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ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГРАД БЕЛЕНЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От д-р Бистра Ангелова Павловска  
Председател на Общински съвет-Белене 

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет-Белене и изпълнение на 
приетите решения за периода месец Ноември 2019 г. – месец Юни 2020 г. 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

На основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 16, ал. 1, т. 17 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация за мандат 2019 – 2023 година, представям на Вашето внимание Отчет за 
дейността на Общински съвет – Белене и неговите комисии за периода месец ноември 
2019 г. – месец юни 2020 г. 

За посочения период Общински съвет – Белене проведе 2 (две) извънредни и 8 
(осем) редовни заседания, от които 1 (едно)  закрито. Първото от тези заседания бе 
тържествено. На него, в присъствието на областния управител на област Плевен 
Мирослав Петров, се състоя церемония по полагане на клетва и подписване на клетвен 
лист от новоизбраните за мандат 2019 - 2023 година 13 общински съветници, кмет на 
община Белене и кмет на кметство Деков. 

89 (осемдесет и девет) са решенията, които взе местният парламент през 
отчетния период. Няма атакувани актове на Съвета от кмета на общината, от областния 
управител на област Плевен и от други лица, на които това право е предоставено от 
закона (Виж Приложение 1). След влизането им в сила, решенията са предоставени на 
общинската администрация. 82 (осемдесет и две) от тях са изпълнени, 7 (седем) са в 
процес на изпълнение.  

Към Общински съвет – Белене функционират четири постоянни комисии, и 
Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ). 

През отчетния период постоянните комисии са провели 5 (пет) заседания, 
КПУКИ – 4 (четири), а ПК по Здравеопазване, социални дейности, образование, 
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култура, младежки дейности и спорт е заседавала извънредно веднъж във връзка с 
обявената извънредна епидемична обстановка в страната през месец март. 

Броят на предложенията за решения, които са разгледани във всяка една от 
постоянните комисии, е както следва: 

Таблица 1 
ПОСТОЯННА 

КОМИСИЯ 
Заседание 

23.12.2019г. 
Заседание 

30.01.2020г. 
Заседание 

23.04.2020г. 
Заседание 

05.06.2020г. 
Заседание 
28.07.2020г. 

Здравеопазване, 
социални 
дейности, 
образование, 
култура, 
младежки 
дейности и спорт 

5 6 3 3 5 

ОБЩО:22 
Местно 
самоуправление, 
ред, законност и 
сигурност 

6 13 5 3 8 

ОБЩО:35 
Устройство на 
територията, 
жилищна 
политика и 
екология 

10 8 6 6 6 

ОБЩО:36 
Икономика, 
общинска 
собственост, 
бюджет, 
финанси, 
програми за 
финансиране и 
туризъм 

15 14 5 7 10 

ОБЩО:51 

Покани за присъствие по време на заседания на постоянни комисии и сесии при 
обсъждане на дадени предложения се отправят лично към заинтересованите 
институции и физически лица и се оповестяват публично. Своевременно адресирани 
материали до Общинския- съвет се изпращат на електронните пощи на общинските 
съветници, кметове на кметства и служители в общинска администрация. От началото 
на новия мандат, с цел икономия на средства и в допълнение като практика с 
екологична насоченост, се наложи нов модел за предоставяне на материали - основно 
по електронен път на всички заинтересовани участници. Материали на хартиен носител 
се предоставят по изключение - само на съветниците, които изрично са изразили 
желанието си за това (двама). 

В официалния сайт на Община Белене – www.belene.bg, в раздел „Общински 
съвет“, своевременно се публикуват график и дневен ред за провеждане на заседанията 
на постоянните комисии към Общински съвет – Белене, дневен ред за сесии, протоколи 
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от заседанията, взетите решения и техен указател, както и всички други нормативни 
документи, свързани с дейността на Общинския съвет. Актуална информация, освен в 
сайта на Общината, се публикува и в общинския вестник „Дунавски новини“, на новата 
страница на Общински съвет-Белене и в страницата Бъдеще за община Белене в 
социалната мрежа Фейсбук.  

Бюджетът на Общински съвет – Белене за 2020 година е в размер на 82 000.00 
лева (осемдесет и две хиляди лева). За периода месец януари 2020 г. – месец юни 2020 
г. са изразходени 52 440.00 лева (петдесет и две хиляди четиристотин и четиридесет 
лева) (Виж Приложение 2) 

Община Белене е дългогодишен член на Националната асоциация на 
председателите на общински съвети в Република България, в Управителния съвет на 
която асоциация д-р Бистра Павловска - председател на Общински съвет – Белене, е 
избрана за втори мандат. 

С оглед гореизложеното, предлагам Общински съвет – Белене да вземе следното 

РЕШЕНИЕ: 

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл. 27, ал. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 16, ал. 1, т. 17 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Белене, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 година 

1. Приема отчета на председателя за дейността на Общински съвет – Белене и
 неговите комисии за периода месец ноември 2019 г. – месец юни 2020 г. 

2. Възлага на председателя на Общински съвет - Белене да разгласи отчета на
населението на общината по реда, определен в  чл. 16, ал. 1, т. 17 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Белене, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 година. 

Приложения: 

1. Списък на решенията на Общински съвет – Белене за периода месец ноември
2019 г. – месец юни 2020 г. 

2. Отчет за изразходваните средства от бюджета на Общински съвет – Белене за
периода месец януари 2020 г. – месец юни 2020 г. 

Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА 
Председател на Общински съвет-Белене 



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

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

У К А З А Т Е Л 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №1/ 06.11.2019 ГОДИНА 
ОТ ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

Решение Относно изпълнено/ 
в процес на 
изпълнение/ 
неизпълнено 
 

1 Избор на председател на Общински съвет-Белене за мандат 2019-2023 
година. изпълнено 

Приложение 1/1
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О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е 

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

У К А З А Т Е Л 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №2/ 14.11.2019 ГОДИНА 
ОТ ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

Решение Относно изпълнено/ 
в процес на 
изпълнение/ 
неизпълнено 

2 

Избор на Временна комисия за изготвяне на проект на Правилник 
за организацията и дейността на Общински съвет-Белене, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация за мандат 2019-2023 година 

изпълнено 

3 Избор на състав на Комисия за предотвратяване и установяване 
на конфликт на интереси към Общински съвет-Белене 

изпълнено 

4 Определяне представител на Общински съвет-Белене в Общото 
събрание на Националното сдружение на общините в Република 
България (НСОРБ) 

изпълнено 

5 
Съгласие председателят на Общински съвет-Белене да членува 
в Националната асоциация на председателите на общински 
съвети в Република България (НАПОС-РБ) 

изпълнено 

6 Участие на представителя на Община Белене в извънредно заседание на 
Общото събрание на „Асоциация по ВиК - Плевен” 

изпълнено 

7 
Сключване на Анекс към Договор за кредитна линия между Сдружение 
„МИГ Белене - Никопол” и „Банка ДСК” ЕАД с поръчители 
Община Белене и Община Никопол 

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

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

У К А З А Т Е Л 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №3/ 16.12.2019 ГОДИНА 
ОТ  РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ 

/Решения 8-15/ 
Решение Относно изпълнено/ 

в процес на 
изпълнение/ 
неизпълнено 
 

8 
Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска -   председател 
на Общински съвет - Белене, относно приемане на Правилник за 
организацията и дейността на Общински съвет - Белене, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация за 
мандат 2019-2023 година. 

изпълнено 

9 Предложение  от  д-р  Бистра  Ангелова  Павловска  -  председател 
на Общински  съвет  -  Белене,  относно  избор  на  състав  на 
постоянните комисии към Общински съвет - Белене. 

изпълнено 

10 Предложение  от  д-р  Бистра  Ангелова  Павловска  -  председател 
на Общински съвет - Белене, относно определяне на представител 
на Общински съвет - Белене в Областния съвет за развитие на 
Област Плевен. 

изпълнено 

11 Предложение  от  Милен  Павлов  Дулев  -  Кмет  на  Община 
Белене, относно  определяне  на  представители  на  Община  Белене 
в  Общото събрание на Асоциацията на дунавските общини "Дунав". 

изпълнено 

12 Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, 
относно определяне на представител на Община Белене в Сдружение 
"МИГ Белене-Никопол". 

изпълнено 

13 Предложение  от  Милен  Павлов  Дулев  -  Кмет  на  Община 
Белене, относно  избиране  на  двама  членове  за  включване  към 
Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия. 

изпълнено 

14 Предложение  от  Милен  Павлов  Дулев  -  Кмет  на  Община 
Белене, относно разрешение за заемообразно ползване на средства за 
изпълнение на Договор BG05M90P001-2.040-0026 от 28.06.2019 г. 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 а труда и социалната политика и Община Белене. 

изпълнено 

15 Предложение от Валери Здравков Босилков - председател на Комисия 
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при 
Общински съвет-Белене, относно информация за извършената 
проверка на подадените декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ до 
Комисия за предотвратяване и установяване конфликт на интереси 
(КПУКИ) при Общински съвет - Белене. 

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

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

У К А З А Т Е Л 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №4/ 27.12.2019 ГОДИНА 
ОТ  РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ 

/Решения 16-32/ 
Решение Относно изпълнено/ 

в процес на 
изпълнение/ 
неизпълнено 

16 
Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска – председател на 
Общински съвет - Белене, относно избор на заместник председател 
на Общински съвет - Белене. Предложение от д-р Бистра 
Ангелова Павловска – председател на Общински съвет -Белене, 
относно избор на заместник председател на Общински съвет-Белене. 

изпълнено 

17 Предложение  от  Милен  Павлов  Дулев  –  Кмет  на  Община 
Белене, относно актуализация на бюджета на община Белене за 2019 
г. 

изпълнено 

18 Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, 
относно актуализация на поименния списък за капиталовите разходи 
на Община Белене за 2019 година. 

изпълнено 

19 Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, 
относно удължаване на срока за възстановяване на отпуснат безлихвен 
заем през 2018 година от Централния бюджет. 

изпълнено 

20 Предложение  от  Милен  Павлов  Дулев,  Кмет  на  Община 
Белене, относно: 
1.1. Отчет за изпълнение на План-сметка за необходимите разходи 
за извършване на услуги по сметосъбиране, сметоизвозване, 
обезвреждане на битови отпадъци в депо. 

изпълнено 

21 1.2. Проект на План-сметка за необходимите разходи за извършване 
на услугите  по  събиране  и  транспортиране  на  битови 
отпадъци  до съоръжения и инсталации за тяхното третиране. 

изпълнено 

22 Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, 
относно кандидатстване на Община Белене, като партньор с 
проектно предложение „ХАБИТАТ - ДУНАВ“ по процедура чрез 
подбор №BG16M1OP002-3.013 „МИГ Белене-Никопол“. 

изпълнено 

23 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“. 

изпълнено 

24 Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, 
относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ на поземлен имот 
идентификатор 56085.190.393 в землището на с.Петокладенци. 

в процес на 
изпълнение 

25 Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, 
относно изменение и допълнение на Решение №18/25.02.2019г. с 
Приложение №1 към него на Общински съвет - Белене за 
разпределение на общинските жилища по групи за 2019 година и 
приемане на оценка за продажба на общински имот. 

изпълнено 
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26 Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, 
относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от 
недвижим имот – частна общинска собственост на Агенция по 
заетостта – гр.София (Филиал Белене към Дирекция ”Бюро по труда” - 
гр.Никопол). 

изпълнено 

27 Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, 
относно учредяване на възмездно право на пристрояване за 
нежилищни нужди към самостоятелен обект в сграда, в кв.44. 

изпълнено 

28 Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, 
относно промяна в структурата на Общинска администрация – 
Белене. 

изпълнено 

29 Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, 
относно приемане на общински план за защита при бедствия в 
Община Белене. 

изпълнено 

30 Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, 
относно разрешение за заемообразно ползване на средства за 
изпълнение на Договор „Съвместно управление на риска за 
ефективни реакции на местните власти в извънредни ситуации”. 

изпълнено 

31 Предложение  от  Милен  Павлов  Дулев,  Кмет  на  Община 
Белене, относно разрешение за заемообразно ползване
 на средства за изпълнение на проект “LENA“. 

изпълнено 

32 Предложение от Милен Павлов Дулев, Кмет на Община Белене, 
относно определяне  на  правомощията  на  кметските  наместници 
от  Община Белене. 

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

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

У К А З А Т Е Л 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №5/ 07.02.2020 ГОДИНА 
ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

/Решения 33-50/ 

Решение Относно изпълнено/ 
в процес на 
изпълнение/ 
неизпълнено 
 

33 

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

изпълнено 

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

изпълнено 

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

изпълнено 

36 
Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
обсъждане и приемане на Проект на бюджет на Община Белене за 2020 
година. 

изпълнено 

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

изпълнено 

38 
Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
приемане на Списък с размера и местоположението на мерите, пасищата и 
ливадите в землището на Община Белене, предназначени за общо и за 
индивидуално ползване от земеделски стопани или  техните сдружения, 
отглеждащи пасищни животни за стопанската 2019-2020г. 

изпълнено 

39 
Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
допълване на Решение №66 от Протокол №8/31.10.2018г. за разрешение за 
изменение   на   Подробен   устройствен   план   -   План   за   регулация   и 
застрояване УПИ II, стр. кв. 158 по плана на гр. Белене на основание чл. 
21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА. 

в процес на 
изпълнение 

40 
Издаване  на  запис  на  заповед  от  Община  Белене  в  полза  на 
ДФ "Земеделие" – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово 
плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0074-C01 от 08.05.2019 г. по 
процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, 
реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и 
тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за 
развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за проект № 
BG06RDNP001-7.001-0074 „Реконструкция на улици в град Белене: ул. 
„Милан Василев“; ул. „Петко Д. Петков“; ул. „Рила“ и част от ул. 
„Фердинанд Дечев“. “ 

изпълнено 
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41 
Издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ 
"Земеделие" – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово 
плащане на Данък добавена стойност по договор № BG06RDNP001-
7.001-0074-C01 от 08.05.2019 г. по процедура чрез подбор № 
BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или 
рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 
съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за проект № 
BG06RDNP001-7.001-0074  „Реконструкция  на  улици  в  град  Белене: 
ул.Милан  Василев“;  ул.  „Петко  Д.  Петков“;  ул.  „Рила“  и  част  от 
ул. „Фердинанд Дечев“. “ 

изпълнено 

42 
Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
Решение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на договор 
№ PP-C04-09- 4# 28 от 24.10.2019г. за осигуряване на заетост по 
Проект BGO5M90PO01-1.028-0001 „Работа”, финансиран от Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейски социален фонд подписан между 
Агенция по заетостта и Община Белене. 

изпълнено 

43 
Увеличение   на   собственото   съфинансиране   по   проект   „Съвместно 
управление  на  риска  за  ефективни  реакции  на  местните  власти  
в извънредни ситуации”, е-MS code: ROBG-458, съфинансира от 
Европейския  съюз  чрез  Европейския  фонд  за  регионално  развитие  в 
рамките  ,  финансиран  от  Оперативна  програма  (ОП)  Интеррег  
V-A Румъния- България с 44,52 евро. 

изпълнено 

44 
Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, 
относно кандидатстване на Община Белене по Програма 
„Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, 
процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската 
инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на 
общините” 

изпълнено 

45 
Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
основни месечни заплати на кмет на община Белене и кмет на кметство 
с. Деков 

изпълнено 

46 
Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 
избор на Обществен съвет за упражняване на контрол на дейностите 
по социално подпомагане. 

изпълнено 

47 
Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, 
относно Общинска програма за полагане на общественополезен труд 
от лицата обект на месечно подпомагане в Община Белене през 2020г. 

изпълнено 

48 
Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, 
относно приемане на отчет за дейността на МКБППМН през 2019г. 

изпълнено 

49 
Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, 
относно Програма за управление за мандат 2019-2023 г. 

в процес на 
изпълнение 

50 
Участие на представителя на Община Белене в редовно заседание на 
Общото събрание на „Асоциацията по ВиК - Плевен” 

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

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

У К А З А Т Е Л 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №6/ 24.02.2020 ГОДИНА 
ОТ  ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- 

БЕЛЕНЕ 

/Решения 51-53/ 

Решение Относно изпълнено/ 
в процес на 
изпълнение/ 
неизпълнено 

51 
Предложение  от  Милен  Павлов  Дулев  -  Кмет  на  Община 
Белене, относно подновяване на договора за управление на 
„МБАЛ-Белене“ ЕООД, гр. Белене. 

изпълнено 

52 Изменение на Решение № 44/07.02.2020 г. във връзка с 
кандидатстване на Община Белене по Програма „Възобновяема 
енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, процедура 
„Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – 
системи за външно изкуствено осветление на общините” 

изпълнено 

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

изпълнено 
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 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, е-mail: obs.belene@gmail.com, 

https://www.belene.bg/общински-съвет/ 

У К А З А Т Е Л 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №7/ 30.04.2020 ГОДИНА 
ОТ ЗАКРИТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

БЕЛЕНЕ 

/Решения 54-65/ 

Решение Относно изпълнено/ 
в процес на 
изпълнение/ 
неизпълнено 

54 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. 

изпълнено 

55 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 

изпълнено 

56 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. 

изпълнено 

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

изпълнено 

58 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. 

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

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

У К А З А Т Е Л 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №8/ 20.05.2020 ГОДИНА 
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

/Решение 66/ 

Решение Относно изпълнено/ 
в процес на 
изпълнение/ 
неизпълнено 
 

66 Предложение от Милен Дулев – кмет на община Белене относно вземане 
на решение за отправяне на искане чрез Областен управител на област 
Плевен до Министерството на културата за внасяне на предложение в 
Министерски съвет на Република България за вземане на решение за 
предоставяне безвъзмездно за управление на Община Белене за срок 
от 10 години на недвижими имоти – публична държавна собственост, 
находящи се в гр.Белене, съставляващи поземлен имот с 
идентификатор 03366.602.1391 и поземлен имот с идентификатор 
03366.602.1389 по КККР във връзка с намерение на Община Белене за 
кандидатстване по Оперативна програма „Региони в растеж“ 

изпълнено 
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59 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. 

изпълнено 

60 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. 

изпълнено 

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

в  процес на 
изпълненение 

62 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. 

изпълнено 

63 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. 

изпълнено 

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

изпълнено 

65 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. 

изпълнено 
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 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, е-mail: obs.belene@gmail.com, 

https://www.belene.bg/общински-съвет/ 

У К А З А Т Е Л 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №9/12.06.2020 ГОДИНА 
ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ 

/Решения 67-74/ 

Решение Относно изпълнено/ 
в процес на 
изпълнение/ 
неизпълнено 

67 1. Предложение  от  Милен  Павлов  Дулев  –  кмет  на  община 
Белене, относно приемане на годишни отчети за 2019 г. на 
общинските търговски дружества „МБАЛ - Белене” ЕООД, 
„МЦ-Бел Медик” ЕООД, и „Здраве” ЕООД. 

изпълнено 

68 2. Предложение от Милен Павлов Дулев относно изменение в точка
1 на текста на Решение №34/ 07.02.2020 г. на Общински съвет-
Белене, неразделна част от Предложение с вх.№200/ 08.05.2020 г. 
на Кмета на община Белене до Общински съвет - гр.Белене за 
Изменение и допълнение на Решение №34/ 07.02.2020 г. на 
Общински съвет – Белене за приемане Годишната програма за 
разпореждане с общински имоти през бюджетната 2020 година. 

изпълнено 

69 3. Предложение  от  Милен  Павлов  Дулев  –  кмет  на  община 
Белене, относно изменение и допълнение на Решение 
№34/07.02.2020 г. на Общински съвет-Белене за приемане 
Годишната програма за разпореждане с общински имоти през 
бюджетната 2020 г. 

изпълнено 

70 4. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене,
относно продажба на общински недвижим имот в гр. Белене, ул. 
„Цанко Церковски“, след провеждане на публичен търг по реда на 
ЗОС.

изпълнено 

71 5. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене,
относно  приемане  на  оценка  за  закупуване  на  движими  
вещи  – павилиони, собственост на физическо лице, разположени 
върху общински терени срещу дължим наем по силата на 
прекратени договори от същото лице за ползване на терените за 
търговска дейност, по реда на ЗОС, ЗС, ЗДДС и Наредбата по чл.8, 
ал.2 от ЗОС 

изпълнено 
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72 6. Предложение  от  Милен  Павлов  Дулев  –  кмет  на  община 
Белене, относно разрешение за заемообразно ползване на средства 
за изпълнение на Договор № МЗ-3- 04-09-3541#6 от дата 
01.04.2020 г. за осигуряване на заетост по Проект 
2014BGО5М90PО01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за 
младежка заетост”, финансиран от Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и 
Инициативата за младежка  заетост  подписан  между  Агенция  по  
заетостта  и  Община Белене 

изпълнено 

73 7. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене,
относно Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на 
Общинския план за развитие за 2019 г. 

изпълнено 

74 8. Предложение  от  Милен  Павлов  Дулев  –  кмет  на  община
Белене, относно доклад за осъществената читалищна дейност в 
изпълнение на заложената програма и изразходваните от бюджета 
средства през 2019 г. на читалищата в населените места на община 
Белене.

изпълнено 
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 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, е-mail: obs.belene@gmail.com, 

https://www.belene.bg/общински-съвет/ 

У К А З А Т Е Л 

НА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №10/04.08.2020 
ГОДИНА ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛЕНЕ 

/Решения 75-91/ 

Решение Относно изпълнено/ 
в процес на 
изпълнение/
неизпълнено 

75 
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“. 

изпълнено 

76 
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. 

изпълнено 

77 
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. 

изпълнено 

78 
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. 

изпълнено 

Не съществува страница 11! 

79 
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. 

изпълнено 
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80 
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. 

изпълнено 

81 
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. 

изпълнено 

не 
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. 

 отложено 

82 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. 

в процес на 
изпълнение 

не 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. 

отложено 

83 
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. 

в процес на 
изпълнение 
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84 
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.“ 

в процес на 
изпълнение 

85 
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. 

изпълнено 

86 
14. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община
Белене, относно възлагане управлението на социална услуга 
„Център за обществена подкрепа“ Белене на външен доставчик. 

изпълнено 

87 
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. 

изпълнено 

Не съществуват решения с №88 и №89! 

90 
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. 

изпълнено 

91 
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). 

изпълнено 
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OTt{ET

HA HAnPABEHI,|TE PA3XOAh
HA OEI4HHCKT4 CbBET HA EENEHE

or 01.01.2020r.- 30.06.2020r.

N9 E BXA PA3XOA N/lAH OTqET

1 0101

3annaru r Bb3Harp.Ha nepcoHan Haer no rpyAoBr,r

npaBooTHot!eHn, 53000.00 39184.00

2 0500 3a,qbnxlrenH r ocxryp!fienHu axocxn or pa6orogaren 10340.00 6057.00

3 1015 Marepranu 2000.00 392.00

4 1016 BoAa, ropl4Ba, efl .eHeprxq 2000 00 0.00

5 1020

Pa3xoAr4 3a BrHuJHr4 ycnyrn(B r.q ren. pa3roBopr,r, noAApbxKEl

KontapHa Ma[!rHa,rarca yv+ a o6yveHhe,o6nBneHt,le B

Abpx.BesrHIK) 13000 00 3790.00

6 105'1 KoMaHAhpoBK!4 B crpaHara 1120.00 0.00

7 1098
Ap.pa3-Ar,i HeKnacarQlrqlpaHI B Ap.naparpaQ[(B r.,{
npeAcraBlrenHn xa$e r soaa) 150.00 17.00

8 4214 Ooe3ulereHxr x noMou.llr no PeueHue Ha o6u.l.cbBer 0.00 3000 00

I 4600 Pa3xoAx 3a r{fleHcxr4 BHoc HCOPE o6ul.creerHuql4 390.00 0.00

o6r4o: 82000.00 52rt40.00

fn. C
Man
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