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град Белене - 5930, ул. „България”№35,тел. 0658/31061, e-mail: obs.belene@gmail.com,www.belene.bg 
 
 
 

ПРОТОКОЛ 
№6 

 
от извънредно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 24февруари 

2020 г. (петък) от 19.00 ч. в зала №26 на Общинска администрация – Белене 
 
 

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

Манолов,Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Николай 
Арабаджиев, Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев. 

 
 ОТСЪСТВАЩИ: Валери Босилков, Момчил Спасов 
 
 КМЕТ ИЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Милен Дулев, Петър 

Ангелов. 
 
 КМЕТ НА КМЕТСТВО: Калин Петракиев 
 

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ: Венцислав Петров, Александър Андреев. 
 

 СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ: Ася Дулева, Галя Стефанова, 
Ина Джантова, Мая Терзиева, Николай Първанов 

 
 РЪКОВОДИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ:Малина Пангесторова 

– МИГ Белене-Никопол, Наталия Мадова – МБАЛ Белене ЕООД 
 
 ГРАЖДАНИ:не присъстват 
 
 
  След констатиране на необходимия кворум (присъстват 11 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 ПавловДулев Кмет на Община Белене, относно 

подновяване на договора за управление на „МБАЛ-Белене“ ЕООД, гр. Белене. 
  

 Д-р Павловска предложи на вниманието на общинските съветници в дневния ред 
да бъдат включени2 нови точки:  
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2. Изменение на Решение № 44/07.02.2020 г. във връзка с 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” 

 
3. Постъпило искане за издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на 

ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция. 
 
Председателят на ОбС-Белене даде думата на общинските съветници за въпроси и 

коментари по предложения дневен ред и допълнително внесените точки. 
 
Петър Дулев изрази критика и констатира пропуски по направените предложения 

като изтекъл срок на обсъждания договор по т. 1, неуточнен партньор по т. 2 . и подложи 
под съмнение нуждата от извънредно заседание предвид, че заинтересованите страни са 
имали възможност да се вместят в срока на редовното заседание. Г-н Дулев спомена, че е 
имало възможност за удължаване на договора по т. 1 без да минава през общински съвет. 

 
Бистра Павловска уточни, че тази възможност в момента не съществува. 
 
Милен Дулев разясни причините, които са наложили свикването на извънредно 

заседание като поясни, че т. 2 е била необходима предвид осигуряване на допълнителни 
точки при кандидатстване и липсата на редовна сесия в нужните срокове по поставените 
проблеми в трите точки от дневния ред. 

 
Бистра Павловска отбеляза, че са поканени представители на заинтересованите 

страни и уточни, че по т. 1 от дневня ред се процедира според търговския закон, което 
налага днешното извънредно заседание да се осъществи, за да бъдат изпълнени 
изискванията. 

 
Петър Дулев изрази разбиране към причините, но критикува организацията по 

решаването на поставените проблеми. 
 
Олег Йорданов предложи да бъде гласуван дневният ред. 
 
Калоян Прокопиев също изрази критика и мнение, че извънредно заседание не е 

било наложително, а по-скоро липсва добра организация по планирането. 

Д-р Павловска подложи на гласуване дневния ред и той бе приет с единодушие 
(11 общински съветници „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.) 

ПЪРВА ТОЧКА 

Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
подновяване на договора за управление на „МБАЛ-Белене“ ЕООД, гр. Белене. 

Докладва Милен Дулев – кмет на Община Белене. Г-н Дулев уточни, че в нужния срок 
ще бъде представен финансов отчет на МБАЛ-Белене, който ще потвърди добрата работа 
и заслугите на д-р Мадова за подобреното състояние на болничното заведение. 

Олег Йорданов изрази мнение, че според закона за лечебните заведения договорът 
може да се поднови без участието на общински съвет. 
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Д-р Павловска разясни, че в случая се процедира по Търговския закон, който налага 
подновяването на договора да минава през общински съвет. 

Петър Дулев покани д-р Мадова да представи програмата и намеренията си за 
следващия мандат. 

Бистра Павловска утчони, че предложението е съгласувано с повече от един юрист и 
че подновяването на договора с решение на общинския съвет е по-добрият вариант. 

Наталия Мадова поясни, че не е подготвила отчет и бизнес план, но представи 
накратко, настъпилите подобрения в болничното заведение. Тя посочи, че се търси 
възможност за закупуване на нов по-ефективен скенер предвид остарелия наличен. 
Персонала се подновява и се привличат нови кадри. 

Калоян Прокопиев констатира,че договоът е изтекъл на 09.02.2020г. и изрази 
предположение, че объркването идва от вписването на управителя в търговския регистър 
през март 2017. Г-н Прокопиев наблегна на нуждата от отчет, програма за управление, 
сравнителен анализ, конкретика, заявление от управителя и аргументация относно 
заплащането. Общинския съветник заяви, че има конкретно предложение по проекта на 
решение. 

Милен Дулев направи устно сравнителен анализ с конкретни цифри, които сочат за 
сериозен напредък и потвърждение на нуждата от новото отделение. 

Наталия Мадова поясни, че в момента единствените задължения на болницата са 
кредит от 213 000 лв. към ДСК ЕАД за период от 6 години и стари задължения от 
предишен управител в размер на 20 000 лв. Д-р Мадова поясни, че всички ежемесечни 
разходи към доставчици се покриват регулярно и в срок. Подчерта положителния ефект 
от направените икономии, намален е и ежемесечният разход към ВиК от 1000 лева на 288 
лева, чрез подмяна на всички казанчета в санитарните възли. 

Милен Дулев сподели, че чрез личен ангажимент е разрешен, сериозен проблем със 
Софарма АД, наследен от предходния управител, предвид стари задължения към тях. 

Калоян Прокопиев отново наблегна, че липсва отчет за стария и визия за новия 
мандат.  

Калоян Прокопиев направи следното предложение за изменение на проекта на 
решение: 

На основание чл. 63, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, чл. 21, ал. 1, т. 9 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 и във 
връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон: 

 
1. Подновява за нов 3 годишен срок Договор за управление на на „МБАЛ Белене“ 

ЕООД, гр. Белене, сключен на 09.02.2017г. между Кмета на Община Белене и д-р Наталия 
Василевна Мадова. 

 
2. Извършва промяна в чл. 20 и чл. 22 от договора като определя месечното 

възнаграждение на управителя в размер на 300% (триста процента) от средната брутна 
работна заплата на дружеството. 
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3. Променя чл.2 от Договора, сключен на 09.02.2017г. както следва: "считано от 
датата на вписване на новоизбрания управител в търговския регистър." 

 
4. Възлага на Кмета на Община Белене да сключи допълнително споразумение към 

договора за управление. 
 

Петър Дулев отбеляза, че обстановката значително се е променила в сравнение с тази 
по време на управлението на предходния управител. Променило се е финансирането, 
повишили са се и лимитите,държавното финансиране на болниците се е увеличило. Г-н 
Дулев спомена и че създаването на психиатрично отделение е било обсъждано и с 
предшестващия управител.  

Наталия Мадова посочи заплатите на персонала на болницата и уточни, че не може да 
даде конкретна сума като средна заплата, предвид, че всеки месец тя се влияе от 
отработени часове, болнични и други. 

Бистра Павловска Изрази позицията си на лекар като  даде добър пример от 
практиката, където тя и нейн пациент са намерили пълно съдействие от страна на екипа 
на болницата. Д-р Павловска акцентира, че управителят има сериозен принос в 
подобрената работна атмосфера в болничното заведение. 

Председателят на Общински съвет-Белене подложи на гласуване предложените от 
Калоян Прокопиев промени и покани д-р Мадова в удобен момент да се коригират 
пропуските и да се представи отчет и визия или програма за управление. 

Калоян Прокопиев покани д-р Мадова да изрази съгласието си договорът и да бъде 
подновен. 

Наталия Мадова потвърди, че след разговор с Кмета и предвид значително 
подобрената обстановка и работна среда в болничното заведение е приела отправеното 
към нея предложение. Д-р Мадова се възползва от възможността да изрази благодарност 
и признателност към екипа на МБАЛ – Белене. 

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

 

 

 

РЕ Ш Е Н И Е №51 
 

На основание чл. 63, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, чл. 21, ал. 1, т. 9 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 и във 
връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон: 

 
1. Подновява за нов 3 годишен срок Договор за управление на на „МБАЛ Белене“ 

ЕООД, гр. Белене, сключен на 09.02.2017г. между Кмета на Община Белене и д-р Наталия 
Василевна Мадова. 
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2. Извършва промяна в чл. 20 и чл. 22 от договора като определя месечното 
възнаграждение на управителя в размер на 300% (триста процента) от средната брутна 
работна заплата на дружеството. 

 
3. Променя чл.2 от Договора, сключен на 09.02.2017г. както следва: "считано от 

датата на вписване на новоизбрания управител в търговския регистър." 
 
4. Възлага на Кмета на Община Белене да сключи допълнително споразумение към 

договора за управление. 
 

Гласували поименно 11 общински съветника: 

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

 
 

ПРОТИВ –няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 

 
ПРИЕМА СЕ 

 

ВТОРА ТОЧКА 

Изменение на Решение № 44/07.02.2020 г. във връзка с 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” 

 

Докладва Милен Дулев 

Калоян Прокопиев посочи, че направеното предложение не е оформено подходящо, 
тъй като липсва информация за конкретен партньор и покани Ася Дулева да даде 
информация. 

Думата взе Милен Дулев, който поясни, че не е възможно да бъде дадена по-
конкретна информация, тъй като проекта е все още на ранен етап и предстои да бъде 
представен в пълен вид. При необходимост на следващ етап ще бъде взето ново решение  
с по-детайлна информация. 

Петър Ангелов насочи вниманието към направеното обследване. Ще бъдат 
подменени 1000 броя тела като е необходимо 10 или  20% от тях да са от възобновяем 
източник на енергия. Г-н Ангелов отбеляза,че Община Белене е една от първите 
кандидатствали, но предвид големия интерес към процедурата, и значителните шансове 
за успех са нужни повече точки, които да осигурят предимство на проекта, с който 
Община Белене ще кандидатства. 

Други изказвания не бяха направени и д-р Павловска подложи на гласуване 
предложението за решение и Общински съвет-Белене взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е №52 
 

1. Дава съгласие за сключване на Споразумение за партньорство между Община 
Белене и Партньор от страна-донор по Програмата, необходимо за подаване на проектно 
предложение „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи 
за външно изкуствено осветление на общините” по Програма „Възобновяема енергия, 
енергийна ефективност, енергийна сигурност” (Програмата), процедура „Рехабилитация 
и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено 
осветление на общините”, която се финансира от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство за периода 2014-2021г., което ще урежда 
правата и задълженията на страните във връзка с подготовката и изпълнението на проекта. 

 
2. Дава съгласие Община Белене да кандидатства в партньорство с Партньор от 

страна-донор по Програмата спроектно предложение „Рехабилитация и модернизация на 
общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините” 
по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” 
(Програмата), процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската 
инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините”, която се 
финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за 
периода 2014-2021г. 

 
3. Възлага на Кмета на община Белене на подготви всички необходими документи и 

подаде проектното предложение.  
 
 

Гласували поименно 11 общински съветника: 

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

 
ПРОТИВ –няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 
 
 

ТРЕТА ТОЧКА 

Постъпило искане за издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на 
ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция. 

Докладва Милен Дулев 

6 
 



Г-н Дулев посочи, че регулярно се представят този тип предложения, тъй като е 
необходимо Община Белене да гарантира за МИГ Белене-Никопол пред ДФ 
„Земеделие“. 

Бистра Павловска даде думата на Малина Пангесторова, която от своя страна 
подкрепи казаното от Кмета и обясни причината за включване в извънредното заседание, 
а именно, поставен 10 дневен срок от ДФ „Земеделие“. 

Петър Дулев предложи да бъде направено предложение към ДФ „Земеделие“ да 
бъдат удължени сроковете на 20 дена. 

Милен Дулев потвърди, че подобно предложение вероятно ще бъде направено към 
НСОРБ. 

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

Р Е Ш Е Н И Е №53 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Законa за местното 

самоуправление и местната администрация, Споразумение за изпълнение на Стратегия 
за водено от общностите местно развитие № РД 50-11/25.01.2017 г. за прилагане на 
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 
местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.  и във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 2, ал. 
3-8 от Наредба 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и 
популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 
"Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони 
за периода 2014 – 2020 г.:  

1. Общински съвет – Белене упълномощава кмета на общината Милен Павлов 
Дулев да  подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване 
в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  52064,57 лева 
(Петдесет и две хиляди шестдесет и четири лева и 57 стотинки) за обезпечаване на 
51,61%  от заявения размер на авансово плащане по Споразумение за изпълнение на 
стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-11/25.01.2017 г. за 
прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено 
от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” 
от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

2. Срокът на записа на заповед покрива срока за изпълнение на дейностите и 
разходите по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Водено от 
общностите местно развитие"  за 2020 г., удължен с шест месеца или 30 юни 2021 г. 
 
Гласували поименно 11 общински съветника: 

„ЗА“ - 11(Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Даниел Тонев, Иван 
Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Николай Арабаджиев, Олег Йорданов, 
Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 
 
ПРОТИВ –няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
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ПРИЕМА СЕ 
 

 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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