
 
 

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

град Белене - 5930, ул. „България” № 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg 
 
 
 

П Р О Т О К О Л 
№5 

 
от редовно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 07 февруари 
2020 г. (петък) от 14.00 ч. в зала №26 на Общинска администрация – Белене 

 
 

НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ: 
 
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, 

Валери Босилков, Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, 
Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен 
Арабаджиев. 

 
 НЯМА ОТСЪСТВАЩИ 
 
 КМЕТ И ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Милен Дулев, Малина 

Ешекова и Петър Ангелов. 
 
 КМЕТ НА КМЕТСТВО: Калин Петракиев 
 
  КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ: Венцислав Петров, Александър Андреев. 
 
 ЮРИСТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ : Маринела Дочева 
 
 СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ: Мая Терзиева, Анна 

Несторова, Милена Илиева, Румяна Кондрова, инж. Христина Мънева, Пламен Петров и 
други. 

 
 РЪКОВОДИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ: Председателят, заедно със служители на НЧ 

"Христо Ботев -1892" - гр. Белене и председателите на  НЧ "Виделина - 1897" - кметство 
Деков, НЧ "Възраждане-1924" - кметство Бяла вода и НЧ "Изгрев - 1927" - кметство 
Кулина Вода, директорките на ДГ "Мечта" - гр. Белене и ДГ "Знаме на мира" - гр. 
Белене. 

 
 ГРАЖДАНИ: Петър Добрев 
 
    Преди да предложи за гласуване проекта на дневен ред д-р Бистра Павловска -

председател на Общински съвет-Белене представи новите: 
  юрист на ОбС-Белене: Маринела Дочева,  
  технически секретар на ОбС-Белене: Мартина Вакинова,  
  кметски наместник за кметство Кулина вода: Александър Андреев. 
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  След констатиране на необходимия кворум (присъстват 13 общински съветници) 
председателят на Общински съвет-Белене: д-р Бистра Павловска откри редовното 
заседание и представи на своите колеги предварително предложения  

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

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

приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023 
година. 

2. Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
приемане на Годишна програма за 2020 година за управление и разпореждане с 
имотите - общинска собственост, на основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС. 

3. Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
приемане на План за действие за общинските концесии в съответствие със Закона за 
концесиите, на основание чл. 8, ал. 8 от ЗОС. 

4. Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Белене. 

5. Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
обсъждане и приемане на Проект на бюджет на Община Белене за 2020 година. 

6. Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
приемане на оценка за продажба на общински недвижим имот - Поземлен имот с 
идентификатор 03366.601.1047 с площ 1358 кв. м. съгласно кадастралната карта на гр. 
Белене, а по ЗРП на гр. Белене - ул. Асен Златарев №22, УПИ XIII и XIV, стр. кв. 94а, 
след провеждане на търг по реда на ЗОС. 

7. Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
приемане на Списък с размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите в 
землището на Община Белене, предназначени за общо и за индивидуално ползване от 
земеделски стопани или техните сдружения, отглеждащи пасищни животни за 
стопанската 2019-2020г. 

8. Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
допълване на Решение №66 от Протокол №8/31.10.2018г. за разрешение за изменение 
на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване УПИ II, стр. кв. 158 
по плана на гр. Белене на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от 
ЗМСМА. 

9. Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
Издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ „Земеделие” - 
Разплащателна    агенция,    обезпечаваща    първо    авансово    плащане    по    договор 
№BG06RDN001-7.001-0074-C01  от 08.05.2019г. по процедура чрез  подбор 
№BG06RDN001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на     
нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях” по 
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването  на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 ”Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. за 
проект №BG06RDN001-7.001-0074 „Реконструкция на улици в град Белене: ул. „Милан 
Василев”, ул. „Петко Д. Петков”, ул. „Рила” и част от ул. „Фердинанд Дечев”. 

  10. Издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ "Земеделие" – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане на Данък добавена стойност по 
договор № BG06RDNP001-7.001-0074-C01 от 08.05.2019 г.  по процедура чрез подбор № 
BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на 
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нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по 
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.  за 
проект №BG06RDNP001-7.001-0074 „Реконструкция на улици в град Белене: ул. „Милан 
Василев“; ул. „Петко Д. Петков“; ул. „Рила“ и част от ул. „Фердинанд Дечев“. 

  11. Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
Решение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на договор №PP-C04-09-4# 
28 от 24.10.2019г. за осигуряване на заетост по Проект BGO5M90PO01-1.028-
0001„Работа”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд подписан между 
Агенция по заетостта и Община Белене. 
 12. Увеличение на собственото съфинансиране по проект „Съвместно управление 
нариска за ефективни реакции на местните власти в извънредни ситуации”, е-MScode: 
ROBG-458, съфинансиран  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие в рамките , финансиран от Оперативна програма (ОП) Интеррег  V-A  Румъния- 
България с 44,52 евро. 

  13. Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
кандидатстване на Община Белене по Програма „Възобновяема енергия, енергийна 
ефективност, енергийна сигурност”, процедура „Рехабилитация и модернизация на 
общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините”. 

  14. Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
основни месечни заплати на кмет на община Белене и кмет на кметство с. Деков 

  15. Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
избор на Обществен съвет за упражняване на контрол на дейностите по социално 
подпомагане. 

  16. Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
Общинска програма за полагане на общественополезен труд от лицата обект на месечно 
подпомагане в Община Белене през 2020г. 

  17. Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
приемане на отчет за дейността на МКБППМН през 2019г. 

  18. Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
Програма за управление за мандат 2019-2023г. 

  19. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
  
  Предвид направените забележки по време на проведените заседания на 

постоянните комисии към Общински съвет-Белене, Милен Дулев – кмет на Община 
Белене оттегли точка: 

  4. Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Белене. 

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

да бъде включена 1 нова точка:  

Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, относно участие 
на представителя на  Община Белене в редовно заседание на Общото събрание на 
„Асоциация по ВиК - Плевен”. 

 Петър Дулев предложи новата точка да бъде включена като точка 18 преди точка 
19. Изказвания, питания, становища.  
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 Вземайки предвид предложеното, д-р Павловска подложи на гласуване дневния 
ред и той бе приет с единодушие (13 общински съветници „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и без 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.) 

ПЪРВА ТОЧКА 

Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-
2023 година. 

Председателят на Общински съвет-Белене прочете предложението, след което даде 
думата на Милен Дулев - кмет на Община Белене да го представи, а на председателите 
на  всички постоянни комисии, където е разгледано, да представят становищата си: 

ПК “Местно самоуправление, ред, законност и сигурност“ с 5 (пет) „ЗА“, без 
„ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното предложение да стане 
решение; 

ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология“с 7 (седем) „ЗА“,без 
„ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното предложение да стане 
решение; 

ПК „ Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране 
и туризъм“с 7 (седем) „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема 
направеното предложение да стане решение.  

Николай Арабаджиев направи уточнение: на първа страница, последен абзац там 
където е  „кмет на община, кмет на кметство” да се добави  и кметски наместници. 

Д-р Павловска даде думата на своите колеги за мнения, въпроси и становища, 
относно направеното предложение. 

Момчил Спасов акцентира, че е нужна повече конкретика и яснота какво ще се прави 
през този мандат, за да може съответно тези цели и задачи, които са поставени да отидат 
към годишните програми, които ще се приемат на база на тази стратегия. Поясни, че така 
записани трябва да влязат в някои от годишните програми и в някои от следващите 
бюджети. Посочи, че една от политиките и задачите, които са представени е да се 
разработи и приложи методика за изследване потенциала на всеки терен, съобразно 
придвижване на Общия градоустройствен план. М.С. отбеляза, че е нужно да се започне 
да се изработва методиката, да се гледа в ОбС-Белене, да се обследват сградите и да се 
съставят технически паспорти, съгласно изискванията на Наредба 5 от 2006. Нужни са 
действия, и търсене на възможности за финансиране (НСОРБ, държавни бюджети и др.) 
предвид, недостига на средства, за изпълнение на целта. М.С. наблегна върху нуждата от 
изготвяне на  финансово-икономически анализ за разходите по поддръжка на сградите и 
очакваните приходи с оглед вземане на решения за разпореждане. М.С. поиска 
пояснение относно подобряването облика на централна градска част - записано в раздел 
„Нужди на общината от нови имоти за тяхното придобиване”. Г-н Спасов покани да се 
подходи с внимание по отношение на общинските жилища и тяхната продажба. М.С. 
акцентира върху противоречието между раздел „Рискове и слаби страни” (където е 
посочено, че броя на общинските жилища е ограничен и съществува невъзможност 
Общината да задоволи потребностите на нуждаещите се от жилища граждани) и раздел 
„Плюсове и възможности” (където е посочена продажбата на амортизирани жилища). От 
тук направеното наблюдение произтича нуждата стратегията да посочи, кое в случая е 
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приоритет. М.С. предложи да се разглежда конкретното жилище и конкретния наемател, 
при продажба на общинско жилище и заяви намерението си да гласува положително при 
приемането на предложението за стратегията. 

Петър Дулев изрази задоволството си от работата на двете комисии, в които членува 
съответно ПК УТЖПЕ и ПК ИОСБФПФТ, където по конкретната точка са били 
предложени много идеи, становища и предложения и наблегна върху нуждата 
ръководството да ги вземе под внимание, предвид продължителността на стратегията - 4 
години. П.Д. изрази мнение, че вероятно има други държавни имоти, които биха 
представлявали интерес и това налага нуждата от отделна среща където да бъде 
обсъдено. 

д-р Бистра Павловска отбеляза, че стратегията е отворена тема и е добра почва за 
нови идеи, които при възможност за финансиране биха могли да се превърнат в 
реалност. 

Калоян Прокопиев изрази впечатлението, че в стратегията се съдържат основните 
изискуеми елементи, но не са посочени приоритети и предвид стратегическата роля и 
дългосрочното действие на документа е редно да бъдат отбелязани.  

Конкретни предложения от останалите общински съветници не постъпиха и д-р 
Павловска подложи на гласуване предложението за решение и Общински съвет-Белене 
взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е №33 
 

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 2019 – 2023 година, съгласно Приложение №1. 

2. Възлага на Кмета на Общината последващите действия. 
„Като променя в Стратегията на стр. 1ва, последен абзац след „кмета на 

общината, кметовете на кметства“, добавя и кметски наместници“ 
 
 

Гласували поименно 13 общински съветника: 

„ЗА“ -13 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Валери Босилков, Даниел 
Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Николай 
Арабаджиев, Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 

 
ПРОТИВ –няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 

ВТОРА ТОЧКА 

Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
приемане на Годишна програма за 2020 година за управление и разпореждане с 
имотите - общинска собственост, на основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС. 
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Председателят на Общински съвет-Белене даде думата на Милен Дулев - кмет на 
Община Белене да представи предложението, след което покани председателите на  
двете постоянни комисии, където е разгледано, да представят становищата си: 

 
ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология“с 7 (седем) „ЗА“, без 

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

ПК „ Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране 
и туризъм“с 7 (седем) „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и без  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема 
направеното предложение да стане решение. 

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

Калоян Прокопиев акцентира върху нуждата от промяна на политиката на 
управление на общинската собственост педвид сравнително високият процент 
просрочени вземания за 2019г. и посочените очаквани приходи, които са в контраст с 
предположението за несъбираемост. К.П. посочи, че е наложителна актуализация на 
договорите и вкарването им в съответните нормативни рамки. К.П. очерта 
необходимостта от по-ефективни мерки за събираемост на горепосочените задължения 
предвид нуждата от приходи и препоръка към политиката на ОбС-Белене в тази насока. 

Николай Арабаджиев  изрази съгласието си с Калоян Прокопиев като посочи, че е 
нужна отделна сесия, за да се определят допустимите граници и възможности по темата 
заедно с администрацията и да се обсъди с членовете на Общински съвет-Белене. 

Други изказвания не бяха направени и д-р Павловска подложи на гласуване 
предложението за решение и Общински съвет-Белене взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е №34 
 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и 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 2020 година на 
територията на Община Белене, съгласно Приложение №1. 

2. Възлага на Кмета на Общината последващите действия. 
 

Приложение: Приложение №1 - Проект за Годишна програма 2020 година. 
 
Гласували поименно 13 общински съветника: 

„ЗА“ -13 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Валери Босилков, Даниел 
Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Николай 
Арабаджиев, Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 

 
ПРОТИВ –няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
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ТРЕТА ТОЧКА 

Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
приемане на План за действие за общинските концесии в съответствие със 
Закона за концесиите, на основание чл. 8, ал. 8 от ЗОС. 

Председателят на Общински съвет-Белене – д-р Бистра Павловска даде думата на 
вносителя: Милен Павлов Дулев, който изложи мотивите си по внесеното предложение. 

Председателят на Общински съвет-Белене прочете предложението, след което даде 
думата на председателя на  постоянната комисия, където е разгледано, да представи 
становището си: 

ПК „ Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране 
и туризъм“със 6 (шест) „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и 1 (един) „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема 
направеното предложение да стане решение. 

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

Калоян Прокопиев предложи да се добави в текста, че се отнася за 2020г. тъй като 
плана е година за година и може догодина да се приеме друг план. 

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

Р Е Ш Е Н И Е №35 

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

  1. Общински съвет Белене взема решение Община Белене да не предоставя 
концесии по Закона за концесиите и съответно не приема План за действие за 
общинските концесии за 2020г. в съответстви със законовите разпоредби. 

  2. Възлага на Кмета на Общината последващите действия. 
 
 

Гласували поименно 13 общински съветника: 

„ЗА“ - 12 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Валери Босилков, 
Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, 
Николай Арабаджиев, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 

 
ПРОТИВ –няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  1 / Олег Йорданов/ 
 
ПРИЕМА СЕ 
 
ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА - оттеглена 
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 Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Белене. 

          

ПЕТА  ТОЧКА 

Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
обсъждане и приемане на Проект на бюджет на Община Белене за 2020 година. 

Председателят на Общински съвет-Белене – д-р Бистра Павловска даде думата на 
вносителя: Милен Павлов Дулев за кратко резюме. 

 

Председателят на Общински съвет - Белене даде думата на председателите на всички 
постоянни комисии да представят становищата си: 

Предложението е разглеждано във всички комисии на 30.01.2020 година: 

ПК „Здравеопазване, социални дейности, образование, култура, младежки дейности и 
спорт“ с 6 (шест) „ЗА“ (отсъства Д-р Бистра Павловска), без „ПРОТИВ“ и без 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното предложение да стане решение; 

ПК “Местно самоуправление, ред, законност и сигурност“ с 5 (пет) „ЗА”, без 
„ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното предложение да стане 
решение; 

ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология“ с 6 (шест) „ЗА“, без 
„ПРОТИВ“ и 1 (един) „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното предложение да стане 
решение; 

ПК „ Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране 
и туризъм“ със 6 (шест) „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и 1 (един) „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема 
направеното предложение да стане решение. 

Николай Арабаджиев – уточнение 62% от реалната стойност на купона без разходи за 
заплати и персонал 

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

Калоян Прокопиев: 

1. Изложи предложението си приходите от Данък за МПС да не влизат в общите 
разходи, а да се ползват целево  и по предназначение, а именно в БКС, за ремонт и 
поддържане на пътната мрежа предвид състоянието и. Когато е необходимо да се 
ползват за други нужди да бъде обосновано, мотивирано, ясно, съгласувано и със широка 
обществена подкрепа. 

2. Приход от такса за детски ясли да отпадне 12 000 лв. Сумата е постижима. 
Предвид социалната насоченост и бюджета и демографската характеристика в общината. 
Изрази одобрение, че не се предвиждат дългосрочни вземания. Изрази съжаление, че 
просрочените задължения се запазват въпреки, че не се увеличават. 
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Предвидените средства за поддръжка на улична мрежа в град Белене са крайно 
недостатъчни предвид просрочията. К.П. изрази мнение, че ако за периода на един 
мандат средствата постъпили от данък МПС се използват целево би се получила солидна 
сума без нуждата от дългосрочни заеми за общината. Давайки пример с междублоковото 
пространство. 

Милен Дулев потвърди, че просрочията се запазват. 90% от дейностите на Община 
Белене са социални, и трудно би било да си позволи да намали някой от тези разходи в 
полза на яслите. В момента има в събираемост на таксите от яслите в сравнение с други 
общини и ситуацията не позволява и не налага таксите за ясли да отпаднат. Не е 
препоръчително. Уточни, че са привлечени значителни странични средства в сравнение с 
приходите от данък за МПС за поддръжка на пътища като входната артерия. Очерта 
предстоящите проекти и инвестиции в пътната мрежа на града. 

Калоян Прокопиев Одобри външното финансиране, но отбеляза, че това не 
елиминира нуждата от поддръжка. Акцентира, че инвестициите от местни приходи в 
тази насока са крайно недостатъчни. 

Петър Дулев Отбеляза отсъствието на двамата кметски наместници от Татари и 
Петокладенци и предложи правомощията им да бъдат допълнени и присъствието им да 
бъде направено задължително предвид нуждата интересите на поверените им кметства 
да бъдат защитени. П.Д. Изрази задоволство, че предложението за повече средства в 
помощ на кметствата е било взето предвид и е осигурена част от исканата сума за 
належащи ремонти, благоустрояване, проектиране и поддръжка. Насочени средства към 
институциите за запазване на традициите – искането на 5-те читалища за определена 
сума. Изрази неодобрение осигурената сума да бъде по-малка от исканата, т.като на фона 
на целия бюджет тя е незначителна. Съпостави искането на читалището в гр. Белене да 
бъде частично осигурено, а останалата част от сумата да бъде набавена от други 
източници и съответно спестеното от бюджета да бъде пренасочено. 

Милен Дулев изрази задоволство от добрата работа съвместно с читалищата. По 
повод сумата, искана от НЧ „Христо Ботев-1892” отбеляза, че тя е незначителна в 
сравнение с приходите от наем от предоставеният сграден фонд. Милен Дулев 
допълни,че: 

- при рекултивацията на сметището на град Белене е предвидено засипване  с хумус 
(калта от Татари се явява точно такъв материал) 

- мостът на с.Татари е нужно да се огледа. 

- оттносно концесията в с.Бяла вода - съоръженията са разрушени и не се ползват. 

Няколко пъти е имало неуспешни опити мостът на с. Бяла вода да бъде възстановен и 
финансиран. Предвидени са средства в План сметката. Очакват се остатъчни средства от 
по-голям проект. Редовно се подава към „Бедствия и авараии”, като статистика. 

За с. Деков ще бъдат отпуснати 500 лева. Ще се допитат кметовете на кметствата за 
правилното изразходване на допълнителните средства. 

Петър Ангелов изрази мнението си за отсъствието на двамата кметски наместника от 
с.Татари и с. Петокладенци. В случая не е спекулация, а е обосновано от обстановката в 
селата.  
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Момчил Спасов  Насочи вниманието към т. 20 от Бюджетната комисия - процента за 
Детска млечна кухня и направи техническа забележка в капиталовите разходи, свързана 
с ТГС. Липса на достатъчно публичност при обсъждането, липсата на достатъчно 
присъстващи на самото обсъждане, липсата на интерес от страна на гражданите, като 
посочи вероятните причини като недостатъчно информация представена на сайта на 
Община Белене. Отбеляза като грешка отсъствието на предложения от бюджетните звена 
към ОбС-Белене както и отсъствието на представителите им в сравнение с минали 
години (спортни клубове и други). Изрази предположения, че основната причина е 
липсата на достатъчно гласност и времето в което се провежда. Малина Ешекова уточни, 
че е било проведено в извън работно време. Посочи като пропуск и грешка, че има 
входирани предложения от бюджетни звена в Община Белене, но не са придвижени към 
ОбС-Белене. Друг недостатък на предложения бюджет е заемът гласуван в предходния 
мандат за междублоковите пространства. Последва и критика към липсата на Наредба за 
спортните клубове, което е в нарушение на Закона за спорта. Г-н Спасов определи 
предложения бюджет като оптимистичен предвид липсата на обосновка за посочените 
надвишени очаквания за приходи и ежегодните просрочия, което води до неизпълнение 
на част от предвидените дейности. Като положителни черти на бюджета М.С. посочи, че 
пари за снегопочистване има предид остатъка от миналия зимен сезон както и 
увеличената държавна субсидия за снегопочистване. М.С. отбеляза като плюс 
споменатите европейски проекти и изрази задоволството си от взетото предвид 
предложение в помощ на Ин витро процедурите. Спомена отпадналата помощ за лица 
със здравословни проблеми, които ОбС подомагаше като символичните суми се 
пренасочват към помощта за новородени деца в общината. Липсва значителна част от 
проблемите на хората и приоритетите от предизборната кампания. М.С. покани Кмета да 
стартира част от тези дейности като посочи проблема със лошото състояние на крепостта 
Димум и пропуснатите възможности в гаранционен срок. Нужно е да се намери решение 
предвид безопасността, но и туристическата значимост на обекта. М.С. подчерта 
нуждата от приют за бездомни кучета и стартирането на процедура и проучване за 
необходимите разходи. Подобен приют е ключов за решаването на проблема с 
бездомните кучета и са необходими конкретни стъпки в тази посока. Г-н Спасов посочи 
липсата на настилка за хандбалното игрище, пропусната възможност в гаранция и 
препоръча да се кандидатства по НП „Красива България” като даде пример с други 
общини включително Община Свищов. М.С. акцентира и от спешната нужда да започнат 
процедурите по отчуждаване и закупуване на имоти в рамките на територията на 
бъдещият крайдунавски парк предвид евентуалното покачване на цените на имотите, 
което би довело до невъзможност проекта да се изпълни. Изрази надеждата си за 
изработване на проект за разширяване на крепостта Димум и създаването на активна 
зона за граждани и гости, която би могла да предизвика туристически интерес, но 
подчерта, че това трябва да се работи в тази посока като стратегическа цел. Г-н Спасов 
призова Кмета да вземе мерки и да съдейства на НЧ „Христо Ботев-1892” за поставянето 
на наличния бюст паметник на Христо Ботев. Посочи и нуждата от оглед и евентуално 
последващ ремонт на стената на лятното кино, чието състояние се влошава. М.С. 
отбеляза, че липсват предвидени средства за тротоари. Заяви подкрепата си към Калоян 
Прокопиев за премахване на таксите за яслите като мотивация и сравни с други общини, 
които премахват таксите за детски градини, но призна, че на този етап Община Белене не 
може да си позволи това. Г-н Спасов потвърди подкрепата си таксите от МПС да се 
използват целево за поддръжка на улиците и насочи вниманието на колегите си да се 
работи в посока увеличаването на тези средства ежегодно и поетапно. Момчил Спасов 
отправи покана към Кмета да поеме ангажимент към горепосочените теми. 

Бистра Павловска благодари и даде думата на Кмета на Община Белене за отговор. 
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Милен Дулев от своя страна направи калкулации и очерта финансовата рамка 
необходима за изпълнението на тези идеи, като посочи, че сумата е сериозна част от 
бюджета. Кмета подчерта, че също има желание да изпълни всички тези дейности, но 
задачата на общинска администрация и на Общинския съвет е да обуздае харченето на 
средства според възможностите. Г-н Дулев подчерта, че е предвидена направата на 
тротоари и че ще се търси възможност за ремонт на стената на лятното кино със 
странични средства. Кметът пое ангажимент да съдейства на читалището за поставянето 
на бюст-паметника на Христо Ботев. Милен Дулев посочи атмосферните влияния като 
причина за влошеното състояние на стълбите при крепостта Димум, но изрази готовност 
за летния сезон да бъде отворено и поддържано. Кметът изрази съгласието, че за 
игрището е належащо да се ремонтира по възможност с кандидатстване по “Красива 
България”. Милен Дулев подчерта, че по темата с Наредбата за спортните клубове се 
работи и се търси консенсус. Кмета посочи, че субсидията се разпределя правилно, но се 
съгласи, че финансирането не е достатъчно и посочи, че Община Белене е поела 
ангажимента да подпомага, но не да издържа спортните клубове и въпреки това остава 
най-големият им дарител. М.Д. изрази готовност при привлечени средства от спонсори 
общината да увеличи процентно сумата. Г-н Дулев призна като свой пропуск и на 
администрацията проблема с бюджетните звена и потвърди, че последното публично 
обсъждане е било извън работно време, но подчерта, че ефекта остава същият. Кмета на 
Община Белене посочи, че общината има сключен договор за кастрация и активни 
граждани, които постоянно подсещат, че трябва да се работи в тази област. Милен Дулев 
подчерта, че желание за справяне с проблема има, търсят се възможности, но крайно 
решение на проблема на този етап няма. 

Момчил Спасов изрази критика към кмета - Милен Дулев по повод на това, че не е 
търсил калкулации, а по-скоро по горе обсъжданите теми е наблегнал на идеята да се 
предприемат конкретни стъпки в тези посоки като анализи, проучвания и обследвания за 
необходимите суми. Крепостта Димум да се определи колко ще струва, а относно 
приюта подходящи терени и установяване на нужните средства за създаване и 
поддръжка. Стартиране на отчуждителните процедури предвид евентуалните 
обжалвания. Г-н Спасов подчерта, че това е стратегическа инвестиция. М.С. акцентира, 
че се закъснява със стартирането на нужните процедури за Дунавския парк и е 
наложително да се случи тази година. По отношение на стената на лятното кино 
общинския съветник подчерта, че не се изискват огромни суми за да се реши проблема 
приоритетно от гледна точка на сигурността. По отношение на приюта има възможности 
да се търси дофинансиране – НСОРБ, държавен бюджет, постановление на министерски 
съвет, фондации предвид недостатъчният общински бюджет. Момчил Спасов обобщи 
нуждата от яснота и конкретика по средствата от които се нуждаем, за да работим в тези 
насоки. 

Петър Дулев изрази разбирането си към отсъствието на двамата кметски наместника 
от кметствата Татари и Кулина вода, предвид аварийната обстановка в селата. 

Момчил Спасов напомни да се коригира сумата за съфинансиране в таблиците. 

Други предложения и дебати за промяна на проекта на Бюджет 2020 не бяха 
направени и д-р Павловска подложи на поименно гласуване на проекта на Бюджет 2020 
г. и Общинския съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е №36 
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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 2020 г.,  Постановление 
№381/30.12.2019г. за изпълнение на държавния бюджет за 2020г.  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 2020 година, както следва: 
1.1. По приходите в размер на 7 568 319лв., съгласноПриложение № 1, в т.ч.: 
1.1.1. Приходи за делегирани държавни дейности в размер на           4 051 485  лв. в т.ч. 
1.1.1.1.Обща субсидия за делегираните дейности в размер на            3 814 423лв. 
1.1.1.2. Възстановени неизползвани средства на републик. Бюджет      (11 117 лв.) 
1.1.1.2.Преходен остатък от 2019 г. в размер на        307 112 лв. 
1.1.1.3.Чужди средства       (58 933 лв.) 
 
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на                         3 516 834 лв. в т.ч. 
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на                      622 000 
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на                1 728 765 
1.1.2.3. Трансфери за местните дейности-вноски РИОСВ и собств. уч. -75 800 
1.1.2.4 Обща изравнителна субсидия в размер на 598 000 
1.1.2.5 За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища  73 700 
1.1.2.6 Целева субсидия за капиталови разходи  303 900 
1.1.2.7 Временни безлихвени заеми -102 986 
1.1.2.8 Финансиране  368 528 
1.1.2.8.1 В т. ч. получени и погасени заеми  91 579 
1.1.2.8.2 В т. ч. чужди средства -15 348 
1.1.2.8.3 Вноски РИОСВ по МПС207 и Наредба 14 29 180 
1.1.2.8.4 В т.ч.преходен остатък от 2019г в лева 208 032 
1.1.2.8.5 В т.ч.преходен остатък от 2019г по валутни сметки 55 812 
   
1.2. По разходите в размер на 7 568 319 лв., разпределени съгласно Приложение № 2 в 

т.ч.: 
1.2.1 Разходи в делегирани държавни дейности в размер на 4 051 485 
1.2.3. За местни дейности в размер на  3 506 834 
1.2.4. Резерв непредвидени разходи в местни дейности в размер 

на 
10000  

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

2020г в размер на (617 434)лв.и средносрочна цел  – придържане към балансирано 
бюджетно салдо. 

1.4. Разпределя преходния остатък от 2019 г. в размер на 515 144 лв. както следва: 
1.4.1.в делегирани държавни дейности                                                      307 112 лв. в т.ч. 
 чужди средства за изпълнение на проекти  в размер на 55 812лв. 

Дейност 122 Общинска администрация 44 600 
Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност 5716 
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Дейност 282 Отбранително- мобилизационна подготовка                                      35 294 

Дейност 285 Доброволни формирования за защита при бедствия 5 944 

Дейност 311 Детски градини 19155 

Дейност 322 Общообразователни училища – делегирани 
бюджети                                                   

82325 

Дейност 337 Център за подкрепа за личностно развитие 2174 

Дейност 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска 
градина 

29506 

Дейност 526 Център за обществена подкрепа (ЦОП) 3270 

Дейност 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция 3791 

Дейност 562 Личен асистент 36284 

Дейност 589 Други служби и дейности по социалното 
осигуряване, подпомагане и заетостта 

12692 

Дейност 738 Читалища 27 

Дейност 759 Други дейности по културата 8400 

Дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и 
изграждане на пътищата 

16728 

Дейност 849 Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и 
далекосъобщенията 

1206 

 
1.4.2.в местни дейности                                                                                207 305 лв. в т.ч. 

Дейност 532 ПМС 344 9673 
Дейност 832 Снегопочистване 79450 
Дейност 898 Проект  Интеррег  cоdeROBG-175 3966 
 Преходен остатък капиталови разходи 113 234 
 Преходен остатък по проект „Пълноценен живот“ 1 709 

 
2. Приема инвестиционна програма в размер на 6 980 498 лв., съгласно приложен 

поименен списък (Приложение № 3) по източници на финансиране: 
2.1 Бюджет и в т.ч.  
2.1.1 Целева републиканска субсидия                          303 900 
2.1.2 Преходен остатък капиталови разходи 2019г. 113 234 
2.1.3 Вноски от РИОСВ 29 180 
2.1.4 Собствени бюджетни средства ТБО                                                 1 000 
2.1.5 Собствени средства -заем                328 271 
2.1.6 Собствени средства ЦПЛР и средства от местната 

комисия 
                   2 000 

2.2 Европейски средства 6 202 913 
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3.Утвърждава разходите за заплати през 2020 г., без звената, които прилагат системата 
на делегираните бюджети и определя: 

3.1.Численост на персонала за делегираната от държавата дейност "Общинска 
администрация" – 46 броя 

3.2.Разпределението на плановите разходи за заплати  съгласно приложение №4 
 
4.Утвърждава  разчет за целеви разходи и субсидии, както следва: 
4.1. Членски внос – 3 000 лв. 
4.2.Размер до 150 лв. помощ 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; 

4.3. Размер 500 лв. за първия роден жител на община  Белене за 2020 г. и по 200 лв. за 
родени през годината деца в Република България  с постоянен и настоящ адрес в община 
Белене; 

4.4. Средства за даровити деца – 500 лв. 
4.5. Субсидии за: 
4.6.1. Читалища 198 360 лв. съгласноприложение № 7 като делегирани държавни 

дейности; 
4.6.2. Спортни клубове 43 000 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 – 2 980 лв. в т.ч.на кмета на общината 2200,00лв., 

Общински съвет 150 лв. и  за  5 броя кметства общо 630 лв. 
5.3. Разходи за представително и работно облекло на заетия персонал в община Белене в 

размер на 100 лв. 
 6. Утвърждава длъжностите, които имат право на компенсации за транспортни 

разходи до местоработата си –главен архитект 
6.1.Утвърждава размера на средствата за транспортни разходи до 85% от действителните 

разходи в рамките на одобрения бюджет. 
 
7. Определя максималния размер на дълга, както следва: 
7.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2020 г. -1 193 655лв. 
7.2.Максимален размер на общинския дълг към края на 2020 г. - до 1 778 559лв. 
7.3.Намеренията за нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2020г. не  се предвижда.( приложение 

№ 5). 
8. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 

бъдат натрупани по бюджета на общината през 2020 г. като наличните към края на 
годината задължения  за разходи не могат да надвишават  15 на сто 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.9, ал.3, т.1 
от ЗПФ). 

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

бъдат поети през 2020 г, като наличните към края на годината поети ангажименти за 
разходи не могат да надвишават 50 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. (чл.9, ал.3, т.2 от ЗПФ) 
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10. Определя просрочените задължения, които да бъдат разплатени от бюджета 
на общината за 2019 г. в размер на  383 218лв. с краен срок за разплащане 20.12.2020 г. 
съгласно Приложение № 9. 

 
11.Определя просрочените вземания от наеми в размер на 66 087 лв.да  бъдат 

събрани през 2020 г. 
 

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 2020-2022 г. 

 
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 № 10 

 
15. Определя второстепенни разпоредители с бюджет:  

  
СУ ”Д.Дебелянов”  Директор 
ОУ ”В.Левски” Директор 
ДГ ”Мечта” Директор 
ДГ ”Знаме на мира” Директор 
ЦПЛР-ОДК Белене Директор 
ЦОП Белене 
Център за социална рехабилитация и интеграция 

Ръководител ЦОП 
Ръководител ЦСРИ 

Кметство Бяла вода Кметски наместник 
Кметство с. Деков Кмет  
Кметство Кулина вода Кметски наместник 
Кметство с. Петокладенци Кметски наместник 
Кметство с. Татари  Кметски наместник 

 
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. 

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, 
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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 в рамките на една функция, без да изменя общия 
размер на разходите; 

17.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва. 
 
18. Разходването на бюджетните средства (без целевите) се осъществява при съблюдаване 

на следните приоритети: 
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. 

 
19. Ползващите услугите на ученическите столове заплащат с цената на купона реалната 

стойност по приготвянето на храната, без разходите за заплати и осигуровки на 
персонала. 

 
20. Ползващите услугите на детска млечна кухня заплащатчаст от реалната стойност на 

купона, за 2019 година са в размер на 62%, без разходите за заплати и осигуровки на 
персонала.  

 
 21. Определените средства по §10-30 „Разходи за текущ ремонт” за 2020г. се рапределят, 

както следва:  
 
 21.1. Изкърпване на пътища в размер на  102 500 лева както следва: 
 

Кметство Бяла вода 3 500,00 
Кметство Деков 3 500,00 

Кметство Кулина вода 3 500,00 
Кметство Петокладенци 3 500,00 

Кметство Татари 3 500,00 
Град Белене 35 000,00 

За заплащане на неплатени разходи към 
доставчици за извършване на текущ 

ремонт 2019г. 

50 000,00 

 
 
 21.2.Текущ ремонт на сгради в размер на 6 200 лева както следва: 
 

Текущ ремонт ДГ „Знаме на 
мира”- подмята на радиатори 

3 000,00 

Текущ ремонт на сграда в 1 500,00 
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Кметство Кулина вода 
Текущ ремонт на училище в с. 

Кулина вода-измазване на 
капаци 

200,00 

Ремонт на тротоари в  
Кметство с. Бяла вода 

1 500,00 

 
22. Задължава управителите на общинските търговските дружества да внесат 

дължимия за 2019г. дивидент до 31 май 2020 г.  
 
Приложения 
 

Гласували поименно 13 общински съветника: 

„ЗА“ -10 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Валери Босилков, 
Даниел Тонев, Иван Динов, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Олег Йорданов и 
Румен Арабаджиев) 

 
ПРОТИВ –няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  3 (трима) /Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Петър 

Дулев/ 
 
ПРИЕМА СЕ 

Проведе се консултация по повод поименното гласуване и приемането на Наредба за 
спорта с юриста на общинския съвет – г-жа Маринела Дочева, която изрази мнение, че е 
по-добре средствата да се определят както до сега, за да не се ограничават клубовете от 
достъпа до средства предвид възникването на казуси. Момчил Спасов от своя страна 
изрази мнение, че е възможно критериите да бъдат разработени по подходящ начин. 

 

ШЕСТА ТОЧКА 

Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
приемане на оценка за продажба на общински недвижим имот - Поземлен имот с 
идентификатор 03366.601.1047 с площ 1358 кв. м. съгласно кадастралната карта 
на гр. Белене, а по ЗРП на гр. Белене - ул. Асен Златарев №22, УПИ XIII и XIV, 
стр. кв. 94а, след провеждане на търг по реда на ЗОС. 

      След като получи думата от председателя на Общинския съвет, вносителят Милен 
Дулев представи предложението си пред общинските съветници и подчерта, че оценката 
на имота е изгодна за Община Белене по преценка на общинската администрация. 

Председателят на Общински съвет - Белене даде думата на председателите на трите 
комисии, в които е обсъждано предложението: 

ПК “Местно самоуправление, ред, законност и сигурност“ с 5 (пет) „ЗА“,без 
„ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното предложение да стане 
решение; 
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ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология“ с 7 (седем) „ЗА“, без 
„ПРОТИВ“ и без  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното предложение да стане 
решение; 

ПК „ Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране 
и туризъм“ със 7 (седем) „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема 
направеното предложение да стане решение. 

Д-р Бистра Павловска покани общинските съветници да обсъдят направеното 
предложение. 

Дебати не възникнаха и Д-р Павловска подложи на поименно гласуване 
напредложението за решение и Общински съвет-Белене взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е №37 

 
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.65 и чл.80 от 

Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС приема оценката на оценителя и я определя за продажна 
в размер на 39600,0 лева без ДДС (тридесет и девет хиляди и шестстотин лева и 0 
стотинки) или 47520,0 лева с включен ДДС (четиридесет и седем хиляди петстотин и 
двадесет лева и 0 стотинки) за общински недвижим имот - Поземлен имот с 
идентификатор 03366.601.1047 с площ 1358,0 кв.м съгласно КККР на гр.Белене, а по ЗРП 
на гр.Белене – ул.”Асен Златаров” №22, УПИ ХІІІ и ХІV, стр.кв.94а, след провеждане на 
публичен търг по реда на ЗОС. 

2. Възлага на Кмета на Общината последващите действия 
 

Гласували поименно 13 общински съветника: 

 „ЗА“ - 13 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Валери Босилков, 
Даниел Тонев, Иван Динов, Момчил Спасов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова 
Николай Арабаджиев, Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 

 
 ПРОТИВ – няма 
 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 

 
 
СЕДМА ТОЧКА 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
приемане на Списък с размера и местоположението на мерите, пасищата и 
ливадите в землището на Община Белене, предназначени за общо и за 
индивидуално ползване от земеделски стопани или техните сдружения, отглеждащи 
пасищни животни за стопанската 2019-2020г. 
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 По внесения материал д-р Павловска даде думата на вносителя Милен Дулев за 
кратко резюме.  

 Пламен Петров направи уточнение, че по реда на закона, че без търг или конкурс на 
животновъди регистрирани в БАБХ и като останат свободни процедурите са два 
последователни търга проведени по различни критерии. 

ПК “Местно самоуправление, ред, законност и сигурност“ с 5 (пет) „ЗА“,без 
„ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното предложение да стане 
решение; 

ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология“ с 7 (седем) „ЗА“, без 
„ПРОТИВ“ и без  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното предложение да стане 
решение; 

ПК „ Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране и 
туризъм“ със 7 (седем) „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема 
направеното предложение да стане решение 

Други изказвания и мнения няма. Д-р Павловска подложи на поименно гласуване 
предложението за решение и Общински съвет-Белене взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е №38 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37и и чл.37о, ал.1-2 от Закона за 
собствеността и ползване на земеделските земи приема списък на земеделски имоти в 
землището на Община Белене, предназначени за общо и за индивидуално ползване от 
земеделски стопани или техните сдружения, отглеждащи пасищни животни, за които 
няма сключени наемни договори за стопанската 2019-2020 година, съгласно Приложение 
№1 на Предложението. 

 2. Възлага на Кмета на Общината последващите действия  

 

Гласували поименно 13 общински съветника: 

„ЗА“ - 13 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Валери Босилков, 
Даниел Тонев, Иван Динов, Момчил Спасов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова 
Николай Арабаджиев, Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 

 
 

ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 

ТОЧКА ОСМА 
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  Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
допълване на Решение №66 от Протокол №8/31.10.2018г. за разрешение за 
изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване УПИ 
II, стр. кв. 158 по плана на гр. Белене на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, 
ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА. 

Милен Дулев – след констатирани проблеми по дейностите на обекта се предприеха 
нужните промени. При забележки да се има предвид, че на комисиите присъства 
архитекта на общината, а тук инж. Христина Мънева. 

Предложението е гледано в две комисии: 

ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология“ със 7 (седем) „ЗА“, без 
„ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното предложение да стане 
решение; 

ПК „ Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране и 
туризъм“ със 7 (седем) „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема 
направеното предложение да стане решение. 

Момчил Спасов: Христина да изясни 

Христина: Действията се налагат по забележка на министъра на културата и представи 
необходимите промени и разяснения в кратко резюме.  
 

Други изказвания и мнения няма. Д-р Павловска подложи на поименно гласуване 
предложението за решение и Общински съвет-Белене взе следното Д-р Павловска 
подложи на поименно гласуване предложението за решение и Общинския съвет прие 
следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е №39 
 

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.134, ал.1, т.1  от 
ЗУТ и чл. 110, ал.1, т.1 от ЗУТ, Общинският съвет разрешава изменение на Подробен 
устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ ІІ,  стр. кв.158 по плана на 
гр.Белене  с увеличаване на обхвата на проекта като в плана се третират всички имоти 
общинска собственост в гранците на недвижима културна ценност „Антична крепост 
Димум“ и пи с идент. 602.1389 – собственост на държавата. 
− Отпадат улица по ок. 606а/нов/, ок.607, ок.608, ок 609  и улица  ок 607 - ок.610. 
− Запазва се улица по ок. 606 - ок. 606а/нов/, поради действащ ПУП-ПРЗ и 
незавършен строеж в УПИ  І-33 в стр. кв. 157. 
− Поземлени имоти с идент. 602.34, 602.71, 602.37, . 602.38, . 602.39, 602.40, 602.41 
и 602.42  се обединяват в един УПИ с отреждане „За крайдунавски парк в 
археологическа недвижима културна ценност“. 
− Поземлени имоти с идент. 602.45, . 602.46 и  602.47 се обединяват в един УПИ с 
отреждане „За археологически резерват“. 
− От поземлени имоти с идент. 602.1391 и с идент. 602.1389 да се образуват 
самостоятелни Урегулирани поземлени имоти с отреждане „За археологическа 
недвижима културна ценност“ 
− Проекът  да се процедира по реда на чл. 136, ал. 1 от ЗУТ. 
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2. Възлага на Кмета на Общината изпълнение на последващите, съгласно ЗУТ  
действия. 
 

 

Гласували поименно 13 общински съветника: 

„ЗА“ - 13 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Валери Босилков, 
Даниел Тонев, Иван Динов, Момчил Спасов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова 
Николай Арабаджиев, Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 

 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 

ТОЧКА ДЕВЕТА 

Издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ "Земеделие" – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 
BG06RDNP001-7.001-0074-C01 от 08.05.2019 г. по процедура чрез подбор № 
BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на 
нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към 
тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за 
развитие на селските райони 2014 – 2020 г.   за проект № BG06RDNP001-7.001-
0074 „Реконструкция на улици в град Белене: ул. „Милан Василев“; ул. „Петко Д. 
Петков“; ул. „Рила“ и част от ул. „Фердинанд Дечев“. “ 
 

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

Предложението е гледано в две комисии: 

ПК “Местно самоуправление, ред, законност и сигурност“ с 5 (пет) „ЗА“,без 
„ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното предложение да стане 
решение; 

ПК „ Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране 
и туризъм“ със 7 (седем) „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема 
направеното предложение да стане решение. 

Предложения за промяна на проекта  за решение не бяха направени. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е №40 
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На основание чл. 21, ал. 2, и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, както съгласно буква „Б“, т. 4, т. 5 и т. 7 а) от 
Условията за изпълнение на проекти по подмярка 7.2, в изпълнение Договор за БФП № 
BG06RDNP001-7.001-0074-C01 от 08.05.2019 г. по подмярка 7.2 "Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура"  от мярка - 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" 
от Програмата за Развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от 
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони за проект № 
BG06RDNP001-7.001-0074 „Реконструкция на улици в град Белене: ул. „Милан Василев“; 
ул. „Петко Д. Петков“; ул. „Рила“ и част от ул. „Фердинанд Дечев“. 

 
1. Общински съвет-Белене  одобрява Запис на заповед от Община Белене в полза на 

ДФ "Земеделие" – Разплащателна агенция и упълномощава Кмета на  Община Белене да 
подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на 
ДФ "Земеделие" – Разплащателна агенция в размер на 13 152.00 лева (тринадесет хиляди 
сто петдесет и два лева и нула ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер по първо 
авансово плащане за разходи, съгласно буква „Б“, т. 7 а) от Условията за изпълнение на 
проекти по подмярка 7.2, съгласно Договор за БФП № BG06RDNP001-7.001-0074-C01 от 
08.05.2019 г.  по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"  от мярка - 7 
"Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за Развитие на 
селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски 
фонд за развитие на селските райони за проект № BG06RDNP001-7.001-0074 
„Реконструкция на улици в град Белене: ул. „Милан Василев“; ул. „Петко Д. Петков“; ул. 
„Рила“ и част от ул. „Фердинанд Дечев““, сключен между Община Белене и ДФ 
"Земеделие" - Разплащателна агенция, за срока на договора удължен с шест месеца. 

 
2. Възлага на Кмета на община Белене да подготви необходимите документи за 

получаване на авансово плащане съгласно Договор за БФП № BG06RDNP001-7.001-0074-
C01 от 08.05.2019 г. по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"  от мярка - 7 
"Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за Развитие на 
селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски 
фонд за развитие на селските райони за проект № BG06RDNP001-7.001-0074 
„Реконструкция на улици в град Белене: ул. „Милан Василев“; ул. „Петко Д. Петков“; ул. 
„Рила“ и част от ул. „Фердинанд Дечев““ и да ги представи пред ДФ "Земеделие" - 
Разплащателна агенция. 

 
 

Гласували поименно 13 общински съветника: 
 
  „ЗА“ - 13 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Валери Босилков, 

Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, 
Николай Арабаджиев, Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 
 
ПРОТИВ –няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
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ТОЧКА ДЕСЕТА 

Издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ "Земеделие" – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане на Данък добавена 
стойност по договор № BG06RDNP001-7.001-0074-C01 от 08.05.2019 г. по процедура 
чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или 
рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и 
принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.   за проект № 
BG06RDNP001-7.001-0074 „Реконструкция на улици в град Белене: ул. „Милан 
Василев“; ул. „Петко Д. Петков“; ул. „Рила“ и част от ул. „Фердинанд Дечев“. “ 
 
 Председателят на Общински съвет предостави думата на Кмета на Общината, като 
вносител на предложениетоза кратко резюме. 

Предложението е гледано в две комисии: 

ПК “Местно самоуправление, ред, законност и сигурност“ с 5 (пет) „ЗА“,без „ПРОТИВ“ и 
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното предложение да стане решение; 

ПК „ Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране и 
туризъм“ със 7 (седем) „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема 
направеното предложение да стане решение. 

     Предложения за промени не бяха представени.    
 
     Д-р Павловска подложи на поименно гласуване предложението за решение и 
Общинския съвет прие следното  
 

 
Р Е Ш Е Н И Е №41 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и на основание Договор за БФП № 
BG06RDNP001-7.001-0074-C01 от 08.05.2019 г. за проект № BG06RDNP001-7.001-0074 
„Реконструкция на улици в град Белене: ул. „Милан Василев“; ул. „Петко Д. Петков“; ул. 
„Рила“ и част от ул. „Фердинанд Дечев““ по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"  
от мярка - 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от ПРСР за 
периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на 
селските райони, сключен между Община Белене и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна 
агенция, Общински съвет – Белене: 

 
1. Одобрява Запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ "Земеделие" – 

Разплащателна агенция и упълномощава кмета на община Белене да подпише Запис на 
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ "Земеделие" в 
размер на 2 630,40 лева (две хиляди шестстотин и тридесет лева и четиридесет стотинки) 
за обезпечаване на 100 % от стойността на допустимия ДДС на извършено първо авансово 
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плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
BG06RDNP001-7.001-0074-C01 от 08.05.2019 г. по подмярка 7.2 "Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура"  от мярка - 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" 
от Програмата за Развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от 
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони за проект № 
BG06RDNP001-7.001-0074 „Реконструкция на улици в град Белене: ул. „Милан Василев“; 
ул. „Петко Д. Петков“; ул. „Рила“ и част от ул. „Фердинанд Дечев““, сключен между 
Община Белене и ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, за срока на договора удължен 
с шест месеца. 

 
2. Възлага на Кмета на община Белене да подготви необходимите документи за 

получаване на Данък добавена стойност на първо авансово плащане по Договор за БФП № 
BG06RDNP001-7.001-0074-C01 от 08.05.2019 г.  по подмярка 7.2 "Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура"  от мярка - 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" 
от Програмата за Развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от 
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони за проект № 
BG06RDNP001-7.001-0074 „Реконструкция на улици в град Белене: ул. „Милан Василев“; 
ул. „Петко Д. Петков“; ул. „Рила“ и част от ул. „Фердинанд Дечев““ и да ги представи 
пред ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция. 

 
 

 
Гласували поименно 13 общински съветника: 
„ЗА“ -13 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Валери Босилков, Даниел 
Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Николай 
Арабаджиев, Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 
 
ПРОТИВ –няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 
 

 
ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТ 
 
Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
Решение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на договор № PP-C04-
09- 4# 28 от 24.10.2019г. за осигуряване на заетост по Проект BGO5M90PO01-1.028-
0001 „Работа”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд 
подписан между Агенция по заетостта и Община Белене. 
 
       Д-р Павловска даде думата на вносителя –Милен Дулев да представи предложението 

пред Общинския съвет. 
 
Милен Дулев 
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Предложението е гледано в две комисии: 

ПК „Здравеопазване, социални дейности, образование, култура, младежки дейности и 
спорт“ с 6 (шест) „ЗА“ (отсъства Д-р Бистра Павловска), без „ПРОТИВ“ и без 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното предложение да стане решение; 

ПК „ Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране 
и туризъм“ със 7 (седем) „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема 
направеното предложение да стане решение. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е №42 

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

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

1.Общински съвет – Белене разрешава ползването на временен безлихвен заем от 
общински бюджет в размер  на 1001,45 лв. /хиляда и един лев и четиридесет и пет 
стотинки/ за финансиране на Проект BGО5М90PО01-1.028-0001 „Работа”до 30.10.2020 г. 

Гласували поименно 13 общински съветника: 
„ЗА“ -13 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Валери Босилков, Даниел 

Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Николай 
Арабаджиев, Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 

 
 
ПРОТИВ –няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 
 
 
ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТ 
 
Увеличение на собственото съфинансиране по проект „Съвместно управление на 
риска за ефективни реакции на местните власти в извънредни ситуации”, е-MS code: 
ROBG-458, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие в рамките , финансиран от Оперативна програма (ОП) 
Интеррег V-A Румъния- България с 44,52 евро. 
 
 Д-р Павловска изчете и даде думата на вносителя –Милен Дулев да представи 
предложението пред Общинския съвет.  
 

Милен Дулев внесе разяснения. 
Предложението е разглеждано в две комисии на 30.01.2020 година: 
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ПК “Местно самоуправление, ред, законност и сигурност“ с 5 (пет) „ЗА“, без 
„ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното предложение да стане 
решение; 

ПК „ Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране 
и туризъм“със 7 (седем) „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема 
направеното предложение да стане решение. 

 До дебати не се стигна и д-р Павловска подложи на гласуване направеното 
предложение да стане решение и Общинския съвет прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е №43 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация Общинският съвет на Община Белене разрешава увеличението на 
собственото съфинансиране по проект „Съвместно управление на риска за ефективни 
реакции на местните власти в извънредни ситуации”, е-MS  code: ROBG-458, 
съфинансиран  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в 
рамките , финансиран от Оперативна програма (ОП) Интеррег  V-A  Румъния- България с 
44,52 евро. 
 

 

Гласували поименно 13 общински съветника: 
 
„ЗА“ -13 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Валери Босилков, Даниел 
Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Николай 
Арабаджиев, Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 
 
 
ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТ 
 
Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
кандидатстване на Община Белене по Програма „Възобновяема енергия, 
енергийна ефективност, енергийна сигурност”, процедура „Рехабилитация и 
модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено 
осветление на общините”. 
 
 Председателят на Общински съвет изчете и даде думата на вносителя: Милен Дулев 
да изложи мотивите си по внесеното предложение. 
 
Предложението е гледано в три комисии: 

ПК “Местно самоуправление, ред, законност и сигурност“ с 5 (пет) „ЗА“, без 
„ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното предложение да стане 
решение; 

ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология“ с 7 (седем) „ЗА“ , без 
„ПРОТИВ“ и без  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното предложение да стане 
решение; 
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ПК „ Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране 
и туризъм“със 7 (седем) „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема 
направеното предложение да стане решение. 

Момчил Спасов: Пожела на следващото заседание бъде предоставена повече информация 
с параметрите на проекта предвид ранният етап на предложението и невъзможността за 
повече конкретика на днешното заседание. 
 
      Мнения и предложения от останалите общински съветници по конкретния материал не 
бяха направени и председателят подложи на гласуване проекта за решение и Общински 
съвет-Белене прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е№44 

  
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, т.16.2.3 от Насоките за кандидатстване по Програмата 
 
1. Общинският съвет дава съгласие Община Белене да кандидатства по Програма 
„Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, процедура 
„Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно 
изкуствено осветление на общините”, финансирана от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство за периода 2014-2021г. 
 
2. Възлага на Кмета на Община Белене последващите действия. 

 
Гласували поименно 13 общински съветника: 
„ЗА“ -13 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Валери Босилков, Даниел 
Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Николай 
Арабаджиев, Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 
 
 
ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТ 
 
Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно основни 
месечни заплати на кмет на община Белене и кмет на кметство с. Деков 
 
Председателят на Общински съвет изчете и предостави думата на кмета на общината, като 
вносител на предложението. 

Предложението е гледано в две комисии: 

ПК “Местно самоуправление, ред, законност и сигурност“ с 4 (четири) „ЗА“, без 
„ПРОТИВ“ и 1 (един) „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното предложение да стане 
решение; 

ПК „ Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране и 
туризъм“със 7 (седем) „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема 
направеното предложение да стане решение. 

27



 
 

Милен Дулев внесе уточнение, че все още Община Белене не разполага с подадена сума от 
страна на Министерството на финансите и на следващото заседание ще има промяна на 
сумите за кметските наместници и кмет на населено място. 

Момчил Спасов Уточни, че наредбата казва категорично, че заплатата не може да бъде 
повече от 80% 

Последваха обсъждания на варианти на суми между съветниците, Кмета на общината и 
Мая Терзиева – главен счетоводител. Целта на калкулациите бе да се постигне 
задоволително ниво на заплати както за кметовете така и за кметските наместници, които 
запазват заплатите си като кметове. Мая Терзиева спомена, че ще се наложи 
дофинансиране на заплатите на кметските наместници. 

Веселка Врайкова изрази неодобрение на дискутираните суми предвид правомощията им 

Николай Арабаджиев направи предложение да се увеличи заплатата на кмета Милен 
Дулев, предвид практиката му да дарява увеличената сума 

Мая Терзиева уточни, че това увеличение ще повлияе на заплатата на кмета на Деков и 
отново ще се наложи дофинансиране. 

Д-р Бистра Павловска покани Николай Арабаджиев да посочи конкретна сума за 
гласуване. 

Последваха обсъждания на варианти на суми между съветниците. 

Момчил Спасов настоя да се има предвид процента към заплатата на Кмета за всяка 
година трудов стаж. 

Николай Арабаджиев Предложи 2 300 лв. като заплата за Кмета на Община Белене 

Калоян Прокопиев постави въпрос за процента към заплатата за всяка година за трудов 
стаж да се уточни дали е трудов стаж за конкретната длъжност или независимо какъв 
трудов стаж. Мая Терзиева уточни, че г-н Милен Дулев има 23% и г-н Прокопиев 
отбеляза, че тази сума компенсира достатъчно. 

Момчил Спасов спомена, че това отново е нарушение на наредбата. 

Милен Дулев покани на главният счетоводител Мая Терзиева да направи нужните 
калкулации дали е възможно направените промени да се вместят в бюджета и установи, че 
не достигат 3000 лева. 

Николай Арабаджиев оттегля предложението си и подчерта, че то е било продиктувано от 
признателност към работата на Кмета. 

Бистра Павловска направи предложение за увеличение на заплатите както следва: 

 а) заплатата на Кмета на Община Белене да се увеличи на 2 300 лв.  

  б) заплатата на Кмета на кметство Деков да се увеличи на 1 200 лв. 

Момчил Спасов отбеляза, че не е против увеличение на заплатите, но се въздържа 
предвид бюджета и спомена, че процедурно не е подходено правилно. 
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Д-р Павловска подложи на поименно гласуване направеното предложение да стане 
решение и Общинския съвет прие следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е №45 

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

администрация 
 

1. Общински съвет Белене утвърждава считано от 01.01.2020г.: 
1.1 Основни месечни работни заплати на кмет на община и кметове на кметства  както 

следва: 
Кметство 

/нас.место/ 
Население по 

постоянен адрес към 
15.12.2019г. 

Основна заплата 
минимум- 
максимум 

Основна 
заплата 

 а) БЕЛЕНЕ 8186 850-3000   2300 

 б) ДЕКОВ 420 615 - 1900 1200 
 

1.2. За всяка прослужена година трудов стаж да се начислява по 1% допълнително 
месечно възнаграждение към основната месечна  заплата съгласно наредбата за 
структурата и организацията на работната заплата. 
 

а) заплатата на Кмета на Община Белене да се увеличи на 2 300 лв. – да се измести под 
решението гласуването 

Гласуване поименно 13 общински съветника 

 „ЗА“ -11 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Валери Босилков, 
Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Николай 
Арабаджиев, Олег Йорданов и Румен Арабаджиев) 

 
ПРОТИВ –няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  2 /Момчил Спасов, Петър Дулев/ 
 
ПРИЕМА СЕ 

 
б) заплатата на Кмета на кметство Деков да се увеличи на 1 200 лв. 

Гласуване поименно 13 общински съветника 

 „ЗА“ - 12 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Валери Босилков, 
Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Николай 
Арабаджиев, Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 

 
ПРОТИВ –няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  1 /Момчил Спасов/ 
 
ПРИЕМА СЕ 
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ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТ 
 
Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно избор 
на Обществен съвет за упражняване на контрол на дейностите по социално 
подпомагане. 

Докладва: Малина Ешекова - заместник кмет на Община Белене 

Предложението е гледано в две комисии :  

ПК „Здравеопазване, социални дейности, образование, култура, младежки дейности и 
спорт“ с 6 (шест) „ЗА“ (отсъства Д-р Бистра Павловска), без „ПРОТИВ“ и без 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното предложение да стане решение; 

ПК “Местно самоуправление, ред, законност и сигурност“ с 5 (пет) „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и 
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното предложение да стане решение; 

Калоян Прокопиев постави въпроса за необходимостта от правилник който да регулира 
въпросния обществен съвет. 

Малина Ешекова отговори, че този съвет се определя със заповед на Кмета на Общината, 
но тъй като в него влизат общински съветници и за това е нужно да бъде предложен на 
общински съвет. Разглеждат се дейности свързани със социалното подпомагане и 
председателя на съвета го свиква при нужда и предвид това подобен правилник не е 
необходим. 

Д-р Павловска подложи на гласуване направеното предложение да стане решение и 
Общинския съвет прие следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е №46 
 

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 състава на Обществения съвет за 
упражняване на контрол на дейностите по социално подпомагане, както следва: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 
1. Малина Ешекова – Заместник-кмет на Община Белене 
 
ЧЛЕНОВЕ: 
 
 2. Миглена Врайкова – Дирекция „Социално подпомагане“ – Белене 
 3. Ваня Карлева – „Център за обществена подкрепа“ – Белене 
 4. Дарина Добранчева – „ЦСРИ“ – Белене 
 5. Ина Петрова – „Бюро по труда“ – Белене 
 6. Рени Петкова – „Клуб на хората с увреждания“ 
 7. Камелия Веселинова- общински съветник 
 8. Румен Арабаджиев- общински съветник 
 9. Олег Йорданов - общински съветник 
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 10. Веско Манолов- общински съветник 
 11. Веселка Врайкова – общински съветник 
 
ГЛАСУВАЛИ: 13 
ЗА – 13 
ПРОТИВ –няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 
 
ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТ 
 
Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
Общинска програма за полагане на общественополезен труд от лицата обект на 
месечно подпомагане в Община Белене през 2020г. 
 
Докладва: Малина Ешекова - заместник кмет на Община Белене 
 
Предложението е гледано в две комисии: 
 
ПК „Здравеопазване, социални дейности, образование, култура, младежки дейности и 

спорт“ с 6 (шест) „ЗА“ (отсъства Д-р Бистра Павловска), без „ПРОТИВ“ и без 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното предложение да стане решение; 

ПК “Местно самоуправление, ред, законност и сигурност“ с 5 (пет) „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и 
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното предложение да стане решение; 

Момчил Спасов отбеляза, че ежегодно се представя подобна програма и посочи, че 
законът не изисква представянето на отчет, но е хубаво да бъде представян. Г-н Спасов 
постави въпросът дали не е необходимо сключеният договор за сътрудничество да мине 
през гласуване на Общински съвет-Белене. Констатира липса на цитиран раздел V в 
договора и програмата, както е препратено. Момчил Спасов настоя да се вземе предвид, 
че тук се гласуват суми без значение, че техният размер не е голям. 

Маринела Дочева отговори, че зависи от съдържанието и според поетите ангажименти се 
преценява дали е нужно подобен договор да минава през гласуване на Общински съвет.  

Милен Дулев - пое ангажимент да се уточни на следващо заседание на Общински съвет. 

Петър Дулев - припомни исканията да бъдат поддържани гробищата към селата и входно 
изходните терени и към текста да се допълни като задължение „поддръжка на гробищни 
паркове”. 

Д-р Павловска подложи на гласуване направеното предложение да стане решение и 
Общинския съвет прие следното.  
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Р Е Ш Е Н И Е №47 

 
На основание чл.21, ал.1, т.12   от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация Общински съвет – Белене приема: Общинска програма за полагане на 
общественополезен труд от лицата, обект на месечно подпомагане  в Община Белене през 
2020 г., за сведение. 
 
 
ГЛАСУВАЛИ: 13 
ЗА – 13 
ПРОТИВ –няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 
 
ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТ 
 
Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
приемане на отчет за дейността на МКБППМН през 2019г. 
 
Докладва: Малина Ешекова - заместник кмет на Община Белене 
 
Предложението е гледано в две комисии: 
 
ПК „Здравеопазване, социални дейности, образование, култура, младежки дейности и 

спорт“ с 6 (шест) „ЗА“ (отсъства Д-р Бистра Павловска), без „ПРОТИВ“ и без 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното предложение за сведение; 

ПК “Местно самоуправление, ред, законност и сигурност“ с 5 (пет) „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и 
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното предложение за сведение; 

Момчил Спасов - препоръча да се представи статистика за последните три години, за да 
може да се проследят тенденциите. 

Малина Ешекова отговори, че тенденцията се запазва и броя на лицата продължава да е 
приблизително същия и предположи, че предвид липсата на увеличение на 
възпитателните дела превантивните  мерки дават резултат. 

Петър Дулев отбеляза, че би било добре да присъства представител на детска 
педагогическа стая, за да има възможност да представи гледна точка и да поиска 
съдействие от ОбС-Белене. Г-н П. Дулев също предложи при традиционния отчет на МВР-
Белене по възможност да присъстват и общински съветници. 

Д-р Павловска подложи на гласуване направеното предложение за сведение и 
Общинския съвет прие следното 
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Р Е Ш Е Н И Е №48 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местно самоуправление и местна 
администрация(ЗМСМА) и във връзка с чл7, ал.2 от Закона за борба срещу  
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните(ЗБППМН)  приема 
отчета за МКБППМН в Община Белене за 2019 година, за сведение. 

 
 
ГЛАСУВАЛИ: 13 
ЗА – 13 
ПРОТИВ –няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 

 

ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТ 
 
Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
Програма за управление за мандат 2019-2023г. 

Докладва: Милен Дулев - кмет на Община Белене 

ПК „Здравеопазване, социални дейности, образование, култура, младежки дейности и 
спорт“ с 6 (шест) „ЗА“ (отсъства Д-р Бистра Павловска), без „ПРОТИВ“ и без 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното предложение за сведение; 

ПК “Местно самоуправление, ред, законност и сигурност“ с 5 (пет) „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и 
без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното предложение за сведение; 

ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология“ с 7 (седем) „ЗА“ , без 
„ПРОТИВ“ и без  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното предложение за сведение; 

ПК „ Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране и 
туризъм“ приема направеното предложение за сведение. 

Калоян Прокопиев заяви, че Общинският съвет не е длъжен да гласува програмата. 

Маринела Дочева отговори, че е редно да се гласува за сведение, за да се спази 
задължението за представяне на програма. 

Петър Дулев отбеляза, че е направил забележка още на заседанието на постоянните 
комисии, която гласи, че в програмата не е предвиден „Транспорт” 

Момчил Спасов определи програмата по-скоро като пожелателна, пълна с лозунги и 
добри идеи, но без достатъчно конкретика. Г-н Спасов сподели, че ще се радва 
програмата да бъде изпълнена.  
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Председателят на Общински съвет Белене покани общинските съветници да гласуват 
за сведение, за да бъде спазен реда: 

Р Е Ш Е Н И Е №49 
 

  Съгласно чл.44 ал.5 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, 
Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока 
на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. 

 
  Във връзка с гореизложеното, предложената Програма за управление на община 

Белене за мандат 2019-2023 г. е гласувана за сведение. 
 

 
ГЛАСУВАЛИ: 13 
ЗА – 13 
ПРОТИВ –няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
 
ПРИЕМА СЕ 

 

 

ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТ 
 
Участие  на представителя на  Община Белене в  редовно заседание на  Общото  

събрание на „Асоциацията по ВиК - Плевен” 
 

Бистра Павловска изчита и предостави думата на Милен Дулев 
Милен Дулев обобщи, че това рутинно предложение почти винаги се внася извънредно т. 
като почти постъпва непредвидено в общинска администрация.  
 
Петър Дулев зададе въпрос дали интересите на общината се защитават и къде са 
разположени експертите ни. 
 
Веселка Врайкова и Милен Дулев отговориха, че те се намират в областната 
администрация и са свързващо звено. 
 
Момчил Спасов направи забележка, че писмото е дошло достатъчно рано и е напълно 
възможно да бъде предоставено да се запознаем с него по ел.поща. 
 

Д-р Павловска подложи на гласуване направеното предложение да стане решение и 
Общинския съвет прие следното  
 
 

Р Е Ш Е Н И Е №50 
 
 

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА, чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона 
за водите: 
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Определя представителя на община Белене, г-н Милен Павлов Дулев- Кмет на 
община Белене да гласува по точките от дневния ред на редовното заседание на   Общото 
събрание  на ”Асоциацията ВиК - Плевен” насрочено за 24.02.2020 год. от 10.30 часа в 
Заседателната зала на Областна администрация в гр.Плевен, както следва: 
 

Т.1. Разглеждане и приемане на отчета за дейността на „Асоциацията по ВиК - 
Плевен” за календарната 2019 г.-да гласува «за» приемане на решението. 
 
Т.2. Разглеждане и приемане на отчета за изпълнение на бюджета на  „Асоциацията 
по ВиК - Плевен” за календарната 2019 г.- да гласува «за» приемане на решението. 
 
Т.3. Приемане на Бюджета на  „Асоциацията по ВиК-Плевен” за календарната 2020 г.- 
да гласува «за» приемане на решението. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ:  
 

1. Покана за участие в  Общото събрание на „Асоциацията по ВиК – Плевен” с 
вх.№98-00-42/30.01.2020 год.  

 
ГЛАСУВАЛИ: 13 
ЗА – 12 
ПРОТИВ –няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  1 /Момчил Спасов/ 
 
ПРИЕМА СЕ 
 
ТОЧКА ДВАДЕСЕТА 
 
Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 
Милен Дулев - кмет на Община Белене обяви, че бедственото положение в Община 
Белене официално е отменено със Заповед на Кмета в 16:30 днес и благодари на всички, 
които са участвали в процеса: Поделението на територията на гр. Белене, кризистния щаб 
- ВиК, ЧЕЗ и всички останали участници. 
 
      Поради изчерпване на дневния ред и с благодарност за плодотворното заседание и 
успешното приемане на Бюджет 2020г. -  д-р Бистра Павловска, председател на Общински 
съвет-Белене закри заседанието. 
 
 
 
Д-р Бистра Павловска 
Председател на Общински съвет-Белене 
 
 
 
 
Мартина Вакинова 
Технически секретар на Общински съвет-Белене 
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