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

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

ПРОТОКОЛ 
№7 

 
от закрито редовно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 30 април 
2020 г. (четвъртък) от 14.00 ч. в зала №26 на Общинска администрация – Белене 

 
 

НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ: 
 
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, 

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

 
 ОТСЪСТВАЩИ: Даниел Тонев, Момчил Спасов. 
  
  ЮРИСТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛЕНЕ: Маринела Дочева 
 
 КМЕТ И ЗАМЕСТНИК - КМЕТОВЕ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Милен Дулев, Петър 

Ангелов, Малина Ешекова. 
 
 КМЕТ НА КМЕТСТВО: Калин Петракиев. 
 

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ: Венцислав Петров, Александър Андреев, Светослав 
Ангелов, Марио Дончев. 
 

 СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ: Антон Антонов, Мая 
Терзиева, Ани Несторова, Румяна Кондрова, инж. Пламен Петров. 

 
 РЪКОВОДИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ: Миглена Врайкова – 

Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Белене, Наталия Мадова – МБАЛ „Белене“ 
ЕООД – гр. Белене. 

 
 ГРАЖДАНИ: не присъстват. 

 
 Председателя на Общински съвет – Белене поздрави присъстващите и уточни, че 
двама от съветниците отсъстват по уважителни причини. 
 

  След констатиране на необходимия кворум (присъстват 11 общински съветници) 
председателят на Общински съвет - Белене:  

 
д-р Бистра Павловска, заедно с Петър Дулев – двамата от различни групи, съгласно 
чл. 69, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Белене, 
неговите комисии и взаимодействието му  с общинската администрация за мандат 2019 -
2023г., направиха следното предложение: 
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Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска – Председател на Общински 

съвет - Белене и Петър Илиев Дулев – общински съветник относно провеждане на 
закрито заседание на 30.04.2020г. от 14:00 ч. на Общински съвет – Белене. 
 
 Д-р Павловска представи основанията за направеното предложение и подложи 
предложението за решение на гласуване. 

 
 

РЕШЕНИЕ №54 
 
 

Във връзка със Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на 
здравеопазването на Република България, променена със Заповед №РД-01-
154/26.03.2020 год. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на 
Република България и на основание чл.28, ал.1, изр. второ от ЗМСМА и чл. 69, ал.2-4 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Белене, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 г.: 
 
    Заседанието на Общински съвет Белене на 30.04.2020 г. от 14:00 ч. да бъде проведено 
като ЗАКРИТО. 
 
Председателят подложи предложението на гласуване 

 
ЗА -11  
ПРОТИВ –няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 

 
ПРИЕМА СЕ 
 

Д-р Павловска откри редовното заседание под формата на закрито заседание – без 
присъствието на граждани и представи на своите колеги предварително предложения и 
гласуван на председателския съвет: 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Предложение Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
промяна в изпълнението на изискванията на Раздел II "Такса за ползване на 
пазари, тържища, панаира, тротоари, площади, улични платна и терени с друго 
предназначение" от Наредба №8 за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Белене и отмяна на дължимия 
месечен наем за ползване на общински обекти, които не осъществяват търговска 
дейност по време на обявеното Извънредно положение. 
 

2. Предложение Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
приемане на решение за отдаване под наем на общински имот на Езиков център 
„Дъга“ – гр. Белене без провеждане на търг или конкурс за образователни 
дейности за задоволяване на съответните нужди на населението по реда на чл. 14, 
ал. 6 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 30, ал. 1 от Наредбата по 
чл. 8, ал. 2 от ЗОС и оценка от лицензиран оценител. 
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3. Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, 

относно определяне на предназначението и Разпределение на общинските жилища 
по групи за 2020 година. 

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

относно продажба от Община Белене на Поземлен имот с идентификатор с 
03366.602.671 (земя, без  построените върху нея  сгради-частна собственост) по  
КККР  на гр.  Белене,  ул.„Черно море“ №2 на физическо лице по реда на ЗОС и 
Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, без провеждане на публичен търг или конкурс, 
след приемане на оценка на лицензиран оценител на недвижими имоти. 

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

относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен 
план на техническата инфраструктура – ел. захранване на имот с идент. 
03366.180.4 в местността „Трояне“ в землището   гр. Белене. 

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

относно изпълнение на Годишен план 2019г. и приемане на Годишен план 2021г. 
по Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Белене 2016-
2020г. 

 
7. Предложение от Бистра Ангелова Павловска – Председател на Общински 

съвет - Белене, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 
2020 година 

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

относно Годишен отчет за 2019 г. по изпълнението на опазване на околната 
среда, в съответствие с разпоредбите на чл. 79, ал. 5 и ал. 6 от Закона за опазване на 
околната среда и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците. 

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

относно приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на 
енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2020-2023г. 

 
 
10. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

 
 

Предвид гласуваната форма на заседание, а именно закрито - Председателят на 
Общински съвет – Белене предложи точка 10. „Изказвания, питания, становища и 
предложения от граждани.“ да отпадне. 

Д-р Павловска предложи като точка 10 от дневния ред да бъде представено ново 
предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене относно: Закупуването 
на рециклиран компютърен томограф за нуждите на „МБАЛ Белене“ ЕООД, гр.Белене. 
Предложението е допълнено и преработено от юриста на Общински съвет – Белене г-жа 
Маринела Дочева. Внася се в деня на заседанието по уважителни причини свързани с 
обявеното в страната извънредно положение и предвид поредността на точката 
съветниците разполагат с достатъчно време да се запознаят с новото предложение. 
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Председателят на Общински съвет – Белене даде думата на Петър Дулев да 
изложи предложението си за финансова помощ от страна на Общински съвет - Белене за 
болно дете от гр. Белене – Калоян Йорданов, което да влезе в дневния ред като точка 11. 

Петър Дулев изложи предложението си на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и 
във връзка с извънредното полжение общинският съвет да вземе решение да предостави 
финансова помощ в размер от 3000,00лв. (хонорарът на общинския съвет за месец март) 
от бюджета на Община Белене в частта „Издръжка на Общински съвет – Белене“ на 
Калоян Йорданов от гр. Белене.  

Николай Арабаджиев предложи дневният ред да бъде допълнен с нова точка 
„Други“, но предвид закритата форма на заседание Общински съвет – Белене няма право 
да разглежда въпроси извън дневния ред. След кратки дебати бе предложена точка:  

12. Питания от общински съветници. 

Председателят на Общински съвет – Белене обобщи направените редакции и 
предложи за гласуване дневния ред в този променен вид: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно промяна 
в изпълнението на изискванията на Раздел II "Такса за ползване на пазари, тържища, 
панаира, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение" от 
Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Белене и отмяна на дължимия месечен наем за ползване на 
общински обекти, които не осъществяват търговска дейност по време на обявеното 
Извънредно положение. 

2. Предложение Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
приемане на решение за отдаване под наем на общински имот на Езиков център „Дъга“ – 
гр. Белене без провеждане на търг или конкурс за образователни дейности за 
задоволяване на съответните нужди на населението по реда на чл. 14, ал. 6 от Закона за 
общинската собственост (ЗОС) и чл. 30, ал. 1 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС и 
оценка от лицензиран оценител. 

3. Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
определяне на предназначението и Разпределение на общинските жилища по групи за 
2020 година. 

4. Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
продажба от Община Белене на Поземлен имот с идентификатор с 03366.602.671 (земя, 
без  построените върху нея  сгради-частна собственост) по  КККР  на гр.  Белене,  
ул.„Черно море“ №2 на физическо лице по реда на ЗОС и Наредбата по чл. 8, ал. 2 от 
ЗОС, без провеждане на публичен търг или конкурс, след приемане на оценка на 
лицензиран оценител на недвижими имоти. 

5. Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на 
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техническата инфраструктура – ел. захранване на имот с идент. 03366.180.4 в местността 
„Трояне“ в землището   гр. Белене. 

6. Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
изпълнение на Годишен план 2019г. и приемане на Годишен план 2021г. по Общинска 
стратегия за развитие на социалните услуги в Община Белене 2016-2020г. 

7. Предложение от Бистра Ангелова Павловска – Председател на Общински съвет 
- Белене, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 година 

8. Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
Годишен отчет за 2019 г. по изпълнението на опазване на околната среда, в съответствие 
с разпоредбите на чл. 79, ал. 5 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда и чл. 52, 
ал. 9 от Закона за управление на отпадъците. 

9. Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2020-2023г. 

10. Предложение от Милен Павлов Дулев – Кмет на Община Белене, относно 
закупуването на рециклиран компютърен томограф за нуждите на „МБАЛ Белене“ 
ЕООД, гр.Белене. 

11. Предложение от Петър Илиев Дулев – общински съветник, относно 
предоставяне на финансова помощ от страна на Общински съвет- Белене за лечение на 
Калоян Йорданов от гр. Белене в размер на 3000 лв. 

12. Питания от общински съветници. 

 

ЗА - 11   
ПРОТИВ –няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 

 
ПРИЕМА СЕ 
 
 

Общинският съвет пристъпи към разглеждане на точка 1. като д-р Павловска 
уточни, че са били направени корекции в основанията на предложението, като това не е 
било технически  възможно към момента на разглеждане в комисиите. 
 

Д-р Павловска припомни за поканата от НСРОБ за включване в състава на своите 
постоянни комисии  за Мандат 2019-2023г. и прикани всеки, който проявява интерес да 
се регистрира до края на днешния ден предвид крайния срок - 30.04.2020г. 
 

ПЪРВА ТОЧКА 

Предложение Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
промяна в изпълнението на изискванията на Раздел II "Такса за ползване на 
пазари, тържища, панаира, тротоари, площади, улични платна и терени с друго 
предназначение" от Наредба №8 за определянето и администрирането на 
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местните такси и цени на услуги на територията на Община Белене и отмяна 
на дължимия месечен наем за ползване на общински обекти, които не 
осъществяват търговска дейност по време на обявеното Извънредно положение. 

 
Председателят на Общински съвет - Белене прочете предложението, след което даде 

думата на Милен Дулев - кмет на Община Белене да го представи с направените 
корекции, а на председателите на  всички постоянни комисии, където е разгледано, да 
представят становищата си: 

Олег Йорданов: 

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

Николай Арабаджиев: 

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

 Николай Арабаджиев уточни, че е поправена техническа грешка и е добавена думата 
„мерки“, след думата „противоепидемични“ и изрази задоволство от изчистените 
неточности в основанията на предложението. 

Петър Дулев идентично спомена, че е направил редакционни предложения за 
поправки по предложението, но предвид направените промени те са изчистени. 

Милен Дулев даде думата на инж. Пламен Петров – главен експерт „Управление и 
разпореждане с общинска собственост“ за отговор на питане от страна на съветника 
Петър Дулев, относно размерът на наемите, които няма да влязат в общинския бюджет 
след приемане на предложението. 

Инж. Пламен Петров  уточни, че за периода от два месеца сумата ще възлиза на около 
1000 лева в частта „наеми“. 

Милен Дулев допълни, че сумата в частта „такси“ ще бъде приблизително 6000 лева за 
периода от два месеца. 

Д-р Павловска акцентира и отдаде уважение и признателност на Общински съвет-
Белене и кмета на община Белене – Милен Дулев, че въпреки малкия бюджет на Община 
Белене са реагирали според трудната ситуация в помощ на хората за които се отнася 
предложението. 

Д-р Павловска предложи точка 1 от дневния ред за поименно гласуване. 

 

Р Е Ш Е Н И Е №55 
 
 
 На основание чл.8, ал.1 от Наредба №8 за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Белене, във вр. с чл.8, ал.6 от 
Закона за местните данъци и такси,  Решение за обявяване на извънредно положение, 
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прието от 44-то Народно събрание на 13.03.2020 г., (обн. ДВ. бр.22/13.03.2020 г.), Заповед 
№ РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република България, 
изменена със Заповед №РД-01-154/26.03.2020 г. за въвеждане на противоепидемични 
мерки на територията на Република България и чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация: 
 
  1. Лицата, на които са издадени Разрешения за извършване на дейност, за която се 
заплаща такса, определена в чл.19, ал.4, точка 1-5 в Раздел II от Глава Втора на Наредба 
№8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Белене, не заплащат съответната такса, считано от 13.03.2020 г. 
до 1 месец след отмяната на извънредното положение. 
 
 На основание чл.6б от Закона за мерките и действията по време на извънредното 
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (обн. ДВ. бр.28 от 
24 Март 2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 9 Април 2020 г. ), чл.8, ал.1 и ал.2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с Решение за обявяване на извънредно положение, 
прието от 44-то Народно събрание на 13.03.2020 г., (обн. ДВ. бр.22/13.03.2020 г.), Заповед 
№ РД-01-124/13.03.2020 г., изменена със Заповед №РД-01-154/26.03.2020 год. и Заповед 
РД-01-199/11.04.2020 г. за допълнение на Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. на 
Министъра на здравеопазването на Република България и чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация:  

 
 2. Лицата, страни по действащи договори за наем на общински нежилищни имоти, 
сключени с кмета на Община Белене преди 13.03.2020 г., не дължат заплащане на 
договорената наемна цена за времето, през което са преустановили своята дейност в 
съответните обекти, за срок от 13.03.2020 г.  до 1 месец след отмяната на извънредното 
положение. 
 
  3. Възлага на Кмета на Община Белене последващите действия по изпълнение на 
настоящите решения.  
 
  ПРИЛОЖЕНИЕ: Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на 
здравеопазването на Република България, променена със Заповед №РД-01-154/26.03.2020 
год. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, 
Заповед РД-01-199/11.04.2020 г. за допълнение на Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. на 
Министъра на здравеопазването на Република България. 

 
Гласували поименно 11 общински съветника: 

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

 
ПРИЕМА СЕ 
 

  Д-р Бистра Павловска пристъпи към изчитане на следващата точка. 

ВТОРА ТОЧКА 
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Предложение Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно приемане 
на решение за отдаване под наем на общински имот на Езиков център „Дъга“ – гр. 
Белене без провеждане на търг или конкурс за образователни дейности за 
задоволяване на съответните нужди на населението по реда на чл. 14, ал. 6 от Закона 
за общинската собственост (ЗОС) и чл. 30, ал. 1 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС и 
оценка от лицензиран оценител. 

Докладва Милен Дулев и заключи, че всички изисквания на закона са спазени. 

Бистра Павловска даде думата на председателите на комисиите, в които 
предложението е било разглеждано.  

Веселка Врайкова: 

ПК „Здравеопазване, социални дейности, образование, култура, младежки дейности и 
спорт“ с 7 (седем) „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното 
предложение да стане решение като Веселка Врайкова изрази благопожелания към ЕЦ 
„Дъга“; 

Олег Йорданов: 

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

Иван Динов: 

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

Николай Арабаджиев: 

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

Д-р Павловска акцентира, че ЕЦ „Дъга“ е заведение доказало се в годините и пожела 
успехи и развитие на езиковия център. 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е №56 
 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от Закона за общинската 
собственост (ЗОС) и чл.30, ал.1, ал.5-6 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС: 

 
 1.Разрешава  отдаване под наем на общински недвижим имот, съставляващ 
Сграда с идентификатор 03366.602.201.1 с площ 62,0 кв.м, застроена в поземлен имот с 
идентификатор 03366.602.201 съгласно КККР на гр.Белене, а по ЗРП на гр.Белене – 
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ул.”Украйна” №4, УПИ І-201, стр.кв.49 без провеждане търг или конкурс за 
образователни дейности за задоволяване на съответните нужди на населението на ЕТ 
“Финеса – Росица Крекманова“ – София с ЕИК 121775917 - Езиков център “Дъга“ – 
гр.Белене за срок от 3 (три) години. 

 
2. Приема оценката на лицензирания оценител и определя месечен наем за имота 

по точка 1 в размер на 240,0 лева без ДДС (двеста и четиридесет лева и 0 стотинки) или 
288,0 лева с включен ДДС (двеста осемдесет и осем лева и 0 стотинки). 

 
3. Възлага на Кмета на Общината последващите действия. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ:     1. Препис от Заявление с вх74-00-4/10.02.2020г. 
   2. Препис от АЧОС №773/02.05.2000 година. 

  3. Скица на имота. 
  4. Оценка от лицензиран оцценител. 

 

Гласували поименно 11 общински съветника: 

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

Председателят на Общински съвет – Белене пристъпи към разглеждане на 
следващата:  

 

ТРЕТА ТОЧКА 

Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
определяне на предназначението и Разпределение на общинските жилища по групи 
за 2020 година. 

Д-р Бистра Павловска даде думата на Милен Дулев, а той от своя страна я предостави 
на инж. Петър Ангелов за доклад. 

Иван Динов: 

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

Николай Арабаджиев: 
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ПК „ Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране 
и туризъм“ със 6 (шест) „ЗА“ (eдин отсъстващ Момчил Спасов), без „ПРОТИВ“ и без 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното предложение да стане решение. 

Петър Дулев в продължение на дискусии по време на проведените комисии попита за 
броя на картотекираните граждани и/или семейства, които желаят да бъдат настанени в 
общински жилища и направи препоръка от името на Община Белене да се изпрати писмо 
към всички наематели с покана за закупуване на жилището при възможност и желание 
от тяхна страна. Това би спомогнало увеличаването на приходите на общината. 

Бистра Павловска даде думата на инж. Пламен Петров за компетентен отговор. 

Инж. Пламен Петров изложи доводи и спомена, че всяка година до 20.03.2020г. 
общинската комисия, която се занимава с картотекиране на нуждаещи се граждани е 
определила под 10 семейства и самотни родители, групирани в пета група. Според 
законовите изисквания на таблото пред сградата на общината и в сайта на общината е 
обявено, че свободни общински жилища няма и тези семейства остават в графа чакащи 
заети жилища да бъдат освободени или придобити. Инж. Петров предложи да 
предостави въпросния списък. 

Петър Дулев уточни, че не желае списък на чакащите. 

Калоян Прокопиев акцентира, че съгласно чл. 45а от ЗОС, чл. 3, ал. 2 срокът за 
приемане на списък със жилища е до 31.03.2020г. и сме в просрочие, което се дължи на 
обявеното извънредно положение. Той отбеляза, че графа „наемател“ е с по-коро 
информативен характер. Съветникът напомни, че разпределението на  жилищата не 
зависи от общинския съвет, а от съответната назначена общинска комисия. Г-н 
Прокопиев отбеляза, че е необходимо е да се вземат мерки предвид наличието на 
наематели, които не живеят в гр. Белене, но ползват общински апартамент и в същото 
време наличието на чакащи да ползват общински жилища, но лишени от тази 
възможност поради липсата на свободни.Той заяви, че вече са коментирани проблемите 
по събираемостта на наемите и че е необходимо да бъдет взети мерки предвид, че 
неплатените задължения възлизат на около 12 000.00 лв. Г-н Прокопиев заключи, че 
одобрява така направеният списък с разпределение на общинските жилища. 

Бистра Павловска предложи предложението за решение по точка 3 от дневния ред за 
поименно гласуване и Общински съвет – Белене взе следното . 

 

Р Е Ш Е Н И Е №57 
 
 

1. На основание чл21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.42, ал.2 от ЗОС и чл.3, ал.1 и ал.2 от 
Наредба №11 по чл.45а от ЗОС приема списък на общинските жилища по групи за 2020 
година на територията на Община Белене, съгласно Приложение №1. 
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Приложение №1 
 

ГРУПИ ЖИЛИЩА БРОЙ 
І. Жилища за отдаване под наем 24 
ІІ. Резервни жилища 1 
ІІІ. Жилища за продажба 0 
ІV. Ведомствени жилища 1 

ОБЩО: 26 
№ по ред ГРУПА, АДРЕС И ПЛОЩ НАЕМАТЕЛ АОС № 

1 2 3 4 

І. ЖИЛИЩА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ 
1.  Апартамент №13 със ЗП - 62,95 кв.м в гр.Белене, 

жил.бл.1/42, вх.В, ет.5-двустаен Галя Банчева Алексиева 1079 

2.  Апартамент №14 със ЗП - 56,70 кв.м в гр.Белене, 
жил.бл.2/42, вх.Б, ет.5-двустаен Лилия Тодорова Недялкова 1026 

3.  Апартамент №2 със ЗП - 39,68 кв.м в гр.Белене, 
жил.бл.2/42, вх.Г, ет.1-гарсониера Сибер Джавидова Алиева 1028 

4.  Апартамент №3 със ЗП - 59,0 кв.м в гр.Белене, 
жил.бл.2/42, вх.В, ет.1-двустаен Йордан Иванов Пачеръзов 1027 

5.  Апартамент №5 със ЗП - 60,06 кв.м в гр.Белене, 
жил.бл.2/42, вх.В, ет.2-двустаен Кудрен Кудретов Алиев 1037 

6.  Апартамент №1 със ЗП - 66,90 кв.м в гр.Белене, 
жил.бл.2/42, вх.Г, ет.1-двустаен Юлия Асенова Казакова 1038 

7.  Апартамент №3 със ЗП - 44,0 кв.м, в гр.Белене 
жил.бл.2/42, вх.Г, ет.1-гарсониера, Лилия Павлова Везирова 1042 

8.  Апартамент №4 със ЗП - 70,81 кв.м в гр.Белене, 
жил.бл.2/42, вх.Г, ет.1-двустаен Светозар Добрев Панов 1040 

9.  Апартамент №14 със ЗП - 39,0 кв.м в гр.Белене, 
жил.бл.2/42, вх.Г, ет.4-гарсониера Росен Стоянов Петров 1029 

10.  Апартамент №18 със ЗП - 39,0 кв.м в гр.Белене, 
жил.бл.2/42, вх.Г, ет.5-гарсониера Миглена Веселинова Колева 1031 

11.  Апартамент №22 със ЗП - 39,0 кв.м в гр.Белене, 
жил.бл.2/42, вх.Г, ет.6-гарсониера Диана Иванова Николова 1032 

12.  Апартамент №5 със ЗП - 39,0 кв.м в гр.Белене, 
жил.бл.2/42, вх.Д, ет.2-гарсониера 

Гюлбеден Мехмедова 
Ахмедова 1033 

13.  Апартамент №8 със ЗП - 39,0 кв.м в гр.Белене, 
жил.бл.2/42, вх.Д, ет.3-гарсониера Александър Иванов Беташки 1034 

14.  Апартамент №18 със ЗП - 39,0 кв.м в гр.Белене, 
жил.бл.3/42, вх.Г, ет.5-гарсониера Катя Михайлова Димитрова 1074 

15.  Апартамент №12 със ЗП - 67,19 кв.м в гр.Белене, 
жил.бл.1/15, вх.А, ет.4-двустаен Лъчезар Димитров Спиридонов 16 

16.  Апартамент №4 със ЗП - 66,90 кв.м в гр.Белене, 
жил.бл.2/15, вх.А, ет.2-двустаен Елеонора Йорданова Георгиева 15 

17.  Апартамент №2 със ЗП - 42,50 кв.м в гр.Белене, 
жил.бл.2/15, вх.Б, ет.1-гарсониера 

Валентин Венциславов 
Ангелов 15 

18.  Апартамент №6 със ЗП - 42,50 кв.м в гр.Белене, 
жил.бл.2/15, вх.Б, ет.2-гарсониера Йордан Маринов Гугучев 15 

19.  Апартамент №18 със ЗП-  42,50 кв.м в гр.Белене, 
жил.бл.2/15, вх.Б, ет.5-гарсониера Лина Петровна Йончева 15 

20.  Апартамент №2 със ЗП - 59,20 кв.м в гр.Белене, 
жил.бл.2/15, вх.Г, ет.1-двустаен 

Д-р Невена Венева 
Александрова 15 

21.  Апартамент №2 със ЗП - 38,54 кв.м в гр.Белене, 
жил.бл.2/15, вх.Д, ет.1-гарсониера Ангелина Николаева Ганкова 1872 
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22.  Апартамент №7 със ЗП - 42,32 кв.м в гр.Белене, 
жил.бл.5/51, вх.Б, ет.2-гарсониера Галя Сабинова Яворова 1870 

23.  Апартамент №2 със ЗП - 44,64 кв.м в гр.Белене, 
жил.бл.ЗКПМ, вх.Б, ет.1-гарсониера Даниела Пламенова Христова 291 

24.  Апартамент №12 със ЗП - 63,25 кв.м в гр.Белене, 
жил.бл.1/51, вх.Ж, ет.4-двустаен Надя Маринова Пашанкова 1849 

ІІ. РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА 
1.  Апартамент №7 със ЗП - 63,36 кв.м, бл.3/15, вх.Г, ет. 3–двустаен 105 

IІІ. ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА 
1.  - - - 

ІV. ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА 
1.  Апартамент №1 със ЗП - 66,90 кв.м в гр.Белене, жил.бл.2/15, вх.Б, ет.1-двустаен 15 

 
 

2. Възлага на Кмета на Общината последващите действия. 
 

 
Гласували поименно 11 общински съветника: 

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

 
ПРИЕМА СЕ 
 
 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

Продажба от Община Белене на Поземлен имот с идентификатор с 03366.602.671 
(земя, без построените върху нея сгради-частна собственост) по КККР на гр.Белене, 
ул.“Черно море“ №2 на физическо лице по реда на ЗОС и Наредбата по чл.8, ал.2 от 
ЗОС, без провеждане на публичен търг или конкурс, след приемане на оценка на 
лицензиран оценител на недвижими имоти. 

Докладва Милен Дулев и заключи, че е на лице всичко, което е необходимо. 

Бистра Павловска даде думата за становища. 

Иван Динов: 

ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология“ с 6 (шест) „ЗА“  
(един отсъстващ Момчил Спасов), без „ПРОТИВ“ и  без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема 
направеното предложение да стане решение с направена от Калоян Прокопиев корекция 
в частта след  „Годишната програма Раздел II, т. 3…“ 
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Николай Арабаджиев: 

ПК „ Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране 
и туризъм“ със 6 (шест) „ЗА“ (eдин отсъстващ Момчил Спасов), без „ПРОТИВ“ и без 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното предложение да стане решение, идентично с 
предходната комисия с направени промени. 

Д-р Павловска даде думата за коментари и въпроси. 

Думата бе дадена на Калоян Прокопиев, който потвърди направените проблеми и, че 
чл. 35, ал. 3 от ЗОС действително дава право продажбата на имота да бъде направена без 
търг или конкурс по ред определен от Наредбата по чл. 8, ал. 2 на Общински съвет - 
Белене. Ангажиментът на общинският съвет е да одобри направената от независим 
оценител оценка и посочи, че не вижда причини за дебат, тъй като определената сума е 
удовлетворяваща и за двете страни. 

Председателят предложи четвърта точка от дневния ред за поименно гласуване и 
Общински съвет – Белене взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е №58 

 
 1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.28, ал.5 от 
Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС допълва Годишна програма за управление и 
разпореждане с имотите – общинска собственост през бюджетната 2020 година, приета с 
Решение №34/07.02.2020г. на Общински съвет – Белене в Раздел Втори, точка ІІІ: под 
номер 44 с Поземлен имот (земя) с идентификатор 03366.602.671 по КККР на гр.Белене, 
актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №1764/29.12.2001г. 

 
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.76 от 

Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС разрешава продажбата на Поземлен имот (земя) с 
идентификатор 03366.602.671 по КККР на гр.Белене с площ 851,0 кв.м, а по ЗРП на 
гр.Белене - УПИ II-671 в стр.кв.8г, ул.“Черно море“ №2 без провеждане на публичен 
търг или конкурс на Мирослав Джантов от гр.Белене, ул.“Патриарх Евтимий“ №22. 

 
Съседи: 
- изток: ПИ 03366.602.1168 – улица “Черно море“; 
- запад: ПИ 03366.602.670; 
- север: ПИ 03366.602.1168 – улица “Александър Стамболийски“; 
- юг: ПИ 03366.602.669. 
 
3. Приема пазарната оценка от лицензиран оценител на имоти ”ХЕМУС 

КОНСУЛТ” ЕООД – гр.Троян за продажбата на ПИ с идентификатор 03366.602.671 с 
площ 851,0 кв.м м в размер на 24,65 лева/ кв.м или 20980,0 лева /двадесет хиляди 
деветстотин и осемдесет лева и 0 стотинки/ (не се начислява ДДС съгласно чл.45, ал.3 от 
ЗДДС) и я определя за продажна без провеждане на публичен търг или конкурс на 
Мирослав Джантов от гр.Белене, ул.“Патриарх Евтимий“ №22. 

 
4. Възлага на Кмета на Общината последващите действия. 
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Гласували поименно 11 общински съветника: 

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

 
ПРОТИВ –няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 

 
ПРИЕМА СЕ 
 

 

ПЕТА ТОЧКА 

 Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на 
техническата инфраструктура – ел. захранване на имот с идент. 03366.180.4 в 
местността „Трояне“ в землището   гр. Белене. 
 
 Милен Дулев спомена, че на комисиите предложението е било изложено подробно 
от инж. Петър Ангелов. Кмета на Община Белене обобщи като посочи, че 
предложението е направено на база постъпило заявление по чл. 135, ал. 1 от ЗУТ от БН 
АГРО ООД и прикани съветниците за гласуват предложеното решение. 
 
 Д-р Бистра Павловска даде думата на Иван Динов за становище: 
 

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

 Председателят даде думата за коментари. 
 
 Петър Дулев припомни предложението си общинският съвет да посети въпросния 
бизнес обект и изрази надежди да се създаде добър бизнес климат на местна почва и 
съвместно с общината да се подпомага привличането на повече инвестиции. 
 
  Бистра Павловска изрази подкрепата си към направеното предложение и 
задоволство към наличието на подобен иновативен обект в общината и призова 
съветниците да гласуват. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е №59 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал-1 от ЗУТ и във връзка с 
чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ Общинският съвет Белене: 

1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план на 
техническата инфраструктура – ел.захранване на поземлен имот с иденстификатор 
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03366.180.4 в местността «Трояне» в землището на гр.Белене с трасе по полски пътища с 
идентификатори 03366.180.40 и 03366.180.41 – собственост на Община Белене. 

2. Изработеният проект за ПУП-ПП да се процедира по реда на чл.128, ал.1 и ал.2 от 
ЗУТ и одобри по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ. 

3. Възлага на Кмета на Общината изпълнение на последващите действия. 
 

ЗА -11 
ПРОТИВ –няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 

 
ПРИЕМА СЕ 
 
ШЕСТА ТОЧКА 

  Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
изпълнение на Годишен план 2019г. и приемане на Годишен план 2021г. по 
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Белене 2016-
2020г. 

  
  Докладва Малина Ешекова – заместник кмет на Община Белене. 
 
  Г-жа Ешекова обобщено представи съответните отчет и план, съгласувани с 
дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Белене и разгледани в обществения съвет съгл. 
чл. 33 от ЗСП.  

   
 
  Д-р Павловска даде думата за становища. 
 
Веселка Врайкова: 

 
ПК „Здравеопазване, социални дейности, образование, култура, младежки дейности и 

спорт“ с 7 (седем) „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното 
предложение да стане решение; 

Олег Йорданов: 

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

Бистра Павловска акцентира, че нивото на социалните услуги в община Белене е 
изключително високо и действително е повод за гордост. След като пожела успехи в тази 
насока председателят призова към гласуване. 
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Р Е Ш Е Н И Е №60 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12   от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социалното подпомагане и 
чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, 
Общински съвет – Белене приема: 

 
1. Отчет на Годишен план 2019 година по изпълнение на Общинската стратегия за 

развитие на социалните услуги 2016-2020 година. 
 

2. Годишен план 2021 година за действие по изпълнението на Общинската стратегия 
за развитие на социалните услуги 2016-2020 година. 

 

ЗА -11 
ПРОТИВ –няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 

 
ПРИЕМА СЕ 
 

 Бистра Павловска пристъпи към разглеждане на следваща: 

СЕДМА ТОЧКА 

 Предложение от Бистра Ангелова Павловска – Председател на Общински 
съвет - Белене, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 
2020 година. 
 
 Д-р Павловска представи предложението накратко и даде думата на комисиите за 
становище.  
 
 Веселка Врайкова: 
 

ПК „Здравеопазване, социални дейности, образование, култура, младежки дейности и 
спорт“ с 7 (седем) „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема направеното 
предложение да стане решение; 

Олег Йорданов: 

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

 Д-р Павловска даде възможност за въпроси към г-жа Миглена Врайкова, вносител на 
разглежданата програма. 
 
 Петър Дулев припомни, че изпълнението на програмата би било невъзможно без 
съдействието на общинското ръководство, директорите на училищата и училищните 
съвети особено в частта с тютюнопушенето, алкохола и злоупотребата с наркотични 
вещества. Съветникът предложи предвид финализирането на учебната година да се 
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активизират всички, които имат отношение към превенцията на тези проблеми, 
включително Детска педагогическа стая и полицията.  
 По отношение на ЦСРИ – гр. Белене като добър пример г-н Дулев посочи 
еквивалентния център в гр. Плевен, от който може да се взаимстват добри практики. 
 
 Думата бе дадена на г-жа Врайкова за кратко резюме на програмата. 
 
 Д-р Павловска призова към гласуване. 
 

Р Е Ш Е Н И Е №61 

 

 На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл. 3, ал.1 от Правилника за 
прилагане на Закона за закрила на детето, Общински съвет – Белене приема Общинска 
програма за закрила на детето за 2020 г., съгласно Приложение №1 към настоящото 
решение. 
 Неразделна част от настоящото решение е Приложение №1, съдържащо текста на 
приетата Общинска програма за закрила на детето за 2020 г. 
 

ЗА-11 
ПРОТИВ –няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 

 
ПРИЕМА СЕ 
 

След кратка почивка Общински съвет – Белене пристъпи към разглеждането на 
следващата точка от дневния ред. 

ОСМА ТОЧКА 

 Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
Годишен отчет за 2019 г. по изпълнението на опазване на околната среда, в 
съответствие с разпоредбите на чл. 79, ал. 5 и ал. 6 от Закона за опазване на 
околната среда и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците. 
 
 След като изчете името на точката д-р Павловска даде думата на Милен Дулев – 
кмет на община Белене да представи предложението. 
  
 В последствие Бистра Павловска покани председателите на комисиите, в които е 
разглеждано предложението за становище. 
 

Олег Йорданов: 

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

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

 Председателят на Общински съвет – Белене даде думата общинските съветници за 
коментар. 
 Думата взе Калоян Прокопиев, които изрази критика към така представения отчет 
предвид, че в него са представени дейности осъществени преди 2019г. и по-скоро 
отчетът представлява изпълнение на цялата програма до момента. Съветникът 
акцентира, че програмата съдържа неприложими мерки и за това в по-голямата си част 
отчетът е празен. Предвид, че програмата изтича тази 2020 година би следвало да се 
внимава дали ще можем да изпълним поставените срокове в следващия 5 годишен 
период и да се избегне занапред същият сценарий. 
 
 Петър Дулев пожела да узнае дали е предвидено саниране тази година. Съветникът 
спомена, че въпреки, че значителна част от общинския сграден фонд е саниран има все 
още какво да се желае. 
 
 Милен Дулев уточни, че Община Белене ще може да кандидатства там където и на 
лице изцяло общинска собственост. Кмета на общината даде за пример сградите на 
кметствата където има съсобственици и се изисква съгласието на всички.  Милен Дулев 
увери, че общинска администрация следи за подходящи възможности за кандидатстване. 
Единствените отворени мерки в момента са Региони в растеж където община Белене не 
попада и норвежката програма където предвид положението с COVID-19 в момента 
ситуацията е неясна.  
 
      След като други въпроси не постъпиха председателят на Общински съвет – Белене 
подложи предложението на гласуване. 

 

Р Е Ш Е Н И Е №62 

 

1.  Приема годишния отчет за 2019 година по изпълнение на Програмата за опазване 
на околната среда на територията на Община Белене. 

 
2. Възлага на Кмета на Общината изпълнение на последващите действия. 

 
ЗА -11  
ПРОТИВ –няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 

 
ПРИЕМА СЕ 
 

Д-р Бистра Павловска пристъпи към разглеждане на следащата точка от дневния ред. 
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ДЕВЕТА ТОЧКА 

     Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия 
от възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2020-2023г. 

 
Докладва инж. Петър Ангелов – заместник кмет на Община Белене, който от своя 

страна призова съветниците за въпроси. 
 
Председателят на Общински съвет – Белене покани председателите на постоянните 

комисии където е разгледано предложението за становища: 
 
Иван Динов: 

 
ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология“ с 6 (шест) „ЗА“ 

(един отсъства Момчил Спасов) , без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приема 
направеното предложение да стане решение; 

Николай Арабаджиев: 

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

   След като не постъпиха въпроси към инж. Петър Ангелов относно програмата д-р 
Павловска подложи предложението на гласуване. 
 

Р Е Ш Е Н И Е №63 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, и чл. 10, ал. 1 от ЗЕВИ, във връзка с чл. 9 от ЗЕВИ 

 
 1. Общински съвет - Белене приема Краткосрочна програма за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 
2020г.-2023г. 
 
 2. Възлага на Кмета на Община Белене последващите действия. 
 

ЗА - 11  
ПРОТИВ –няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 

 
ПРИЕМА СЕ 
 

Д-р Павловска пристъпи към следваща точка от дневния ред. 
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ДЕСЕТА ТОЧКА 

Предложение от Милен Павлов Дулев – Кмет на Община Белене, относно 
закупуването на рециклиран компютърен томограф за нуждите на „МБАЛ Белене“ 
ЕООД, гр.Белене. 

 
Милен Дулев обобщи, че предложението е наложително и внесено в спешен порядък 

на общински съвет предвид състоянието на старият апарат, който болницата използва 
официално е спрян от понеделник 27.04.2020г., тъй като не функционира. Кметът увери, 
че средствата за закупуването на новия томограф ще бъдат осигурени изцяло от бюджета 
на болницата и по никакъв начин няма да засегнат бюджета на Община Белене. 

 
Д-р Павловска даде думата на Д-р Наталия Мадова, която разясни, че старият 

томограф се е чупил често и предвид, че е морално остарял и части за него се намират 
трудно се налага закупуването на нов (рециклиран) по-функционален. Д-р Мадова обяви 
че е направила проучване и запитване към Министерството на здравеопазването, след 
което е станало ясно, че болничното заведение има право предвид извънредното 
положение да закупи нов скенер. В последствие като управител на МБАЛ „Белене“ – гр. 
Белене е подала молба за финансиране от същото министерство. Без значение дали 
средствата ще дойдат от там нуждата от подобен томограф е голяма и предвид, че той е 
важна стъпка при навременното диагностициране на COVID-19. 
 

Петър Дулев пожела да бъде посочена сумата, за която ще бъден закупен новият 
скенер. 

 
Д-р Мадова посочи, че се е ориентирала към сумата до 170 000,00 лева за рециклиран 

томограф, тъй като чисто нов би струвал около 500 000,00 лева, а болницата към 
момента няма възможност да посрещне този разход. 

 
Петър Дулев попита по какъв начин е изпратено писмото до министерството, а от 

своя страна д-р Мадова отговори, че са изпратени два имейла до министерството. 
Управителят посочи, че болничното заведение попада в Закона за извънредно положение 
чл. 13, ал. 1, т. 2. и че подобна покупка би била от изключителна полза не само за 
пациенти с COVID-19, но и за всички останали пациенти. 

След направените дискусии д-р Павловска заяви подкрепа от името на Общински 
съвет – Белене и пристъпи към поименно гласуване.  

 

Р Е Ш Е Н И Е №64 

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.9, т.3 от Договор за търговско управление на „МБАЛ Белене“ЕООД, 
гр.Белене, във вр. с чл.137, ал.1 и чл.147, ал.2 от Търговския закон: 
 

1.  Дава съгласие за нуждите на „МБАЛ Белене“ЕООД, гр.Белене да бъде закупен  
Компютърен томограф (рециклиран). 
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2. Разходите по т.1  да бъдат извършени от и за сметка на бюджета на „МБАЛ 
Белене“ ЕООД, гр.Белене. 

 
3. Възлага на управителя на здравното заведение последващи действия по 

изпълнението на настоящото решение при спазване на действащото законодателство. 
 

 
Гласували поименно 11 общински съветника: 

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

 
ПРОТИВ –няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 

 
ПРИЕМА СЕ 
 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Предложение от Петър Илиев Дулев – общински съветник, относно 
предоставяне на финансова помощ от страна на Общински съвет- Белене за 
лечение на Калоян Йорданов от гр. Белене в размер на 3000 лв. 

Бистра Павловска резюмира ситуацията, в която се намира Калоян Йорданов и изрази 
подкрепата си към така направеното предложение предвид спешната нужда от средства 
за лечение на детето. 

Становище на Милен Дулев – Кмет на община Белене: 

„Съгласен съм“ 

Веско Манолов изрази своята критика към направеното предложение предвид общия 
характер на предложението. Според съветника по-добрият вариант е всеки лично да дари 
сума в процентно изражение от заплатата си. 

Д-р Павловска взе думата на г-н Манолов и заяви, че предложените средства са от 
името на един орган Общински съвет – Белене и че всеки е свободен като личен дарител 
по негова воля  да дари колкото съвестта и възможностите му позволяват. Председателят 
даде думата на Петър Дулев за отговор. 

Петър Дулев поясни, че в настоящият мандат няма перо за помощи каквото е имало 
предходната година и за това може да се каже, че сумата, която се предлага днес 
изразява тези средства, които общинският съвет е дарявал до сега.  

Николай Арабаджиев също изрази съгласие. 

Председателят на Общински съвет – Белене призова към поименно гласуване на така 
направеното предлжение. 
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Р Е Ш Е Н И Е №65 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА: 

1. Предоставя на Калоян Йорданов Йорданов финансова помощ  размер на 3000 лв., 
която да се използва за подпомагане на лечението му чрез заплащане на 
необходимите за това медицински разходи. 
 

2. Разходът по т. 1 да бъде за сметка на бюджета на Община Белене за 2020г. в 
частта му „Издръжка на Общински съвет“. 
 

3. Възлага на кмета на Общината да извърши последващите правни и фактически 
действия за изпълнението на настоящото решение. 

 
Становище на Милен Дулев - кмет на община Белене: 
„Съгласен съм“ 
 
Гласували поименно 11 общински съветника: 

„ЗА“ -10 (Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Иван Динов, Калоян 
Прокопиев, Камелия Веселинова, Николай Арабаджиев, Олег Йорданов, Петър Дулев и 
Румен Арабаджиев) 
 
ПРОТИВ –няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  1 (Веско Манолов) 

 
ПРИЕМА СЕ 

 

 ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Питания от общински съветници. 

Д-р Павловска използва възможността да изрази своята благодарност присъствието 
на кмета и кметските наместници към селата от общината. 

Председателят изрази благодарност и към екипа на Общински съвет – Белене и 
съветниците и им даде думата за въпроси от всякакъв характер. 

     Петър Дулев припомни за своите предложения и въпроси, направени по време на 
комисиите. 
 

1. Запознаване с обстановката в община Белене предвид извънредното положение. 
 
2. Избягване натрупването на отпадъци пред големите магазини в почивните дни, чрез 
осигуряването на дежурни служители. 
 
3. Предприетите дейности по ограничаване на популацията на комарите. 
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4. Да се чете кратка биографична справка по радио възел Белене за починалите, 

които не могат да бъдат подобаващо изпратени от всички свои близки и познати 
предвид извънредната обстановка. 

Д-р Павловска даде думата на г-н Милен Дулев като председател на кризистния щаб 
към Община Белене. 

Милен Дулев акцентира върху усърдната работа на щаба от самото начало на 
извънредното положение. Определи мерките като либерални, но ефективни като похвали 
населението на общината, което спазва наложените мерки с малко изключения, които са 
в резон с правилата. Изникналите проблеми в началото са овладяни. От месец се 
извършват и дезинфекции на територията на община Белене. Кмета обощи, че случаите 
на COVID-19 в Белене остават 3, като са взети над 70 проби на контактни лица, които са 
отрицателни. 

Д-р Павловска направи някои допълнения около случаите в гр. Белене. 

Милен Дулев информира, че МБАЛ „Белене“ ЕООД – гр. Белене една от малкото 
общински болници спечелила проект от Фондация „Америка за България“ за закупуване 
на предпазни средства и дезинфектанти.  

Кметът увери, че по въпроса с отпадъците се търси ефективно и икономическо 
изгодно решение.  

Относно комарите е направена среща с фирмата, която ще извършва ларвицидна 
обработка на територията на крайдунавсите общини. Направени са обследвания на 
терени изключително държавна собственост. При добри условия като покачване на река 
Дунав ще се пристъпи към третиране. Милен Дулев изрази задоволството си от 
съвместната работа с фирмата, която е потърсила общината за съдействие. Милен Дулев 
спомена и че е направена обработка против кърлежи. Кмета отбеляза, че е написано 
писмо от страна на АДО „Дунав“ за отпускане на средства за справяне с проблема с 
комарите. Тези средства са отпуснати от държавата за имоти изключително държавна 
собственост. РЗИ Плевен извършва основният контрол, като община Белене се явява 
като допълнителен и средства няма да постъпят в общината. Общината е направила 
отделна процедура за посрещане на собствените нужди по справяне с проблема с 
комарите. 

Петър Дулев припомни да се ускори изкърпването в община Белене.  

Милен Дулев увери, че стъпки в тази посока вече се правят и до месец ще стартира 
асфалтиране по проект като ще се търси възможност да се съчетае с изкърпването 
предвид оскъдните средства с които Община Белене разполага за тази цел, 
отдалечеността на най-близките асвалтобази и разходите, които следват от това. 

      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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