕООД с 

балансовата стойност на извършените енергоефективни мероприятия. 

След кратката информация по внесеното предложение от г-н Милен Дулев, 

кмет на Община Белене, да запознаят общинските съветници със становищата на 

комисиите, които председателстват докладваха д-р Венцислав Стойков и г-н Емил 

Михайлов. И двете комисии единодушно – с по 7 гласа „за”, без „против” и без 

„въздържали  се” приемат подкрепят проекторешението. 

Господин Емил Михайлов направи предложение в т.1 на проекта за  решение 

да отпадне текста „вместо него взема следното решение”.  

Доктор Бистра Павловска, председател на Общинския съвет, призова 

общинските съветници към поименно гласуване на проекторешението с предложеното 

изменение в текста  и Общинският съвет – Белене прие следното: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 15 

 

На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.9 от ЗМСМА, чл.72, чл.147, ал.2, чл.148, 

ал.1, т.2 от Търговския закон/ТЗ/ във връзка с чл.38 от Закона за лечебните 

заведения /ЗЛЗ/, чл.51 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, чл.12, ал.1, т.1 

и т.2 във връзка с чл.10 от Наредба № 6 на ОбС Белене и чл.60 от 

Административно –процесуалния кодекс /АПК/: 
 

 

1. Отменя свое Решение № 76, точка 2 от 29.12.2014 г. на Общински съвет – 

Белене, обективирано в Протокол № 12 проведено на 29.12.2014 година. 
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2. Увеличава капитала  на „МБАЛ-БЕЛЕНЕ”ЕООД с ЕИК 114542439 от 

240 091.00/двеста и четиридесет хиляди и деветдесет и един лева/ лева на 

564 420.00/петстотин шестдесет и четири лева четиристотин и двадесет лева и 00 ст./. 

Увеличението в размер на  324 329.00/триста двадесет и четири хиляди триста двадесет 

и девет лева и 00 ст./ чрез записване на 324329 нови дяла с номинална стойност от 

1/един/лев всеки и поемането им от едноличния собственик на капитала Община 

Белене. 

Увеличаването на капитала  на „МБАЛ-БЕЛЕНЕ” ЕООД се извършва чрез внасяне от 

едноличния собственик на капитала Община Белене на непарична вноска, 

представляваща увеличение стойността на сградата  на лечебното заведение по 

балансова стойност 324327.33 лева – изпълнени СМР в резултат на проведени 

енергоефективни мероприятия в изпълнение на Договори № 14 от 20.03.2014 г. и  № 38 

от 23.07.2014 г. по проект „Подобряване на енергийната ефективност в  обществени 

сгради в град Белене и намаляване на вредните емисии генерирани от обществени 

сгради  на територията общината”, об.п. 1:”Внедряване на мерки за енергийна 

ефективност в многопрофилна болница за активно лечение-гр.Белене”, финансиран от 

Националния доверителен еко фонд (НДЕФ), подробно описани както следва:  

 

 

 

№ Наименование Стойност на 

СМР 

Балансова 

стойност 

1 Формиране на сумата в увеличение 

на стойността на сградата на 

болницата: 

  

 Акт обр. 19-Протокол №1/29.04.2014 

г. 

141264.85 141264.85 

 Акт обр.  19-Протокол 

№2/18.07.2014 г. 

75052.20 75052.20 

 Акт обр. 19-Протокол №3/08.08.2014 

г. 

80308.75 80308.75 

 Строителен надзор-ф.1000000024 540.00 540.00 

 Строителен надзор-ф.1000000028 1260.00 2000.00 

 Строителен надзор-ф.0000000119 23901.53 23901.53 

  ОБЩО 324327.33 

 

и 1,67 лева парична вноска, която да се внесе от Община Белене по сметката на 

дружеството.   

 

3. Изменя се чл. 5 от Учредителният акт на „МБАЛ-БЕЛЕНЕ” ЕООД, който 

придобива следното съдържание след редакцията: 

„чл.5./1/. Капиталът на Дружеството се определя в размер на 

564 420.00/петстотин шестдесет и четири хиляди четиристотин и двадесет лева и 

00 ст./. 

/2/ Капиталът е разпределен  в 564 420 дяла, всеки един  с номинална стойност 

от  1/един/ лев. 

В капитала на Дружеството е внесена непарична вноска от Община Белене с парична 

оценка в размер на 324 327.33 лева, представляваща  увеличена стойност на 

дълготраен материален актив  – сградата на лечебното заведение, по балансовата 

стойност на извършените  СМР , както следва : 
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№ Наименование Стойност на 

СМР 

Балансова 

стойност 

1 Формиране на сумата в увеличение 

на стойността на сградата на 

болницата: 

  

 Акт обр. 19-Протокол №1/29.04.2014 

г. 

141264.85 141264.85 

 Акт обр.  19-Протокол 

№2/18.07.2014 г. 

75052.20 75052.20 

 Акт обр. 19-Протокол №3/08.08.2014 

г. 

80308.75 80308.75 

 Строителен надзор-ф.1000000024 540.00 540.00 

 Строителен надзор-ф.1000000028 1260.00 2000.00 

 Строителен надзор-ф.0000000119 23901.53 23901.53 

  ОБЩО 324327.33 

 

както и  парична вноска в размер на 1.67 лева. 

/3/Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.” 

 

4.Увеличава капитала  на „МЦ - БЕЛ МЕДИК” ЕООД с ЕИК 114517749  от 

169 041.00/сто шестдесет и девет хиляди и четиридесет и един лева/ лева на                  

470 440.00/четиристотин и  седемдесет хиляди  четиристотин и четиридесет лева и 00 

ст./. Увеличението е в размер на  301 399.00/триста и една хиляди триста деветдесет и 

девет лева и 00 ст./ чрез записване на 301399 нови дяла с номинална стойност от 

1/един/ лев всеки и поемането им от едноличния собственик на капитала Община 

Белене. 

Увеличаването на капитала  на „МЦ - БЕЛ МЕДИК” ЕООД  се извършва чрез внасяне 

от едноличния собственик на капитала Община Белене на непарична вноска, 

представляваща увеличение стойността на сградата  на лечебното заведение по 

балансова стойност 301 393.02 лева – изпълнени СМР в резултат на проведени 

енергоефективни мероприятия в изпълнение на Договор №13 от 20.03.2014 г. по проект 

„Подобряване на енергийната ефективност в обществени сгради в град Белене и 

намаляване на вредните емисии генерирани от обществени сгради на територията на 

общината” об.п.2:”Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Медицински 

център -гр.Белене”, финансиран по НДЕФ подробно описани, както следва: 

№ Наименование Стойност на 

СМР 

Балансова 

стойност 

1 Формиране на сумата в увеличение 

на стойността на сградата на 

медицинския център: 

  

 Акт обр. 19-Протокол №1/........2014 

г. 

297693.02 297693.02 

 Авторски надзор-ф.0000000120 2000.00 2000.00 

 Строителен надзор-ф.1000000026 1700.00 1700.00 

  ОБЩО 301393.02 

 

 и 5.98 лева парична вноска, която да се внесе от Община Белене по сметката на 

дружеството.   
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5. Изменя се чл. 5 от Учредителният акт на „МЦ - БЕЛ МЕДИК” ЕООД, който 

придобива следното съдържание след редакцията: 

„чл.5./1/. Капиталът на Дружеството се определя в размер на 470 

440.00/четиристотин и  седемдесет хиляди  четиристотин и четиридесет лева и 00 ст./. 

/2/ Капиталът е разпределен  в 470 440 дяла, всеки един  с номинална стойност 

от  1/един/лев. 

В капитала на Дружеството е внесена непарична вноска от Община Белене с парична 

оценка в размер на 301 393.02 лева, представляваща  увеличена стойност на 

дълготраен материален актив  – сградата на лечебното заведение, по балансовата 

стойност на извършените  СМР , както следва : 

№ Наименование Стойност на 

СМР 

Балансова 

стойност 

1 Формиране на сумата в увеличение 

на стойността на сградата на 

медицинския център: 

  

 Акт обр. 19-Протокол №1/........2014 

г. 

297693.02 297693.02 

 Авторски надзор-ф.0000000120 2000.00 2000.00 

 Строителен надзор-ф.1000000026 1700.00 1700.00 

  ОБЩО 301393.02 

както и парична вноска в размер на 5.98 лева. 

/3/Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.” 

4. Промените относно увеличението на капитала да бъдат отразени в 

учредителните актове на „МБАЛ-БЕЛЕНЕ” ЕООД и „МЦ - БЕЛ МЕДИК” ЕООД   и  

същите да бъдат публикувани по съответният ред.  

5. Упълномощава Кмета на Община Белене да внесе от името на Община 

Белене парична вноска съответно 1.67 лева в капитала на „МБАЛ-БЕЛЕНЕ” ЕООД и 

5.98 лева в капитала на „МЦ - БЕЛ МЕДИК” ЕООД . 

6. Възлага на Кмета на Община Белене да издаде заповед, с която да задължи 

управителят на дружествата да извърши всички необходими действия за вписването на 

промените по партидата на търговските дружества в Търговски регистър към Агенция 

по вписванията, съгласно взетите решения. 

7. Допуска на основание чл. 60 от АПК предварително изпълнение на 

настоящото решение. 

 

ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО – 14 общински съветници 

ЗА – 14 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав Стойков, 

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

Петър Ангелов,  Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, Стефан Николов) 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма 
ПРИЕМА СЕ. 

 
 

ШЕСТА  ТОЧКА  

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

актуализация по обектите от поименния списък за капиталови разходи за 2015 г. 

Всички постоянни комисии разглеждаха на своите заседания предложението от 

Кмета на Общината по тази точка. Председателите на комисиите докладваха за 

становищата и резултатът от гласуване по комисии е следния: 
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ПК Председател Гласу 

вали 

За Про-

тив 

Въздър-

жали се 

Резултат 

Икономика Е.Михайлов 7 7 няма няма Приема се 

ТСУ П.Ангелов 7 5 няма 2 Приема се 

Местно самоуправление Д-Леонова 5 4 1 няма Приема се 

Образование К.Тодоров 6 3 няма 3 Не се 

приема 

Здравеопазване Д-р В.Стойков 7 4 няма 3 Приема се 

 

Председателят на Общинския съвет – Белене, д-р Бистра Павловска, призова 

към поименно гласуване и Общинският съвет прие следното: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 16 

 

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 с източник на финансиране 

целева републиканска субсидия за 2015г., както следва:                                 (в лева)  

№ по 

ред от 

поим. 

списък  

Обект: било става разлика  

Р.І. §5100 Основен ремонт     

1. ОУ "В.Левски" - хидроизолация, вътрешен 

ремонт, покрив парно 

25000 24947 -53 

2. ОДЗ "Мечта" - ремонт  парна инсталация 25000 24032 -968 

3. Ремонт читалище Бяла вода - покрив 10000 10956 956 

5. Общински пътища     

5.1 PVN1005 /II-52,Белене, АЕЦ Белене/ 84100 40000 -44100 

5.2 PVN2002 /II-52,Деков-Бяла вода,Кулина вода/ 45300 45300 0 

5.3 PVN1003 /III-5202 с. Деков – гр.Белене/ХТК-

гр.Белене от км.4+882/кръстовище с 

ул.Ф.Дечев/ до км 11+260 

0 44100 44100 

Р.ІІ. §5200 Придобиване на ДМА    

2. сушилни за ОДЗ "Б.смяна", "Знаме на мира", 

"Мечта" 

3000 2997 -3 

3. печка и фурна за ДСПатронаж 2000 2063 63 

4. компютри за общинска администрация 3000 3005 5 

     

 Контр. сума    0 

 

 

2.  Извършва компенсирани промени по обекти и създава нов обект с източник на 

финансиране  собствени средства от делегираните държавни дейности 

(в лева) 

№ по 

ред 

Обект: било става 

 

разлика  
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от 

поим. 

сп.  

Р. V. 

 

Капиталови разходи в делегирани д. 

дейности  

   

3. §5200 климатици за СОУ -5 бр. 

 

10000 8600 -1400 

4. §5201 Компютри за СОУ 

 

0 1400 1400 

5. §5201 Компютри за  Центъра за обществена 

подкрепа  

0 1580 1580 

  

  

 

3.  Извършва компенсирани промени по обекти с източник на финансиране  

собствени средства местни дейности 

(в лева) 

№ по 

ред 

от 

поим. 

сп.  

Обект: било става 

 

разлика  

Р.І. §5100 Основен ремонт     

4. ОДЗ "Мечта" - ремонт  парна инсталация 4 900 5 560 660 

5. Ремонт читалище Бяла вода - покрив 2 500 1840 -660 

Р.ІІ. §5200 Придобиване на ДМА    

6 ТГС България –Румъния                   

Изграждане на зелена инфраструктура и 

екологична мрежа свързани със защитени 

територии и защитени зони по НАТУРА 2000 на 

общинско ниво в т.ч. идейно проектиране  

 

 

 

1000 

 

 

 

0 

 

 

 

-1000 

 

7 

 

Бойлер за ОДЗ"Бодра смяна" 

 

1500 
       

2500 

 

1000 

 

 

ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО – 14 общински съветници 

ЗА – 12 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Дора Леонова, Емил 

Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Петър Ангелов,  Пламен 

Гендов, Румен Арабаджиев, Стефан Николов) 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2 (Венцислав Стойков, Петър Дулев) 
ПРИЕМА СЕ. 

 
 

СЕДМА  ТОЧКА  

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

изменение и допълнение на  Решение № 68/05.12.2014 год. на Общински съвет – Белене 
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и упълномощаване г-н Милен Павлов Дулев – Кмет на община Белене да представлява 

Община Белене на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК – Плевен” 

Председателите на ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси и 

програми за финансиране”-г-н Емил Михайлов и на ПК „Устройство на територията, 

жилищна политика и екология”, изразиха положително становище на ръководените от 

тях комисии по разглежданата точка. 

Други мнения и становища не бяха изразени и след гласуване Общинският 

съвет – Белене прие следното:  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 17 

 

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

Закона за водите: 

Определя за представител на община Белене в Общото събрание на 

„Асоциацията по ВиК – Плевен”  Милен Павлов Дулев – Кмет на община Белене, 

а при невъзможност той да участва определя за представител  Малина Златкова 

Ешекова – Заместник-кмет на община Белене.  
 

ГЛАСУВАЛИ – 14 общински съветници 
ЗА - 14 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРИЕМА СЕ 

 

 

ОСМА  ТОЧКА  

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

участие на представителя на Община Белене в Общото събрание на „Асоциацията по 

ВиК – Плевен”  

Председателят на ПК „Устройство на територията, жилищна политика и 

екология”, г-н Петър Ангелов, докладва за единодушната подкрепа със 7 гласа „за”  на 

предложението на вносителя. 

Председателят на Общинския съвет призова, който е съгласен с така 

направеното предложение да стане решение да гласува и Общинският съвет – Белене 

прие следното:  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 18 

 

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

Закона за водите: 

Определя представителя на община Белене да гласува по точките от дневния 

ред на Общото събрание на „Асоциацията ВиК – Плевен” насрочено за 13.01.2015 г. от 

10 часа в Заседателната зала на Областна администрация в гр.Плевен, както следва: 

Т.1.  Съгласуване на Бизнес план за дейността на „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД за 2016 г. – да гласува „за” приемане на решението; 

Т.2. Отчет за дейността на АВиК – Плевен – за 2015 г. – да гласува „за” 

приемане на решението; 

Т.3. Отчет за изпълнението на бюджета за 2015 г. – да гласува „за” приемане 

на решението; 
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Т.4. Приемане на бюджет на АВиК – Плевен за 2016 г. – да гласува „за” 

приемане на решението. 
 

 

ГЛАСУВАЛИ – 14 общински съветници 
ЗА - 14 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРИЕМА СЕ 

 
 

ДЕВЕТА  ТОЧКА  

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

на Комисия за обществен ред и сигурност в Община Белене. 

Председателят на Общинския съвет, д-р Бистра Павловска предостави 

възможността на председателите на постоянните комисии разглеждали материала да 

докладват за становищата на съответните комисии. Председателят на ПК 

„Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм” информира за 

подкрепата с 6 гласа „за” на разглежданото предложение. Комисията по „Местно 

самоуправление, ред, законност и сигурност”  с председател г-жа Дора Леонова също 

подкрепя предложението  с 4 гласа „за” и 1 глас „против”. 

  Господин Емил Михайлов направи предложение съставът на комисията да 

бъде нечетен брой,  предложи г-н Илия Савов за член на комисията и членовете да 

бъдат записани с трите имена. 

Доктор Бистра Павловска подложи на гласуване проекта за решение с така 

направеното предложение и Общинският съвет  - Белене прие следното: 

   
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 19 

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира Комисия за обществен ред и 

сигурност в Община Белене в следния състав: 

1.Малина Златкова Ешекова – Заместник-кмет на Община Белене 

2.Емил Цветанов Христов – Началник на РУ МВР – Белене 

3. Детелин Йосифов Джантов – Старши инспектор, началник група 

„Охранителна полиция” 

4.Валери Йосифов Арабаджиев – Старши инспектор, началник група  

„Охранителна полиция” 

5.Емил  Красимиров Лоринков – Инспектор „Детска педагогическа стая” 

6.Сергей Давидов Кушев – Началник РСПБЗН 

7.Миглена Емилова Врайкова – Дирекция „Социално подпомагане” – Белене 

8.Диляна Илиева Спиридонова – Ръководител „Общински детски комплекс” 

9.Радка Симеонова Дончева – Директор на СОУ „Димчо Дебелянов” 

10.Румяна Цветанова Богданова – Директор на ОУ „Васил Левски” 

11.Мая Прокопиева Гъркова – Директор на ПГЯЕ „М.С.Кюри” 

12.Ваня Любенова Карлева – Ръководител ЦОП – Белене 

13.Светослав Руменов Ангелов – Кмет на с.Татари 

14.Марио Блажев Дончев – Кмет на с.Петокладенци 

15.Калин Весков Петракиев – Кмет на с.Деков 

16.Румен Иванов Георгиев – Кмет на с.Кулина вода 

17.Венцислав Димитров Петров – Кмет на с.Бяла вода 

18.Момчил Недялков Спасов - общински съветник     



18 

 

19.Никола Насков Ангелов - общински съветник    

20. Иван Цветанов Динов - общински съветник     

21. Илия Димитров Савов – административен отговорник „Мултифорс А.С.” 

ЕООД       

 

 

ГЛАСУВАЛИ – 14 общински съветници 
ЗА - 14 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРИЕМА СЕ 

 

 
ДЕСЕТА  ТОЧКА  

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

на Обществен съвет за упражняване на контрол на дейностите по социално 

подпомагане. 

По тази точка от дневния ред постъпиха следните предложения: 

 - г-н Милен Дулев, кмет на Община Белене предложи в състава на комисията 

да бъдат включени 5 общински съветници; 

- г-н Емил Михайлов предложи комисията да включва минимум 7 члена, а в 

резултат на станалите разисквания  се стигна до 11 членен състав,  който след 

гласуване се прие с 14 „за”.Предложени бяха следните лица за включване в състава на 

комисията: 

Д-р Венцислав Стефанов Стойков – общински съветник; 

Веско Петков Манолов – общински съветник; 

Красимир Петков Тодоров – общински съветник; 

Елка Челестинова Дулева-Кунова -  представител на „Каритас”; 

Лидия Иванова Арнаудова – МБЧК; 

Дарина Илиева Добранчева – „Център за социална рехабилитация и 

интеграция”. 

 След гласуване на проекта за решение с така направените предложения 

Общинският съвет – Белене прие следното: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 20 

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и в изпълнение на чл.52 от 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, избира състав на 

Обществения съвет за упражняване на контрол на дейностите по социално 

подпомагане, както следва: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.Малина Златкова Ешекова – Заместник-кмет на Община Белене 

           ЧЛЕНОВЕ: 2.Миглена Емилова Врайкова – Дирекция „Социално подпомагане” – 

Белене 

                 3.Ваня Любенова Карлева – „Център за обществена подкрепа” – 

Белене 

                 4. Ина Иванова Петрова – „Бюро по труда” – Белене 

                 5. Рени Стефанова Петкова – „Клуб на хората с увреждания” 

                 6. Д-р Венцислав Стефанов Стойков - общински съветник 

                 7. Веско Петков Манолов - общински съветник 

                 8. Красимир Петков Тодоров - общински съветник 
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                 9. Елка Челестинова Дулева-Кунова – представител на „Каритас” - 

Белене 

               10. Лидия Иванова Арнаудова – МБЧК 

               11. Дарина Илиева Добранчева –  „Център за социална рехабилитация 

и интеграция” - Белене 

 

 

ГЛАСУВАЛИ – 14 общински съветници 
ЗА - 14 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРИЕМА СЕ 

 

 
 

ЕДИНАДЕСЕТА  ТОЧКА  

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

промяна на решение № 62/10.08.2015 г. 

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

Милен Дулев, кмет на Община Белене да запознае общинските съветници с 

допълнително внесеното предложение. 

От общинските съветници отношение взеха г-н Емил Михайлов, г-н Момчил 

Спасов и д-р Пламен Гендов. От общинската администрация отговори на поставените 

въпроси даде г-жа Елена Маринова – директор на Дирекция „Обща администрация”. 

След поименно гласуване с допълнение на израза ”в т.ч. да изготви времеви график за 

погасяване” в т.2 на проекта за решение  Общинският съвет – Белене прие следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 21 

 

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

чл.103, ал.1 от Закон за публичните финанси променя решение № 62/10.08.2015 г., 

както следва:  

 

       Вид на дълга (става) – дългосрочен, целеви, временен, безлихвен заем по 

смисъла на чл.3, т.5 от Закон за общинския дълг 

 

       Условия за погасяване: 

 

- Срок на погасяване (става) – безлихвеният заем подлежи на 

възстановяване в срок до 60 (шестдесет) месеца 

 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Белене за последващи действия, в 

т.ч. да изготви времеви график за погасяване. 

 

ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО – 14 общински съветници 

ЗА – 14 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав Стойков, 

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

Петър Ангелов,  Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, Стефан Николов) 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма 
ПРИЕМА СЕ. 
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ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Питания. 

Ръководителите на групите общински съветници от партии и коалиции 

представени в Общинския съвет – Белене поздравиха Кмета на Общината, Заместник-

кмета, Председателя на Общинския съвет, своите колеги, служителите от общинска 

администрация с Коледа и настъпващата Нова година, като  пожелаха здраве и късмет. 

Кметът, г-н Милен Дулев, също се присъедини към пожеланията. 

Председателят, д-р Бистра Павловска, също пожела на всички присъстващи 

добро здраве и успехи през 2016 година, и поради изчерпване на дневния ред обяви 

заседанието за закрито. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Д-р Бистра Павловска 

 

 

ТЕХН. СЕКРЕТАР: 

Маргарита Савова 


