
 
 

 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 
№10 

 
от редовно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 4 август 

2020 г. (вторник) от 14:00 часа в зала №26 на Общинска администрация – Белене 
 
 
 

НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ: 
 

ОБЩИНСКИ   СЪВЕТНИЦИ: Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка 
Врайкова, Веско Манолов, Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия 
Веселинова, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Олег Йорданов, Петър Дулев и 
Румен Арабаджиев. 

 
ОТСЪСТВАЩИ: няма 

 

КМЕТ И ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Милен Дулев 
 

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ: не присъстват 
 

СЛУЖИТЕЛИ  НА  ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ:  инж.  Пламен  Петров, 
Николай Първанов, арх. Бойко Балабанов. 

 
 

ЮРИСТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ: Маринела Дочева 
 

РЪКОВОДИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ: Албена Симеонова 
– Председател на „Фондация за околна среда и земеделие“ 

 
ГРАЖДАНИ: не присъстват 

 

След констатиране на необходимия кворум (присъстват 13 общински 
съветника), председателят на Общински съвет-Белене откри редовното заседание и 
предложи т. 15 от дневния ред да стане т. 1, предвид присъствието на Албена 
Симеонова – Председател на „Фондация за околна среда и земеделие“. 

 
Д-р Бистра Павловска предложи да се добави следното предложение в дневния 

ред като нова четвърта точка: 
 

Предложение от Бистра Ангелова Павловска – председател на Общински 
съвет-Белене, относно утвърждаване на Вътрешни правила за финансово 
подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на 
Община Белене. 

 

Калоян Прокопиев също предложи към дневния ред да бъде добавена 
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допълнителна точка във връзка със заседанието на Комисията за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси при Общински съвет-Белене и запознаването 
на съветниците с доклада, съставен впоследствие. Съветникът предложи да бъде 
добавена като т. 17 преди, т. 18 - Изказвания, питания, становища и предложения 
от граждани (предвид срока за представяне пред Общинския съвет, който е до 
13.08.2020г.). 

 
Д-р Бистра Павловска отбеляза, че е взела предвид доклада на комисията и е 

предвидила той да бъде представен в т. Изказвания, питания, становища и 
предложения от граждани, тъй като е единствено за сведение, но се съгласи да бъде 
добавена предложената от Калоян Прокопиев точка като т. 17 от дневния ред. 

 
Д-р Бистра Павловска – председател на Общински съвет-Белене представи на 

своите колеги така предложения 
 
 
 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 
 
 

1. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
споразумение за сътрудничество по проект „Подобряване на природозащитното 
състояние на местообитанията на целеви видове земноводни и влечуги в защитени зони 
„Персина“, „Обнова-Карамандол“ и „Никополско плато“. 

 
2. Предложение от Бистра Ангелова Павловска – председател на Общински съвет- 

Белене, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по чл. 8, ал. 2 от 
Закона за общинска собственост на територията на община Белене. 

 
3. Предложение от Бистра Ангелова Павловска – председател на Общински съвет- 

Белене, относно създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет- Белене за 
мандат 2019-2023г. по реда на чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и 
задържането под стража. 

 
4. Предложение от Бистра Ангелова Павловска – председател на Общински съвет- 

Белене, относно утвърждаване на Вътрешни правила за финансово подпомагане на 
семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на Община Белене. 

 
5. Предложение от Бистра Ангелова Павловска – председател на Общински съвет- 

Белене, относно заявление с вх. №235/15.07.2020г. до Председателя на Общински 
съвет-Белене за отпускане на финансова помощ от гласуваните средства в бюджета на 
Община Белене за 2020г. За финансово подпомагане на семейства и двойки с 
репродуктивни проблеми, нуждаещи се от инвитро процедури. 

 
6. Предложение Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно приемане 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на община Белене. 
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7. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
създаване на Местна комисия за обществен ред и сигурност към Общински съвет- 
Белене за мандат 2019-2023г. 

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

приемане на решение за Продажба на юридическо лице на общински Урегулиран 
поземлен имот (дворно място) в с. Петокладенци, община Белене, УПИ II-369, стр. кв. 
63 по плана на селото по реда на ЗОС и Наредбата за реда за придобиване, управлениe 
и разпореждане с общинско имущество по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската 
собственост и оценка от лицензиран оценител на имоти без провеждане на публичен 
търг или конкурс. 

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

приемане на решение за Продажба на общински имот – част от Сграда (2МЖ) – ВТОРИ 
ЕТАЖ с площ 90,0 кв.м с пл.№175, цялата със ЗП – 300,0 кв. м, находяща се в 
Урегулиран поземлен имот (УПИ) I, стр. кв. 28 по плана на с. Петокладенци, община 
Белене, предназначен „За кметство, РПК, магазини и озеленяване“ по реда на ЗОС и 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост и оценка от лицензиран оценител на 
имоти, след провеждане на публичен търг или конкурс. 

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

приемане на решение за отдаване под наем на общински имот (бивш магазин „Липите“) 
за търговска, стопанска или административна дейност в гр. Белене, след провеждане на 
публичен търг или конкурс по реда на ЗОС и Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество по чл. 8, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост и оценка от лицензиран оценител на имоти. 

 
11. Доклад от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно разрешаване 

за изработване на Изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване 
Застрояване на пи с индентификатор 03366.2.50 по кадастралната карта на Белене. 

 
12. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 

решение на Общински съвет за кандидатстване на Община Белене като партньор с 
проектно    предложение    „ХАБИТАТ-ДУНАВ“    по    процедура     чрез     подбор 
№BG16M1OP002-3.030 „МИГ Белене-Никопол, Подобряване на природозащитното 
състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на 
МИГ Белене-Никопол.“ 
 

13. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на Договор 
BG05M90P001-2.40-0026 от 28.06.2019г. по Проект „Патронажна грижа в Община 
Белене“,  който  се  осъществява  с  финансовата  подкрепа  на  Оперативна  програма 
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на 
Европейския съюз, подписан между Министерството на труда и социалната политика и 
Община Белене. 

 
14. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 

възлагане управлението на социална услуга „Център за обществена подкрепа“ Белене 
на външен доставчик. 
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15. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
включване в списъка на средищните детски градини на ДГ “Мечта“ – гр. Белене, 
община Белене, област Плевен за учебната 2020/2021 година. 

 
 

16. Предложение на Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
включване в списъка на средищните училища на ОУ „Васил Левски“ – гр. Белене, 
община Белене, област Плевен за учебната 2020/2021 година. 

 
17. Предложение от Валери Здравков Босилков – председател на Комисия за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при Общински съвет- 
Белене, относно информация за извършена проверка на подадените декларации за 
имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 в срока по чл. 38, ал. 1, т. 2 от„Закона 
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество“ 
(ЗПКОНПИ), и във връзка със срока на §49а от предходните и заключителни 
разпоредби на „Закона за мерките и действията по време на извънредното положение“ 
(ЗМДВИП). 

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

 
Председателят на Общински съвет-Белене даде думата на общинските съветници 

за въпроси и коментари по предложения дневен ред. 
 

Д-р Бистра  Павловска  подложи  на  гласуване  дневния  ред  и  той  бе  приет  с 
единодушие (13 общински съветника „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.) 

 
 
ПЪРВА ТОЧКА 

 
Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 

споразумение за сътрудничество по проект „Подобряване на природозащитното 
състояние на местообитанията на целеви видове земноводни и влечуги в защитени 
зони „Персина“, „Обнова-Карамандол“ и „Никополско плато“. 

 
Предложението е разгледано в ПК „Устройство на територията, жилищна 

политика  и  екология“,  където  предложението  не  било  прието.  От  своя  страна  ПК 
„Икономика,  общинска  собственост,  бюджет,  финанси, програми  за  финансиране  и 
туризъм“ е приела предложението с двама въздържали се и условие за корекции. 

 
Д-р  Бистра  Павловска  даде  думата  на  Албена  Симеонова  –  Председател  на 

„Фондация за околна среда и земеделие“ 
 

Албена Симеонова представи фондацията, която представлява и обобщи 
проекта, посочен в предложението като уточни, че не се предвиждат строителни 
дейности, не се нарушава възможността за ползване на собственост, а се предвиждат 
единствено дейности по почистване. 

 
Д-р Бистра Павловска и благодари и даде възможност на съветниците да зададат 

въпроси. 
 

Калоян  Прокопиев  попита  защо  се  налага  повторно  решение  на  Общинския 
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съвет.  
 
Албена Симеонова  уточни,  че причината е  грешки  в самата  процедура като 

отбеляза, че Милен Дулев е запознат със ситуацията. 
Момчил Спасов попита защо не е представено писмото от Министерството на 

околната среда и водите с причините за прекратяване и предложи да бъде направена 
промяна в т. 2 от проекта на решение – „Общински съвет – Белене дава съгласие 
фондацията да организира… “ вместо „предоставя правото да организира…“, и изрази 
подкрепата си предложението да бъде прието, тъй като е положително за общината. 

 
Маринела Дочева отбеляза, че законовото основане е чл. 53 от Закона за 

защитените територии, където е описано по точно този начин и е препоръчително да е 
съобразено със закона. 

 
От своя страна кмета на община Белене – Милен Дулев разясни, че в самата 

процедура е имало технически грешки и за това е била прекратена. Той отбеляза и, че 
Община Белене е сред малкото с втора покана. 

 
Председателя на Общински съвет – Белене подложи предложението на 

поименно гласуване и общинските съветници взеха следното 
 
 
 

РЕ Ш Е Н И Е №75 
 

 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.8, ал.1 и ал.2 и чл.11, ал.2, изречение Второ от ЗОС, чл.10, ал.1 от 
Наредба по чл. 8, ал.2 от ЗОС, чл.53 от Закона за защитените територии и изискванията 
на Процедура за кандидатстване BG16M1OP002-3.030 – МИГ Белене – Никопол: 

 
1. Общински съвет дава съгласие за сключване на Споразумение за сътрудничество 

между  Община  Белене  и  „Фондация  за  околна  среда  и  земеделие”  по  Проект 
„Подобряване на природозащитното състояние на местообитанията на целеви видове 
земноводни и влечуги в защитени зони „Персина”, „Обнова-Карамандол” и 
„Никополско плато”, съгласно Приложение №2 към настоящото решение. 

 
2. Предоставя на „Фондация за околна среда и земеделие” правото да организира 

поддържащи, направляващи, регулиращи, възстановителни и други природозащитни 
дейности, съобразно нуждите на Проект „Подобряване на природозащитното 
състояние на местообитанията на целеви видове земноводни и влечуги в защитени зони 
„Персина”,  „Обнова-Карамандол”  и  „Никополско  плато”,  за  срока  на  проекта,  в 
следните имоти – публична общинска собственост, находящи се в защитени зони 

 
- 03366.517.48, област Плевен, община Белене, гр. Белене, м. ЛУНГАТА, вид 

собств. Общинска публична, вид територия Територия, заета от води и водни 
обекти, НТП Рибарник, площ 42368 кв.м 

 
- 03366.116.41, област Плевен, община Белене, гр. Белене, м. ПОПЪР ТОПЧЕ, 

вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП 
Пасище, площ 29072 кв.м., - заблатена 

- 03366.14.25, област Плевен, община Белене, гр.  Белене,  м.  КАМЪКА,  вид 
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собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 5, НТП 
Пасище, площ 2615 кв.м. 

 
2. Възлага на Кмета на Община Белене последващите действия по изпълнението на 

взетите решения. 
 

 
 

Приложения: 
1. Писмо с вх. № 97-00-32/21.07.2020г. до Милен Дулев кмет на Община Белене. 
2. Проект на споразумение за сътрудничество по проект: „Подобряване на 

природозащитното състояние на местообитанията на целеви видове земноводни и 
влечуги в защитени зони „Персина”, „Обнова-Карамандол” и „Никополско плато”. 

3. Представяне на проект: „Подобряване на природозащитното състояние на 
местообитанията на целеви видове земноводни и влечуги в защитени зони „Персина”, 
„Обнова-Карамандол” и „Никополско плато”, по процедура за кандидатстване 
BG16M1OP002-3.030 – МИГ Белене – Никопол „Подобряване на природозащитното 
състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подход ВОМР в територията на МИГ 
Белене - Никопол” 

4. Становище от арх. Бойко Балабанов – главен архитект на Община Белене. 
 
Гласували поименно 13 общински съветника: 

 
„ЗА“ - 13 (Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, 
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 Бистра Ангелова Павловска – председател на Общински 
съвет-Белене, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинска собственост на територията на 
община Белене. 

 
Д-р Бистра Павловска обобщи направеното предложение и посочи като основна 

причина за актуализирането на наредбата, изменението в Закона за политическите 
партии и Закона за общинската собственост. 

 
Предложението е разгледано в ПК „Местно самоуправление, ред, законност и 

сигурност“,  ПК  „Устройство  на  територията,  жилищна  политика  и  екология“,  ПК 
„Икономика,  общинска  собственост,  бюджет,  финанси, програми  за  финансиране  и 
туризъм“ и в трите комисии е прието единодушно. 

 
Думата бе дадена на Калоян Прокопиев, който изрази мнение, че текстът, 

относно Приложение №1, намиращ се след т. 2 от проекта на решение е уточнен в т. 1 и 
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следва да не е част от самото решение. 
 

Последваха дебати в които Калоян Прокопиев изрази несъгласие с нуждата да 
бъдат представяни определени документи от представителите на партиите при 
положение, че достъпът до тях е публичен и безплатен и определи това изискване като 
утежняващо и излишно. 

 
Маринела Дочева отбеляза, че изискванията посочени в наредбата съответстват 

на изискванията на закона. Юристът на Общински съвет-Белене също отбеляза, че не 
би следвало партиите да бъдат затруднени, тъй като поначало всяка партия разполога с 
този набор от документи. 

 
Калоян Прокопиев изрази мнение, че чл. 31, ал. 2 от предложената наредба е по- 

добре да се раздели, както е в закона за политическите партии и предложи да бъдат 
направени някои корекции в съдържанието на наредбата: 

 
а) Ал. 2 да бъде до „да образуват такава“ и текстът след нея да бъде изтрит. 

 
б) Да се създаде ал. 3, която да съответства на чл. 31, ал. 2 от ЗПП: „Помещения 

по ал. 1 могат да се предоставят и на партии, които на последните избори за 
народни представители са получили не по-малко от едно на сто от 
действителните гласове в страната и извън страната, с изключение на гласовете 
по чл. 279, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс.“ 

 
в) Да се допълни: „В този случай искането за предоставяне на помещение да 

бъде придружено от актуални документи, издадени от компетентния орган, 
удостоверяващ съдебна регистрация и документ от ЦИК, удостоверяващ 
процента от действително получените гласове за партията на последните 
избори за народни представители в страната и извън страната с изключение на 
гласовете по чл. 279, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс.“ 

 
г) Следващите алинеи от проекта на наредбата да се преномерират като 

съответно т. 3 става т. 4, т. 4 става т. 5, т. 5 става т. 6 и т.6 става т. 7. 
 

Предложените от Калоян Прокопиев корекциии срещнаха подкрепа и от 
Момчил Спасов. Калоян Прокопиев акцентира, че направените промени имат за цел да 
разграничат ясно условията за предоставяне на помещения на различните видове 
партии, за да бъдат избегнати бъдещи казуси, както се съгласи и Олег Йорданов. 
Направеното предложение за промяна от Калоян Прокопиев е отразено в Приложение 
№1 и бе взето предвид при вземането на 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е №76 
 

1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската 
собственост Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за 
придобиване,  управление  и  разпореждане  с  общинско  имущество  по  чл.8,  ал.2  от 
Закона   на   общинска   собственост   на   територията   на   община   Белене,   съгласно 
Приложение №1 към настоящото решение и направените корекции по него: 

 
2. Възлага на Кмета на Общината последващите действия. 

7 

 



 
Гласували 13 общински съветника: 

 
„ЗА“ – 13 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ 

 
 
ТРЕТА ТОЧКА 

 

Предложение от Бистра Ангелова Павловска – председател на Общински 
съвет-Белене, относно създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет- 
Белене за мандат 2019-2023г. по реда на чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на 
наказанията и задържането под стража. 

 
Д-р Бистра Павловска представи предложението накратко и отбеляза, че 

вътрешните правила са изготвени. 
 

Предложението е разгледано в ПК „Местно самоуправление, ред, законност и 
сигурност“, е прието единодушно. 

 
Думата бе дадена на Момчил Спасов, който обърна внимание на т. 4 от проекта на 

решение, относно издръжката на комисията и пожела да узнае какви разходи се очаква 
да има комисията. 

 
Д-р Бистра Павловска отговори, че става въпрос основно за разходи за 

командировки. 
 

Олег Йорданов отбеляза, че препоръките и решенията на комисията, са от 
задължителен характер за администрацията на съответния затвор и в бъдеще е напълно 
възможно да бъде отключена вълна от заявления. 

 
РЕ Ш Е Н И Е №77 

 
1. Създава 7 /седем/ членна наблюдателна комисия към Общински съвет Белене 

по смисъла на чл.170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под 
стража, постоянно действаща по своя характер и определя нейния състав както следва: 

 
Председател: д-р Бистра Павловска - Председател на Общински съвет-Белене 
Членове: 

1. Пробационен служител - Представител на Областна служба „Изпълнение на 
наказанията“ – град Плевен; 

2. Представител на Затвора-Белене 
3. Представител на Затвора-Белене 
4. Представител на РУ-Белене към ОД МВР – Плевен 
5. Общински съветник - г-жа Веселка Врайкова; 
6. Общински съветник - г-н Олег Йорданов. 

 
 

2. Възлага на Председателя на Общински съвет Белене да уведоми институциите 
по т.1 от настоящото решение за излъчване на свои представители за членове на 
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наблюдателната комисия. Поименния състав на наблюдателната комисия да се утвърди 
от Председателя на Общински съвет - Белене. 

 
 

3. Наблюдателната комисия осъществява своята дейност по ред и начин, 
определен с вътрешни правила, които се приемат с обикновено мнозинство от състава 
на комисията на първото нейно заседание. 

 
 

4. Издръжката на наблюдателната комисия се осигурява от Общински съвет 
Белене. 

 
Гласували 13 общински съветника: 

 
„ЗА“ -13 

 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма 

 
ПРИЕМА СЕ 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
 

Предложение от Бистра Ангелова Павловска – председател на Общински 
съвет-Белене, относно утвърждаване на Вътрешни правила за финансово 
подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на 
Община Белене. 

 
Д-р Бистра Павловска обобщи накратко предложението, като уточни, че 

добавянето му в дневния ред е продиктувано от направените препоръки по време на 
заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Белене. Председателят на 
Общински съвет – Белене, акцентира, че с тези правила ще борави ПК „Здравеопазване, 
социални дейности, образование, култура, младежки дейности и спорт“, която ще се 
запознава със заявленията на кандидатсващите за финансово подпомагане, ще взема 
своите решения и впоследствие ще представя доклад за гласуване на заседанията на 
Общинския съвет. 

 
Думата бе дадена на Момчил Спасов, който изрази мнение, че правилата би 

следвало да бъдат малко по-общи, за да не бъдат ограничавани двойките в намеренията 
си да кандидатстват. Съветникът предложи кандидатурите да бъдат разглеждани с 
възможност за компромиси, тъй като идеята на предложението не е да се събират 
неплатени задължения, а да се подпомогнат двойките и да се повиши раждаемостта. 

 
Момчил Спасов предложи критериите по т. 2 и т. 3 от вътрешните правила да 

отпаднат или да се даде възможност на Общински съвет – Белене да прецени дали да 
отхвърли кандидатите без да е абсолютно ограничението за кандидатстване при 
наличие на задължения. 

Д-р Бистра Павловска отбеляза, че правилата са съобразени със закона, но прие 
положително, направената забележка и впоследствие представи предложението за 
гласуване, заедно с корекциите от страна на Момчил Спасов. 

 
Николай Арабаджиев изрази несъгласие към идеята единствено ПК 

„Здравеопазване,  социални  дейности,  образование,  култура,  младежки  дейности  и 
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спорт“ да разглежда кандидатурите. 
 

Маринела Дочева уточни, че предложението е направено с цел да се защитят 
чувствителни лични данни и медицинска информация на желаещите семейства. 

 
 
 

РЕ Ш Е Н И Е №78 
 

Утвърждава Вътрешни правила за финансово подпомагане на семейства и двойки с 
репродуктивни проблеми, жители на Община Белене, съгласно Приложение №1 към 
настоящото решение. 

 
Неразделна част от настоящото решение е Приложение №1, съдържащо текста на 

Вътрешни правила за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни 
проблеми, жители на Община Белене. 

 
Гласували 13 общински съветника: 

 
„ЗА“ - 12 

 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1 (Николай Арабаджиев) 

 
ПРИЕМА СЕ 

 
 
ПЕТА ТОЧКА 

 

Предложение от Бистра Ангелова Павловска – председател на Общински 
съвет-Белене, относно заявление с вх. №235/15.07.2020г. до Председателя на 
Общински съвет-Белене за отпускане на финансова помощ от гласуваните 
средства в бюджета на Община Белене за 2020г. За финансово подпомагане на 
семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от инвитро 
процедури. 

 
Д-р Бистра Павловска представи накратко предложението и уточни, че е 

предложен вариант за подкрепа на три семейни двойки със сумата от 1000 лв., като 
Милен Дулев – кмет на община Белене е поел ангажимент при повече желаещи двойки, 
да намери алтернативен начин за финансово подпомагане при изчерпване на 
определената сума от общо 3000 лв. 

 
Предложението е разгледано в две комисии ПК „Здравеопазване, социални 

дейности,  образование,  култура,  младежки  дейности  и  спорт“  и  ПК  „Икономика, 
общинска собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм”, където 
е прието с единодушие и пожелание за успех. 
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РЕ Ш Е Н И Е №79 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация  и  приложение  2-2,  т.  4.  към  решение  на  Общински  съвет-Белене 
№36/07.02.2020г., 

1. Отпуска финансова помощ на С. А. П., ЕГН **********, с поспоянен адрес: 
град Белене, община Белене в размер на 1000 лева. 

2. Възлага на кмета на общината последващи действия. 
 
 
 
Гласували поименно 13 общински съветника: 

 
„ЗА“ - 13 (Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, 
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 

 
ШЕСТА ТОЧКА 

 

Предложение Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Белене. 

 
Милен Дулев – кмет на община Белене обобщи направеното предложение, като 

уточни, че актуализирането на наредбата е продиктувано от факта, че част от услугите 
и правата разписани в нея не се предоставят от Община Белене. 

 
Предложението е разгледано в ПК „Местно самоуправление, ред, законност и 

сигурност.“ , където е прието с единодушие и ПК „Икономика, общинска собственост, 
бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм“, където е прието с един 
въздържал се. 

Председателят на Николай Арабаджиев предложи т. 22 да бъде променена от 2 на 3 
лв., тъй предвид разходите за материали в ОДК, като получи уверението на д-р Бистра 
Павловска, че промяната ще бъде отразена, така бе и гласувано впоследствие. 

 
Думата бе дадена на Калоян Прокопиев, който подробно изрази недоволството си 

от наличието на необосновано високи цени предвид липсата на подробен анализ за 
образуването на цената. Съветникът отбеляза и липсата на възходяща поредност в 
номерацията на направените промени в наредбата, което би могло да доведе 
гражданите до объркване. 

 
Милен Дулев – кмет на община Белене уточни, че в изготвянето на наредбата са 

участвали различни отдели и за това номерацията не е поредна, но препоръките ще 
бъдат взети предвид. 

12 

 



 
Арх. Бойко Балабанов изрази мнение, че цените в гр.Белене са по-ниски в 

сравнение със селата, които са част от община Плевен. Той определи някои от цените 
за такси и услуги в гр. Белене, като необосновано ниски и даде за пример разходите по 
поставянето на павилиони в сравнение с таксата, която се иска за тях. Архитектът 
подкрепи тезата, че увеличение на цените е необходимо. 

 
Момчил Спасов отбеляза, че е редно да се отдели повече внимание на промяната на 

цените и би следвало да се разгледат в детайли. Съветникът също отбеляза, че липсва 
анализ. Момчил Спасов определи представената обосоновка в резултат на препоръките 
от заседанието на комисиите като недостатъчна и отчете липсата на представители на 
отделите от общинска администрация от всеки отдел по време на тези заседания. 
Съветникът предложи изменението на наредбата да бъде отложено до подобряване и 
разширяване на мотивите, включително и представяне на разходо-ориентиран анализ. 

 
Милен Дулев – кмет на община Белене отбеляза, че в бюджета на Община Белене 

са заложени около 200 000 лв. в перо продажби и не се очертава те да бъдат изпълнени. 
Кмета отбеляза, че не е без значение увеличението на минималната заплата и подкрепи 
доводите на гл. архитект Бойко Балабанов. Милен Дулев акцентира, че увеличението на 
цените е нужно и според общинската администрация, но при наличието на 
основателни забележки цените биха могли да претърпят корекция. 

 
Момчил Спасов изрази несъгласие с представената обосновка и отново акцентира, 

че цените следва да се разглеждат изключително детайлно с подробни обосновки и 
анализи и по тази причина предлага предложението за връщане. 

 
Гласували 13 общински съветника: 

 
„ЗА“ – 5 (Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Петър Дулев, 
Румен Арабаджиев) 

 
ПРОТИВ – 1 (Николай Арабаджиев) 
 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 7 (Бистра  Павловска,  Валери Босилков, Веселка  Врайкова,  
Веско  Манолов, Даниел Тонев, Иван Динов, Олег Йорданов) 

 

 
НЕ СЕ ПРИЕМА 

 
 

РЕ Ш Е Н И Е №80 
 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 , чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация  и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси. 

 
1. Общински съвет Белене приема Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Белене, приета с Решение № 7 /17.03.2003 г. и последно 
изменена с Решение № 135/23.12.2016 г. , съгласно Приложение № 1, към настоящето 
решение. 
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Неразделна част от настоящото решение е Приложение №1, съдържащо текста на 
приетата Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Белене. 

 
Гласували поименно 13 общински съветника: 

 
„ЗА“  - 8 (Бистра  Павловска,  Валери Босилков, Веселка  Врайкова,  Веско  Манолов, 
Даниел Тонев, Иван Динов, Николай Арабаджиев, Олег Йорданов) 

 
 
ПРОТИВ – 5 (Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Петър Дулев, 
Румен Арабаджиев) 

 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма 

ПРИЕМА СЕ 

Председателят на Общински съвет-Белене обяви кратка 15-минутна почивка. 
 
СЕДМА ТОЧКА 

 

Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
създаване на Местна комисия за обществен ред и сигурност към Общински 
съвет- Белене за мандат 2019-2023г. 

 
Д-р Бистра Павловска представи на кратко предложението. 

 
Предложението е разгледано в ПК „Местно самоуправление, ред, законност и 

сигурност“ където е прието единодушно. 
 

Калоян Прокопиев отбеляза, че в становището на комисията има направена 
промяна в т. 3. Съветникът обърна внимание, че в случая е спазена процедурата с 
публикуване на проекта в сайта на община Белене, но следва да е предложена от орган 
на местно самоуправление като председател на общински съвет, общински съвет и 
предложи по тази причина т. 2 да отпадне. Промяната се налага предвид, че вносител е 
Милен Дулев – кмет на община Белене и в този случай следва да бъде публикувана на 
портала за обществени консултации. 

 

Маринела Дочева уточни, че съдебната практика приема, че е достатъчно 
норманивният акт да бъде публикуван на сайта на общината, независимо от кого 
излиза, а порталът за обществени консултации е национален и един акт на местната 
власт не е от съществено значение, тъй като е насочен към местната общност. По този 
начин не следва процедурата по приемане на акта да е опорочена. 

 
Калоян Прокопиев се съгласи с Маринела Дочева, но предложи да бъдат 

направени по-горе посочените промени и самият правилник да бъде приет 
впоследствие. Така коригиран проекта на решение бе подложен на гласуване. 
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Р Е Ш Е Н И Е №81 
 

1. Създава Местна комисия за обществен ред и сигурност към Общински 
съвет Белене за мандат 2019-2023 г. 

 
2. В   състава   на   комисията   да   бъдат   включени   следните   членове   от 

Общински съвет- Белене: 
 

 
- г-жа Камелия Веселинова; 
- г-н Валери Босилков; 
- г-н Олег Йорданов. 

Гласували 12 общински съветника: 

ЗА – 12 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма 

 
ПРИЕМА СЕ 

 

ОТСЪСТВА: Николай Арабаджиев 
 

 
 
ОСМА ТОЧКА 

 

Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
приемане на решение за Продажба на юридическо лице на общински Урегулиран 
поземлен имот (дворно място) в с. Петокладенци, община Белене, УПИ II-369, стр. 
кв. 63 по плана на селото по реда на ЗОС и Наредбата за реда за придобиване, 
управлениe и разпореждане с общинско имущество по чл. 8, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост и оценка от лицензиран оценител на имоти без 
провеждане на публичен търг или конкурс. 

 
Милен Дулев – кмет на община Белене обобщи направеното предложение, като 

отбеляза, че то се внася за втори път, като са били изчистени определени неточности. 
 

Предложението е разгледано в ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, 
финанси, програми за финансиране и туризъм“и ПК Устройство на територията. 
Становищата на двете комисии бяха представени от Иван Динов, тъй като Николай 
Арабаджиев  излезе  от  заседанието  по  уважителни  причини.  И  в  двете  комисии 
предложението е прието единодушно. 

 
Калоян Прокопиев уточни, че тук не става въпрос за прекратяване на 

съсобственост. 
 

Думата бе дадена на инж. Пламен Петров, който потвърди, че става въпрос за 
продажба на земя, а сградите върху нея не са предмет на продажба. 

 
Калоян Прокопиев отбеляза, че представеният акт за собственост е подновен. 

Съветникът отбеляза, че текстът в заявлението изразява желание за закупуване на 
въпросните сгради впоследствие и намери това разделяне за неуместно. 
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Инж. Пламен Петров направи нужните разяснения от които става ясно, че той 

към момента не е съсобственик, но след като стане съсобственик ще подаде заявление и 
за закупуване на сградите. 

 
Калоян Прокопиев направи забележка, че ако целта е била да бъде спазен закона 

би следвало това да е описано в самото предложение. 
 

Момчил Спасов допусна възможността имотът да бъде закупен чрез търг. 

Калоян Прокопиев обърна внимание на ниската цена от 2,23 лв./кв. м. 

Милен Дулев отбеляза, че вероятната причина за ниската оценка е, че имотът 
притежава тежест, тъй като водопроводът на селото преминава през него и съществува 
сервитут. 

 
Калоян Прокопиев отново възнегодува от цената. 

 
Милен Дулев отговори, че съветниците имат право да направят предложение за 

вдигане на цената. 
 

Калоян Прокопиев определи сумата от 8400,00 лв. като крайно ниска. 
 

Инж. Пламен Петров отговори, че данъчната оценка е около 6000 лв. и 
съответно не е по-ниска от данъчната и е близка до пазарната. 

 
Калоян Прокопиев направи паралел със следващото предложение, където 

пазарната цена е дванадесет пъти по-висока от данъчната оценка. 
 

Петър Дулев потвърди, че е необходимо интересът на Община Белене да бъде 
защитен и продажбата на имота чрез търг е по-коректен вариант. 

 
Калоян Прокопиев предлага предложението да отпадне и целият имот ведно със 

сградите да бъде продаден на търг. 
 

Маринела Дочева отбеляза, че по чл. 33 от ЗОС молителят има право да поиска 
да закупи земята без търг и без конкурс. Общинският съвет може да дискутира цената, 
но при отказ за продажба по този начин е възможно молителят да потърси правата си в 
съда. Юристът на Общински съвет-Белене отбеляза, че всяка цена над експертната е 
допустима, но е напълно възможно искателят да не се яви за сключване на договор. 

 
Милен Дулев покани съветниците да обсъдят по-висока цена. Последваха 

дискусии. 
 

Момчил Спасов предложи имотът да бъде продаден на търг заедно със сградите 
поради липсата на конкретно предложение за цена. 

 
Олег Йорданов отбеляза, че липсата на представител е ключова, но 

Председателят на Общински съвет – Белене припомни, че той е присъствал на 
заседанието на постоянните комисии. 
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Петър Дулев отново подкрепи идеята за продажба на търг. 
 

Момчил Спасов предложи така направеното предложение да бъде отложено за 
следващо заседание, тъй като отлагането не е отказ и въпросът има нужда от 
доизясняване. 

 
 
 

Д-р Бистра Павловска подложи предложението на гласуване за отлагане за 
слеващо заседание 

Гласували 12 общински съветника: 

ЗА – 10 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 2 (Иван Динов и Олег Йорданов) 

 
ОТЛАГА СЕ 

 

ОТСЪСТВА: Николай Арабаджиев 
 
 
 
ДЕВЕТА ТОЧКА 

 

Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
приемане на решение за Продажба на общински имот – част от Сграда (2МЖ) – 
ВТОРИ ЕТАЖ с площ 90,0 кв.м с пл.№175, цялата със ЗП – 300,0 кв. м, находяща 
се в Урегулиран поземлен имот (УПИ) I, стр. кв. 28 по плана на с. Петокладенци, 
община Белене, предназначен „За кметство, РПК, магазини и озеленяване“ по 
реда на ЗОС и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост и 
оценка от лицензиран оценител на имоти, след провеждане на публичен търг или 
конкурс. 

 
Д-р Бистра Павловска обобщи направеното предложение. 
Калоян Прокопиев направи паралел с предходната точка като отбеляза, че в 

тази точка става въпрос за продажба след публичен търг с тайно наддаване и 
задоволително висока пазарна цена. 

 
Председателят на Общински съвет – Белене подложи предложението на 

поименно гласуване. 
 
 

РЕ Ш Е Н И Е №82 
 

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., изменена с Решение №68/ 12.06.2020г. и Решение №69/ 
12.06.2020г. на Общински съвет – Белене в Раздел Втори, точка ІІІ: “Списък на 
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недвижими общински имоти (без имоти от ОПФ) собственост на Община Белене, 
предназначени за отдаване под наем, право на ползване /управление и продажба 
по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС), след провеждане на публичен 
търг или публично оповестен конкурс или без провеждане на публичен търг или 
публично оповестен конкурс по реда на Закона за насърчаване на инвестициите 
(ЗНИ) през бюджетна 2020 година“ под номер 45 от него със съдържание:“№45. Част 
от Сграда (2МЖ) – ВТОРИ ЕТАЖ с площ 90,0 кв.м с пл.№175, цялата със ЗП – 300,0 
кв.м, находяща се в Урегулиран поземлен имот (УПИ) І, стр.кв.28 по плана на 
с.Петокладенци, община Белене, предназначен “За кметство, РПК, магазини и 
озеленяване“, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3053/ 
10.07.2020г.“ 

 
2. Дава съгласие за продажба след провеждане на публичен търг с тайно 

наддаване на общински имот - част от Сграда (2МЖ) – ВТОРИ ЕТАЖ с площ 90,0 
кв.м с пл.№175, цялата със ЗП – 300,0 кв.м, находяща се в Урегулиран поземлен имот 
(УПИ) І, стр.кв.28 по плана на с.Петокладенци, община Белене, предназначен “За 
кметство, РПК, магазини и озеленяване“, актуван с Акт за частна общинска 
собственост (АЧОС) №3053/ 10.07.2020г. 

 
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската 

собственост (ЗОС), чл.45, ал.3 от ЗДДС, чл.65 и чл.80 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество по чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост приема доклад за 
пазарната оценка, изготвен от лицензиран оценител на имоти ”ХЕМУС КОНСУЛТ” 
ЕООД – гр.Троян, съгласно който за продажба на общински имот - част от Сграда 
(2МЖ) – ВТОРИ ЕТАЖ с площ 90,0 кв.м с пл.№175, цялата със ЗП – 300,0 кв.м, 
находяща се в Урегулиран поземлен имот (УПИ) І, стр.кв.28 по плана на 
с.Петокладенци, община Белене, предназначен “За кметство, РПК, магазини и 
озеленяване“ е определена пазарна цена в размер на 12780,0 лева /дванадесет хиляди 
седемстотин и осемдесет лева и 0 стотинки/ (не се начислява ДДС съгласно чл.45, ал.3 
от ЗДДС). 

 
 
търг. 

4. Одобрява проект на договор за продажба на имота след проведен  публичен 

 

5. Възлага на Кмета на Общината последващите действия. 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Препис на АЧОС с №3053/ 10.07.2020г. 
2. Препис на Скица на ОбТС – гр.Белене. 
3. Оценка на лицензиран оценител. 
4. Данъчна оценка на общинският имот. 
5. Проект на Договор за продажба. 

 
 
 
Гласували поименно 12 общински съветника: 

 
„ЗА“ -12 (Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, 
Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия  Веселинова,  Момчил 
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Спасов, Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 
 
 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма 

 
ПРИЕМА СЕ 

 

ОТСЪСТВА: Николай Арабаджиев 
 
 
 
ДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
приемане на решение за отдаване под наем на общински имот (бивш магазин 
„Липите“) за търговска, стопанска или административна дейност в гр. Белене, 
след провеждане на публичен търг или конкурс по реда на ЗОС и Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по чл. 8, 
ал. 2 от Закона за общинската собственост и оценка от лицензиран оценител на 
имоти. 

 
Д-р Бистра Павловска представи на кратко предложението и даде думата на 

съветниците за коментари и въпроси. 
 

Предложението е разгледано в ПК „Устройство на територията, жилищна политика 
и екология“ и ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, програми за 
финансиране и туризъм“, където е прието се единодушие. 

 
Думата бе дадена на Момчил Спасов, който отбеляза, че по време на заседанието на 

постоянните комисии, е направена корекция, че става въпрос за търг с тайно наддаване 
и че е имало въпрос за изясняване по акта за собственост, където пише, че сгарадата е 
жилищна. 

 
Инж. Пламен Петров уточни, че е направено преустройство. 

 

Момчил Спасов пожела изрично да се уточни, че става въпрос за магазин. 
 

Маринела Дочева уточни, че се взема предвид разрешението за ползване и какво 
предназначение на имота е определено в него. 

 
Арх. Бойко Балабанов уточни, че е възможно да има разминаване с кадастъра. 

 
Момчил Спасов направи предложение в т. 1 да отпадне текстът „Помещение за 

търговска, стопанска или административна дейност (бивш магазин “Липите“)“ или 
да бъде описано като отделна точка за какво следва да се използва обекта. 

 
В резултат на дебатите Юристът на Общински съвет – Белене отбеляза, че е 

препоръчително общината да изясни този въпрос и едва след това да го предложи на 
съветниците. 

 
След кратък дебат Милен Дулев – кмет на община Белене предложи тази точка 

от дневния ред да отпадне до изчистване на неяснотите. 

Гласували 12 общински съветника: 
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ЗА – 12 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма 

 
ОТЛАГА СЕ 

 

ОТСЪСТВА: Николай Арабаджиев 

Веселка Врайкова излезе от залата. 

 
ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Доклад от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
разрешаване за изработване на Изменение на Подробен устройствен план – План 
за застрояване Застрояване на пи с индентификатор 03366.2.50 по кадастралната 
карта на Белене. 

 
Милен Дулев – кмет на община Белене обобщи предложението накратко. 

 
Предложението е разгледано в ПК „Устройство на територията, жилищна политика 

и екология“ и ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, програми за 
финансиране и туризъм“, където е прието се единодушие. 

 
Д-р Бистра Павловска даде думата на общинските съветници за въпроси към арх. 

Бойко Балабанов и след като такива не постъпиха пристъпи към гласуване. 
 

РЕ Ш Е Н И Е №83 
 

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1, от ЗУТ във връзка с 
чл. 110, ал.1, т.3 от ЗУТ, Общинският съвет разрешава изработването на 
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ   в обхвата на 
пи  с индентификатор 03366.2.50  по кадастралната карта на Белене, попадащ на остров 
„Персина“. 

 
2. Одобрява заданието за изготвяне на ПУП-ПЗ, което съдържа изисквания за 

териториалния обхват съгласно чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, съгласувано по реда на чл. 125, 
ал. 7 от ЗУТ с РИОСВ Плевен, приложено в доклада на вносителя. 

 
3. Възлага на Кмета на Общината изпълнение на последващите съгласно ЗУТ 

действия. 
 
Приложения: 

 
1. Препис на решение №70/26.01.2017г. на Министерски съвет на Република 

България 
2. Договор №ДС-246/31.01.2017г. за безвъзмездно предоставяне за управление на 

имот – публична държавна собственост на община Белене, област Плевен. 
3.   Скица поземлен имот №15-30686-17.01.2019г. 
4. Задание за изработване на подробен устройствен план-план за застрояване на 

20 

 



поземлен имот с идентификатор 03366.2.50 по кадастралната карта на гр. 
Белене. 

5. Решение № ПН 102 – ОС/14.07.2020г. на Министерство на околната среда и 
водите. 

6. Предложение за подробен устройствен план - план за застрояване на част от пи 
с идент. 06633.2.50 в местността „Остров Белене“, община Белене. 

 
Гласували поименно 11 общински съветника: 

 
„ЗА“ - 11 (Бистра Павловска, Валери Босилков, Веско Манолов, Даниел Тонев, 
Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Олег 
Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 

 
 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма 

 
ПРИЕМА СЕ 

 

ОТСЪСТВАТ: Николай Арабаджиев и Веселка Врайкова 
 
 
ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
решение на Общински съвет за кандидатстване на Община Белене като партньор 
с проектно    предложение    „ХАБИТАТ-ДУНАВ“     по     процедура     чрез 
подбор №BG16M1OP002-3.030 „МИГ Белене-Никопол, Подобряване на 
природозащитното  състояние  на  видове  от  мрежата  Натура  2000  чрез  подхода 
ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол.“ 

 

Милен Дулев – кмет на община Белене представи предложението накратко. 

Предложението   е   разгледано   в   ПК   „Икономика,   общинска   собственост, 
бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм“ 

 
Д-р Бистра Павловска подложи предложението на гласуване. 

Веселка Врайкова влезе в залата. 

РЕ Ш Е Н И Е №84 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет – Белене: 

 
1. Дава съгласие Община Белене да кандидатства в партньорство със Сдружение 

„Асоциация наука за природата“ с проектно предложение „ХАБИТАТ - ДУНАВ“ по 
процедура чрез подбор №BG16M1OP002-3.030 „МИГ Белене-Никопол, Подобряване на 
природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в 
територията на МИГ Белене-Никопол“. 

 
2. Дава съгласие за сключване на Споразумение за партньорство между Община 

20 

 



Белене и Сдружение „Асоциация наука за природата“, необходимо за подаване на 
проектно    предложение    „ХАБИТАТ    -    ДУНАВ“    по    процедура    чрез    подбор 
№BG16M1OP002-3.030 „МИГ Белене-Никопол, Подобряване на природозащитното 
състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на 
МИГ Белене-Никопол“, което ще урежда правата и задълженията на страните във 
връзка с подготовката и изпълнението на проекта. 

 
3. Потвърждава, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на 

Общинския план за развитие на община Белене 2014-2020. 
 

4. Възлага на Кмета на община Белене на подготви всички необходими 
документи за подаване на проектното предложение. 

 
 
 
Гласували поименно 12 общински съветника: 

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

 
 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма 

 
ПРИЕМА СЕ 

 

ОТСЪСТВА: Николай Арабаджиев 
 
ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на Договор 
BG05M90P001-2.40-0026 от 28.06.2019г. по Проект „Патронажна грижа в Община 
Белене“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския 
социален фонд на Европейския съюз, подписан между Министерството на труда и 
социалната политика и Община Белене. 

Милен Дулев – кмет на община Белене представи точката като рутинна. 

Предложението  е  разгледано  от  ПК  „Здравеопазване,  социални  дейности, 
образование,  култура,  младежки  дейности  и  спорт“  и  ПК  „Икономика,  общинска 
собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм“ където е прието с 
направени корекции и с единодушие. Определеният срок в становищата на двете 
комисии се различава, като се взема предвид срокът, посочен в становището на ПК 
„Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране и 
туризъм“. 

 
Председателят на Общински съвет – Белене пристъпи към поименно гласуване. 
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РЕ Ш Е Н И Е №85 
 

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 в 

размер на 12 000 лв. по Договор № BG05M9 OP001-2.040-0026/28.06.2019 г. за 
предоставяне на почасови здрави и социални услуги от общински бюджет, със срок за 
възстановяване до 20.12.2020 г. 

 
Гласували поименно 12 общински съветника: 

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

 
 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма 

 
ПРИЕМА СЕ 

 

ОТСЪСТВА: Николай Арабаджиев 
 
ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
възлагане управлението на социална услуга „Център за обществена подкрепа“ 
Белене на външен доставчик. 
 

Милен Дулев – кмет на община Белене представи предложението, като 
подчерта, че то е продиктувано от опита на Община Белене в тази област с Центъра за 
рехабилитация и интеграция, който се управлява от външен доставчик и резултатите 
са положителни. 

 
Предложението е разгледано в ПК „Местно самоуправление, ред, законност и 

сигурност“ където е прието с единодушие. 
 

Момчил Спасов обърна внимание, че съгласно новия Закон за социални услуги, 
процедурата по възлагане на външен доставчик съдържанието на договора следва да 
бъде уреден с правилник като на заседанията на комисиите е предложил да се изчака с 
предложението докато бъде съставен. 

 
Д-р Бистра Павловска припомни, че представител на „Център за обществена 

подкрепа“ Белене е присъствал на заседанията на комисиите и призова общинските 
съветници да подкрепят предложението. 
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РЕ Ш Е Н И Е №86 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление местната 
администрация, във връзка чл.25, ал.2, т.3 и т.7 от Закон за социалните услуги, 
Общински съвет –Белене: 

 
1. Дава съгласие за възлагане управлението на социалната услуга „Център за 

обществена подкрепа“ Белене на външен доставчик. 
 

2. Възлага на кмета на общината последващи действия. 
 
Гласували поименно 12 общински съветника: 

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

 
 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма 

 
ПРИЕМА СЕ 

 

ОТСЪСТВА: Николай Арабаджиев 
 
 
 
ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
включване в списъка на средищните детски градини на ДГ “Мечта“ – гр. Белене, 
община Белене, област Плевен за учебната 2020/2021 година. 

Милен Дулев – кмет на община Белене обобощи предложението. 

Предложението  е  разгледано  в  ПК  „Здравеопазване,  социални  дейности, 
образование, култура, младежки дейности и спорт“ и ПК „Местно самоуправление, 
ред, законност и сигурност“ където е прието с единодушие. На заседанието на 
комисиите е направена корекция: „потвърждава включването на ДГ „Мечта“, 
гр.Белене в списъка на МОН за средищна детска градина за учебната 2020/2021 
година.“ 

 
Момчил Спасов припомни предложението си от заседанията на постоянните 

комисии към Общински съвет – Белене, т. 2 от проекта на решение да отпадне и да 
остане единствено т. 1, тъй като според приложеното писмо на началника на РУО, 
мотивирано предложение е нужно единствено за новите училища и детски градини. 

 
Д-р Бистра Павловска взе предвид неговото предложение и подложи точката на 

гласуване. 
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РЕ Ш Е Н И Е №87 
 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.53, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното 
образование потвърждава включването на ДГ „Мечта“, гр.Белене в списъка на 
МОН за средищна детска градина за учебната 2020/2021 година. 

 
Гласували 12 общински съветника: 

 
„ЗА“ - 12 

 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма 

 
ПРИЕМА СЕ 

 

ОТСЪСТВА: Николай Арабаджиев 
 
ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

Предложение на Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
включване в списъка на средищните училища на ОУ „Васил Левски“ – гр. 
Белене, община Белене, област Плевен за учебната 2020/2021 година. 

 
Д-р Бистра Павловска представи накратко предложението. 

 
Предложението е разгледано в ПК „Здравеопазване, социални дейности, 

образование, култура, младежки дейности и спорт“ и ПК „Местно самоуправление, 
ред, законност и сигурност“ където е прието с единодушие. На заседанието на 
комисиите сходно с предходното предложение е направена корекция: „потвърждава 
включването на ОУ „Васил Левски“, гр.Белене в списъка на МОН за средищна детска 
градина за учебната 2020/2021 година.“ 

 
Подобно на предходното предложение Момчил Спасов направи предложение т. 

2 от проекта на решение да отпадне и да остане единствено т. 1, тъй като според 
приложеното писмо на началника на РУО, мотивирано предложение е нужно 
единствено за новите училища и детски градини. 

 
 

РЕ Ш Е Н И Е №90 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.53, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за предучилищното и 
училищното образование потвърждава включването на ОУ “Васил Левски“, 
гр.Белене в списъка на МОН за Средищно училище за учебната 2020/2021 
година. 

 
Гласували 12 общински съветника: 
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„ЗА“ - 12 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ 
ОТСЪСТВА: Николай Арабаджиев 

 
СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Предложение от Валери Здравков Босилков – председател на Комисия за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при Общински съвет- 
Белене, относно информация за извършена проверка на подадените декларации 
за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 в срока по чл. 38, ал. 1, т. 2 от 
„Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобито имущество“ (ЗПКОНПИ), и във връзка със срока на §49а от 
предходните и заключителни разпоредби на „Закона за мерките и действията по 
време на извънредното положение“ (ЗМДВИП). 

 

 
Валери Босилков – Председател на комисията изчете изготвения доклад на 

присъстващите 12 общински съветници, които го приеха за сведение. 
 

РЕ Ш Е Н И Е №91 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (ЗМСМА) приема доклада на Комисията за предотвратяване 
и установяване конфликт на интереси при Общински съвет-Белене, за извършената 
проверка на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за сведение. 

 
Приложение: 

Съгласно текста. 
 
Гласували 12 общински съветника: 

 
„ЗА“ - 12 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
ОТСЪСТВА: Николай Арабаджиев 

 
ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани: няма 
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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