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ПРОТОКОЛ 
№13 

 
от редовно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 26 ноември 2020 г. 

(четвъртък) 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, Николай Арабаджиев, Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев. 
 
ОТСЪСТВАЩИ: Момчил Спасов 
 

КМЕТ И ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Милен Дулев, 
Малина Ешекова, инж. Петър Ангелов 
 

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ: не присъстват 
  

СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ: Николай Първанов, инж. 
Пламен Петров 
ЮРИСТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ: Маринела Дочева 
 
РЪКОВОДИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ: не присъстват 
 
ГРАЖДАНИ: не присъстват 
 

След констатиране на необходимия кворум (присъстват 12 общински 
съветника), председателят на Общински съвет-Белене откри редовното заседание и 
предложи да бъде включена нова точка в дневния ред, която се налага да бъде 
разгледана в режим на спешност: 

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

кандидатстване на Община Белене за осигуряване на финансиране чрез Финансов 
механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021, Програма 
„Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими 
групи: „Подобряване на условията за възпитание и грижи за децата от 3 до 6 
години“ с проект „Въвеждане на иновативни практики за възпитание и 
подобряване на средата на детската градина „ЗНАМЕ НА МИРА“, кв. 73, УПИ II, 
имот 03366.602.258, ул. Хр. Ботев 4, гр. Белене, община Белене“ чрез въвеждане на 
най-високи стандарти за обучение, енергийна ефективност и устойчивост.““ 
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 Д-р Бистра Павловска предложи заседанието да бъде закрито, без присъствието 
на граждани с оглед спазването на противоепидемичните мерки  
 
Гласували 12 общински съветника: 
 
ЗА - 12 
 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 
ОТСЪСТВА: Момчил Спасов 
 

Председателят на Общински съвет-Белене даде думата на общинските съветници 
за мнения по допълнително предложената точка. 

 
Думата бе дадена на Петър Дулев, който изрази мнение, че точката не е от спешен 

характер, тъй като самата процедура все още не е стартирала, а това би било 
предпоставка за възникването на разминавания с изискванията в бъдеще. Съветникът 
също пожела да узнае защо в намерението за кандидатстване е включена само едната 
детска градина. 

 
Милен Дулев – кмет на община Белене направи нужните разяснения като 

подчерта, че консултантите са уточнили, че не е възможно кандидатстване с два обекта 
по един проект. ДГ „Знаме на мира“ е предпочетена предвид готовия проект за басейн, с 
който разполагат. Спешното разглеждане на предложението се налага предвид нуждата 
от сигурна подкрепа от страна на Общинския съвет, за да може консултантите с 
увереност да започнат да работят по изготвянето на документацията. Кмета също изрази 
мнение, че би искал да се кандидатства с двете детски градини, но ситуацията не го 
позволява. 

 
Петър Дулев сподели, че след като изискванията са такива няма възражения. 
 
Председателят на Общински съвет-Белене предложи да бъде гласуван дневния 

ред от девет точки като първоначално предложената т.9 от проекта на дневен ред 
„Изказвания, питания, становища и предложения от граждани.“ да отпадне, а нейното 
място да заеме горепосоченото допълнителното предложение. 
 
 
 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

1. Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска – председател на 
Общински съвет - Белене, относно приемане на Правилник за изменение и допълнение 
на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Белене, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 
година. 
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2. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
учредяване на възмездно право на ползване върху движима вещ – частна общинска 
собственост, след провеждане на публичен търг по реда на Закона за общинската 
собственост (ЗОС) 
 

3. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
даване на разрешение Община Белене да сключи анекс към Договор за поръчителство 
към Договор за кредитна линия  № 226/05.12.2017 г. между „Банка ДСК“ ЕАД и 
Сдружение „МИГ Белене-Никопол“ за финансиране на одобрени допустими текущи 
разходи от ДФЗ на СНЦ „МИГ Белене – Никопол“ 

 
4. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 

разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на проект по 
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–2.040 
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 3“,  
Административен договор № BG05M9OP001–2.101-0085, по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален 
фонд на Европейски съюз, подписан  между Министерство на труда и социалната 
политика и Община Белене. 
 

5. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене относно 
издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ "Земеделие" – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане на Данък добавена стойност 
по договор № BG06RDNP001-7.001-0074-C01 от 08.05.2019 г. и съгласно анекс към 
него № BG06RDNP001-7.001-0074-C03 от 18.11.2020 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““ 
 

6. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене относно 
издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ "Земеделие" – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща второ авансово плащане по договор № 
BG06RDNP001-7.001-0074-C01 от 08.05.2019 г. и съгласно анекс към него № 
BG06RDNP001-7.001-0074-C03 от 18.11.2020 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““ 
 

7. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене относно 
издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ "Земеделие" – 
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Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за Данък добавена стойност 
по договор за БФП № BG06RDNP001-7.006-0127-C01 от 04.06.2019 г.  по процедура 
чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на 
площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на 
обществените потребности от общинско значение“ 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 
BG06RDNP001-7.006-0127 „Изграждане на част от Крайдунавски парк „Белене““ 

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

издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ "Земеделие" – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор за БФП № 
BG06RDNP001-7.006-0127-C01 от 04.06.2019 г.  по процедура чрез подбор № 
BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко 
обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените 
потребности от общинско значение“ 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 
BG06RDNP001-7.006-0127 „Изграждане на част от Крайдунавски парк „Белене““ 
 

9. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене относно, 
кандидатстване на Община Белене за осигуряване на финансиране чрез Финансов 
механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021, Програма „Местно 
развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи: 
„Подобряване на условията за възпитание и грижи за децата от 3 до 6 години“ с проект 
„Въвеждане на иновативни практики за възпитание и подобряване на средата на 
детската градина „ЗНАМЕ НА МИРА“, кв. 73, УПИ II, имот 03366.602.258, ул. Хр. 
Ботев 4, гр. Белене, община Белене“ чрез въвеждане на най-високи стандарти за 
обучение, енергийна ефективност и устойчивост.““ 
 

Д-р Бистра Павловска подложи на гласуване дневния ред и той бе приет с 
единодушие (12 общински съветника „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.) 
 
 
ПЪРВА ТОЧКА 
 

Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска – председател на 
Общински съвет - Белене, относно приемане на Правилник за изменение и 
допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - 
Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за 
мандат 2019-2023 година. 
 
 Д-р Бистра Павловска представи предложението и даде думата на 
председателите на всички постоянни комисии за становища.  
 
 Във всички постоянни комисии предложението е прието единодушно с 
направена корекция от страна на Калоян Прокопиев, който обобщи направените от него 
корекции като спомена, че те са отразени в становищата на комисиите.  
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 Съветникът припомни, че според него е по-удачно, в новосъздадения чл. 60а в 
ал. 1, 2, 3 и съответно в §1 и §2  да се използва точния текст, посочен в чл. 28а от 
ЗМСМА. Г-н Прокопиев посочи и друга необходима промяна - използването на 
служебен e-mail само при невъзможност за видеоконференция. 
 
 Д-р Бистра Павловска даде думата на Маринела Дочева за разяснения. 
  
 Юристът на Общински съвет-Белене от своя страна обобщи, че и в двата случая 
закона е спазен. Що се отнася до изискването за служебен e-mail, г-жа Дочева изрази 
несъгласие с предложението на съветника, предвид нуждата от служебен e-mail при 
регистрация в платформите за видеоконференции. 
 
 Калоян Прокопиев не възрази по отношение на използването на служебна 
електронна поща, но подчерта, че според него не е необходимо при наличието на 
видеоконференция. Съветникът акцентира върху практиката на Общинския съвет да се 
придържа към текстовете посочени в закона. 
 
 Председателят на Общински съвет-Белене получи потвърждение от страна на 
Юриста на Общински съвет-Белене по отношение на използването на точните текстове 
от ЗМСМА. 
 
 Калоян Прокопиев оттегли предложението за промяна в §1(3) и §2(3) да отпадне 
текста „ал. 1 и“ 
 
 Петър Дулев сподели, че под егидата на НСОРБ-РБ се използва програма за 
дистанционни заседания като таксата е около 350,00 лв годишно. Съветникът прикани 
да се проучат възможностите и те да бъдат обсъдени на следващо заседание. 
 
 Милен Дулев отговори, че подобни програми са винаги абонатни и биха се 
натрупали значителен размер такси за годината, а Община Белене избягва подобни 
разходи. 
 
 Инж. Петър Ангелов подчерта, че учениците работят с платформата Teams, 
която е безплатна и работи безупречно. 
 

Председателя на Общински съвет – Белене благодари на съветниците за 
направените коментари и подложи предложението на гласуване и общинските 
съветници взеха следното 

РЕ Ш Е Н И Е №107 
 

1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет - Белене, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г., със следните 
промени: в §1 (1) и в §2 (1) думите „чрез различни технически средства“ се заменят 
със следния текст „чрез видеоконференция чрез технически средства за 
комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук“, 
в §1 (2) и в §2 (2) думите „виртуално участие“ се заменят с думата 
„видеоконференция“. 
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Гласували 12 общински съветника: 
 
ЗА - 12  
 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 
ОТСЪСТВА: Момчил Спасов 
 
 
ВТОРА ТОЧКА 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
учредяване на възмездно право на ползване върху движима вещ – частна 
общинска собственост, след провеждане на публичен търг по реда на Закона за 
общинската собственост (ЗОС) 

 
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене. 
 
Думата бе дадена на председателите на постоянните комисии където бе 

разгледано предложението за становища. И в двете комисии: ПК „Местно 
самоуправление, ред, законност и сигурност“ и ПК „Икономика, общинска собственост, 
бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм” предложението е прието 
единодушно. 
 
 Калоян Прокопиев пожела да уточни, че в ПК „Икономика, общинска 
собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм” има направена 
редакционна промяна. Вместо „открива процедура“ – „дава съгласие“ както и някои 
други  пунктуационни корекции. Съветникът изрази подкрепа по отношение на идеята 
за предоставяне на движимата вещ на друга община, предвид амортизацията при 
неизползване и разходите за експлоатация по нея, които не са заложени в бюджета. Г-н 
Прокопиев отбеляза, че цените са удовлетворяващи предвид ситуацията. 
 
 Думата бе дадена на Маринела Дочева. Тя от своя страна препоръча на 
светниците да се придържат към първоначалния вид на предложението. Юристът 
изрази притеснение по отношене на петгодишния срок след приключване на 
административния договор, който все още не е изтекъл. Г-жа Дочева уточни, че точката 
е формулирана по този начин с цел евентуална защита пред съдебна инстанция и 
избягване на финансови корекции. 
 
 Калоян Прокопиев отбеляза, че както става ясно и от справка с други подобни 
решения на общински съвети - с решение на общински съвет не се открива процедура, а 
се дава съгласие кмета да учреди право на ползване чрез подписване на договор. 
 
 Юристът обясни, че за да се избегнат проблеми не се препоръчва да бъде давано 
съгласие преди 20.12.2020 г., а единствено да се открие процедура и всичко останало да 
се случи след 20.12.2020 г. 
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 Калоян Прокопиев не намери логика решението да бъде взето сега, а не след 
горепосочената дата. 
 
 Милен Дулев – кмет на община Белене уточни, че по този начин се спестяват две 
седмици на потенциалните участници. 
 
 Калоян Прокопиев предложи решението да бъде отложено след 20.12.2020 г., за 
да се избегнат излишни рискове. 
 
 Д-р Бистра Павловска обобщи дебатите до сега.  
 
 От последвалите дебати отново се стигна до предложение от страна на Калоян 
Прокопиев ЗА ОТЛАГАНЕ като останалите участници включително и кмета Милен 
Дулев се съгласиха с него. 
 
Гласували 12 общински съветника: 
 
ЗА - 12  
 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
 
ОТГЛАГА СЕ 
 
ОТСЪСТВА: Момчил Спасов 
 
 
ТРЕТА ТОЧКА 
 
 Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
даване на разрешение Община Белене да сключи анекс към Договор за 
поръчителство към Договор за кредитна линия  № 226/05.12.2017 г. между „Банка 
ДСК“ ЕАД и Сдружение „МИГ Белене-Никопол“ за финансиране на одобрени 
допустими текущи разходи от ДФЗ на СНЦ „МИГ Белене – Никопол“ 
 
 Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене като посочи някои конкретни 
примери за добри резултати от работата на МИГ „Белене-Никопол“ и подчерта, че 90% 
от средствата са усвоени. 

 
Д-р Бистра Павловска даде думата на председателите на комисиите където е 

разглеждано предложението за становища. 
 
Предложението е разгледано в ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, 

финанси, програми за финансиране и туризъм” и е прието единодушно. 
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Р Е Ш Е Н И Е №108 
 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет – Белене дава своето съгласие:  
 

1. Община Белене да сключи анекс към Договор за поръчителство към Договор за 
кредитна линия  № 226/05.12.2017 г. между „Банка ДСК“ ЕАД, ЕИК 121830616 и 
Сдружение „МИГ Белене-Никопол“ с Булстат 177027228 за финансиране на одобрени 
допустими текущи разходи от ДФЗ на СНЦ „МИГ Белене – Никопол“ в размер до 
100 000 лв. 

 
2. Оправомощава Кмета на Община Белене да извърши всички правни и 

фактически действия и подпише с кредитора „Банка  ДСК“ ЕАД при долуизброените 
параметри* анекса към договора за поръчителство и всички свързани с тази сделка 
документи и да представлява Община Белене лично или чрез пълномощник пред 
Банката. 

*Кредитна линия за финансиране на одобрени текущи разходи от ДФЗ. 
 Размер: до 100 000 BGN; 
 Вид на кредита: кредитна линия; 
 Цел на кредита: Финансиране на оборотни средства за дейността; 
 Срок на кредита: до 12 месеца с възможност за удължаване на срока до 2022 г.; 
 Усвояване: на части; 
 Погасяване: С всяко възстановяване на средства от ДФЗ. Еднократно погасяване 

на краен падеж на кредитната линия; 
 Лихвен процент: 1M EURIBOR, плюс надбавка в размер на 3.07%; 
 Такса управление: 0,30%; 
 Такса ангажимент: 0,00% 
 Обезпечение: 
• Първи по ред особен залог върху вземания от ДФЗ – одобрения бюджет на МИГ 

Белене Никопол в размер на 977 914,00 лв. 
• Поръчителство от Община Белене и Община Никопол. 

 
Гласували поименно 12 общински съветника: 

 
ЗА - 12 (Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, 
Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Николай 
Арабаджиев, Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 
 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 
ОТСЪСТВА: Момчил Спасов 
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ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
 
 Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на проект по 
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–
2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 3“,  
Административен договор № BG05M9OP001–2.101-0085, по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския 
социален фонд на Европейски съюз, подписан  между Министерство на труда и 
социалната политика и Община Белене. 
 
 Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене. 
 
 Предложението е разгледано в ПК „Здравеопазване, социални дейности, 
образование, култура, младежки дейности и спорт“ и ПК „Икономика, общинска 
собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм“. В двете комисии 
предложението е прието с единодушие. 
 
 Председателят на Общински съвет-Белене даде думата на общинските 
съветници за коментари, но след като такива не постъпиха д-р Павловска пристъпи към 
поименно гласуване. 
 

Р Е Ш Е Н И Е №109 
 

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: 
  

Общински съвет-Белене разрешава ползването на временен безлихвен заем 
по Договор № BG05M90P001-2.101-0085 за осигуряване на средства за работни 
заплати и други разходи на наетите по проекта работници  в размер на 33 300,00 
лв. (тридесет и три хиляди и триста лева) от общинския бюджет за срок до 
28.02.2021 г. 
 
Гласували поименно 12 общински съветника: 

 
ЗА - 12 (Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, 
Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Николай 
Арабаджиев, Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 
 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 
ОТСЪСТВА: Момчил Спасов 
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ПЕТА ТОЧКА 
 
 Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене относно 
издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ "Земеделие" – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане на Данък добавена 
стойност по договор № BG06RDNP001-7.001-0074-C01 от 08.05.2019 г. и съгласно 
анекс към него № BG06RDNP001-7.001-0074-C03 от 18.11.2020 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““ 
  
      Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене. 
 

Предложението е разгледано в ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, 
финанси, програми за финансиране и туризъм” и е прието единодушно с леки 
корекции, които са отразени в становищата. 

 
Калоян Прокопиев припомни направените корекции и подчерта думите на кмета, че 

Общински съвет-Белене „одобрява издаването на запис на заповед“. 
 
Д-р Бистра Павловска покани съветниците да гласуват поименно. 

 

Р Е Ш Е Н И Е №110 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Договор за БФП № BG06RDNP001-7.001-
0074-C01 от 08.05.2019 г. и анекс към него № BG06RDNP001-7.001-0074-C03 от 
18.11.2020 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““ по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"  от мярка - 7 
"Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от ПРСР за периода 2014 - 
2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските 
райони, сключени между Община Белене и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, 
Общински съвет – Белене: 

 
1. Одобрява издаването на Запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ 

"Земеделие" – Разплащателна агенция и упълномощава кмета на община Белене да 
подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза 
на ДФ "Земеделие" в размер на 103 039.12 лева (сто и три хиляди и тридесет и девет 
лева и дванадесет ст.) за обезпечаване на 100 % от стойността на допустимия ДДС на 
извършено второ авансово плащане по Договор за БФП № BG06RDNP001-7.001-0074-
C01 от 08.05.2019 г. и анекс към него № BG06RDNP001-7.001-0074-C03 от 18.11.2020 г. 
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по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура"  от мярка - 7 "Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони" от Програмата за Развитие на селските райони 
за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие 
на селските райони за проект № BG06RDNP001-7.001-0074 „Реконструкция на улици 
в град Белене: ул. „Милан Василев“; ул. „Петко Д. Петков“; ул. „Рила“ и част от 
ул. „Фердинанд Дечев““, сключени между Община Белене и ДФ "Земеделие" - 
Разплащателна агенция, за срока на договора удължен с шест месеца. 

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

получаване на Данък добавена стойност на второ авансово плащане по Договор за БФП 
№ BG06RDNP001-7.001-0074-C01 от 08.05.2019 г.  по подмярка 7.2 "Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура"  от мярка - 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони" от Програмата за Развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 
съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони за 
проект № BG06RDNP001-7.001-0074 „Реконструкция на улици в град Белене: ул. 
„Милан Василев“; ул. „Петко Д. Петков“; ул. „Рила“ и част от ул. „Фердинанд 
Дечев““ и да ги представи пред ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция. 
 
Гласували поименно 12 общински съветника: 
ЗА - 12 (Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, 
Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Николай 
Арабаджиев, Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 
ОТСЪСТВА: Момчил Спасов 
 
ШЕСТА ТОЧКА 
 
 Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене относно 
издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ "Земеделие" – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща второ авансово плащане по договор № 
BG06RDNP001-7.001-0074-C01 от 08.05.2019 г. и съгласно анекс към него № 
BG06RDNP001-7.001-0074-C03 от 18.11.2020 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““ 
  
 Докладва Милен Дулев - кмет на община Белене. 
  

Предложението е разгледано в ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, 
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финанси, програми за финансиране и туризъм” където е прието единодушно. 
  
 Д-р Бистра Павловска пристъпи към поименно гласуване 
 
 

РЕ Ш Е Н И Е №111 
 

На основание чл. 21, ал. 2, и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, съгласно буква „Б“, т. 4, т. 5 и т. 7 а) от 
Условията за изпълнение на проекти по подмярка 7.2, в изпълнение Договор за БФП 
№ BG06RDNP001-7.001-0074-C01 от 08.05.2019 г. и анекс към него № BG06RDNP001-
7.001-0074-C03 от 18.11.2020 г. по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"  
от мярка - 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата 
за Развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от 
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони за проект № 
BG06RDNP001-7.001-0074 „Реконструкция на улици в град Белене: ул. „Милан 
Василев“; ул. „Петко Д. Петков“; ул. „Рила“ и част от ул. „Фердинанд Дечев““ 

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

Белене в полза на ДФ "Земеделие" – Разплащателна агенция и упълномощава кмета на  
община Белене да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на 
предявяване в полза на ДФ "Земеделие" – Разплащателна агенция в размер на 
517 532,32 лева (петстотин и седемнадесет хиляди петстотин тридесет и два лева и 
тридесет и две ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер по второ авансово 
плащане за разходи, съгласно буква „Б“, т. 7 а) от Условията за изпълнение на 
проекти по подмярка 7.2, съгласно Договор за БФП № BG06RDNP001-7.001-0074-C01 
от 08.05.2019 г. и анекс към него № № BG06RDNP001-7.001-0074-C03 от 18.11.2020 г. 
по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура"  от мярка - 7 "Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони" от Програмата за Развитие на селските райони 
за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие 
на селските райони за проект № BG06RDNP001-7.001-0074 „Реконструкция на улици в 
град Белене: ул. „Милан Василев“; ул. „Петко Д. Петков“; ул. „Рила“ и част от ул. 
„Фердинанд Дечев““, сключени между Община Белене и ДФ "Земеделие" - 
Разплащателна агенция, за срока на договора удължен с шест месеца. 

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

получаване на второ авансово плащане съгласно Договор за БФП № BG06RDNP001-
7.001-0074-C01 от 08.05.2019 г. и анекс към него № № BG06RDNP001-7.001-0074-C03 
от 18.11.2020 г. по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"  от мярка - 7 
"Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за Развитие 
на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският 
земеделски фонд за развитие на селските райони за проект № BG06RDNP001-7.001-
0074 „Реконструкция на улици в град Белене: ул. „Милан Василев“; ул. „Петко Д. 
Петков“; ул. „Рила“ и част от ул. „Фердинанд Дечев““ и да ги представи пред ДФ 
"Земеделие" - Разплащателна агенция. 
 
 
 

12 
 



Гласували поименно 12 общински съветника: 
 
ЗА - 12 (Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, 
Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Николай 
Арабаджиев, Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 
 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 
ОТСЪСТВА: Момчил Спасов 
 
 
СЕДМА ТОЧКА 
 
 Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене относно 
издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ "Земеделие" – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за Данък добавена 
стойност по договор за БФП № BG06RDNP001-7.006-0127-C01 от 04.06.2019 г.  по 
процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или 
обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно 
задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ 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 BG06RDNP001-7.006-0127 „Изграждане на част от 
Крайдунавски парк „Белене““ 
 
 Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене като уточни, че става въпрос 
за разстояние от 10 дка между ДПП „Персина“ и Хотел „Престиж“ 
 
 Предложението е разгледано  в ПК „Икономика, общинска собственост, 
бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм” и е прието с единодушие с 
леки корекции. 
 
 Калоян Прокопиев уточни, че авансовото плащане не е второ, а е единствено 
плащане и в първа точка: „одобрява издаването на Запис на заповед“. 
 
 Председателят на Общински съвет-Белене пристъпи към поименно гласуване 
 

Р Е Ш Е Н И Е №112 
 

На основание чл. 21, ал. 2, и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и на основание Договор за БФП № 
BG06RDNP001-7.006-0127-C01 от 04.06.2019 г. и Анекс към него № BG06RDNP001-
7.006-0127-C02 от 18.11.2020 г. по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"  
от мярка - 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата 
за Развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от 
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Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони за проект № 
BG06RDNP001-7.006-0127 „Изграждане на част от Крайдунавски парк „Белене““. 

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

Белене в полза на ДФ "Земеделие" – Разплащателна агенция и упълномощава кмета на  
община Белене да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на 
предявяване в полза на ДФ "Земеделие" – Разплащателна агенция в размер на 58 014,45 
лева (петдесет и осем хиляди и четиринадесет лева и четиридесет и пет ст.) за 
обезпечаване на 100 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово 
плащане по Договор за БФП № BG06RDNP001-7.006-0127-C01 от 04.06.2019 г. и Анекс 
№ BG06RDNP001-7.006-0127-C02 от 18.11.2020 г.  по подмярка 7.2 "Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура"  от мярка - 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони" от Програмата за Развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 
съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони за 
проект № BG06RDNP001-7.006-0127 „Изграждане на част от Крайдунавски парк 
„Белене““, сключени между Община Белене и ДФ "Земеделие" - Разплащателна 
агенция, за срока на договора удължен с шест месеца. 

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

получаване на Данък добавена стойност на авансово плащане по Договор за БФП № 
BG06RDNP001-7.006-0127-C01 от 04.06.2019 г. и Анекс № BG06RDNP001-7.006-0127-
C02 от 18.11.2020 г. по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"  от мярка - 7 
"Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за Развитие 
на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският 
земеделски фонд за развитие на селските райони за проект № BG06RDNP001-7.006-
0127 „Изграждане на част от Крайдунавски парк „Белене““ и да ги представи пред ДФ 
"Земеделие" - Разплащателна агенция. 
 
Гласували поименно 12 общински съветника: 
 
ЗА - 12 (Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, 
Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Николай 
Арабаджиев, Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 
 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 
ОТСЪСТВА: Момчил Спасов 
 
ОСМА ТОЧКА 
 
 Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене относно 
издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ "Земеделие" – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор за БФП № 
BG06RDNP001-7.006-0127-C01 от 04.06.2019 г.  по процедура чрез подбор № 
BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко 
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обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените 
потребности от общинско значение“ 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 
BG06RDNP001-7.006-0127 „Изграждане на част от Крайдунавски парк „Белене““ 
 

 Докладва Малина Ешекова – заместник-кмет на Община Белене. 

 Предложението е разгледано  в ПК „Икономика, общинска собственост, 
бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм” и е прието с единодушие. 

  

Р Е Ш Е Н И Е №113 
 

На основание чл. 21, ал. 2, и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, както съгласно буква „Б“, т. 4, т. 5 и т. 7 а) 
от Условията за изпълнение на проекти по подмярка 7.2, в изпълнение Договор за 
БФП № BG06RDNP001-7.006-0127-C01 от 04.06.2019 г. и Анекс № BG06RDNP001-
7.006-0127-C02 от 18.11.2020 г. по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"  
от мярка - 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата 
за Развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от 
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони за проект № 
BG06RDNP001-7.006-0127 „Изграждане на част от Крайдунавски парк „Белене““. 

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

полза на ДФ "Земеделие" – Разплащателна агенция и упълномощава кмета на  община 
Белене да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на 
предявяване в полза на ДФ "Земеделие" – Разплащателна агенция в размер на 290 
072.29 лева (двеста и деветдесет хиляди и седемдесет и два лева и двадесет и девет 
ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер по авансово плащане за разходи, 
съгласно буква „Б“, т. 7 а) от Условията за изпълнение на проекти по подмярка 7.2, 
съгласно Договор за БФП № BG06RDNP001-7.006-0127-C01 от 04.06.2019 г. и Анекс № 
BG06RDNP001-7.006-0127-C02 от 18.11.2020 г.  по подмярка 7.2 "Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура"  от мярка - 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони" от Програмата за Развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 
съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони за 
проект № BG06RDNP001-7.006-0127 „Изграждане на част от Крайдунавски парк 
„Белене““, сключен между Община Белене и ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, 
за срока на договора удължен с шест месеца. 

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

получаване на авансово плащане съгласно Договор за БФП № BG06RDNP001-7.006-
0127-C01 от 04.06.2019 г. и Анекс № BG06RDNP001-7.006-0127-C02 от 18.11.2020 г. по 
подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура"  от мярка - 7 "Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони" от Програмата за Развитие на селските райони за периода 
2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските 
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райони за проект № BG06RDNP001-7.006-0127 „Изграждане на част от Крайдунавски 
парк „Белене““ и да ги представи пред ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция. 

 
Гласували поименно 12 общински съветника: 
 
ЗА - 12 (Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, 
Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Николай 
Арабаджиев, Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 
 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 
ОТСЪСТВА: Момчил Спасов 
 
 
ДЕВЕТА ТОЧКА 
 
 Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене относно, 
кандидатстване на Община Белене за осигуряване на финансиране чрез Финансов 
механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021, Програма 
„Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими 
групи: „Подобряване на условията за възпитание и грижи за децата от 3 до 6 
години“ с проект „Въвеждане на иновативни практики за възпитание и 
подобряване на средата на детската градина „ЗНАМЕ НА МИРА“, кв. 73, УПИ II, 
имот 03366.602.258, ул. Хр. Ботев 4, гр. Белене, община Белене“ чрез въвеждане на 
най-високи стандарти за обучение, енергийна ефективност и устойчивост.“ 
 
 Докладва Милен Дулев – кметна на община Белене, който подчерта, че проекта е 
излязал спешно и консултантите желаят да са сигурни, че имат подкрепата на 
Общинския съвет. Подобно на Петър Дулев изрази недоволство, че може да се 
кандидатства само с едната детска градина, но е по-добре да се направи сега едната, а 
по-нататък при възможност да се подобри и другата детска градина. 
 
 Предложението е внесено извънредно и не е разглеждано по време на 
заседанията на постоянните комисии. 
 
 Веселка Врайкова попита какво значи условието за 20% деца от уязвими групи. 
Стана ясно, че става въпрос за малцинства и други. 
 
 Петър Дулев изрази впечатление от немска технология за облицоване на басейни 
с метална сплав. Г-н Дулев посочи, че тази фирма има представителство в София и 
препоръча кмета на общината да се запознае с технологията и да се вземе предвид при 
изпълнението на проекта. 
 
 Милен Дулев изрази съгласие, но подчерта, че проекта на басейн е стар и е в 
съвсем начална фаза, но каквото е нужно ще се проучи. 
 
 Калоян Прокопиев пожела да узнае дали проекта е изготвен или тепърва 
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предстои да бъде изготвен. 
 
 Милен Дулев потвърди, че проект все още няма и е необходимо да се проучи 
дали всъщност детската градина ще кандидатства или общината и може би ще е нужно 
да се направи промяна в решението където да фигурира и детската градина. 
 
 Калоян Прокопиев припомни, че на по-късен етап ще е нужно да бъде взето 
решение и за партньорство. 
 
 Маринела Дочева разясни, че промяна може да се случи в отделна точка, но не и 
в тази. 
 
 Петър Дулев изрази мнение, че се избързва с процедурата и това може да доведе 
до неточности, но Милен Дулев подчерта, че консултантите държат Общински съвет-
Белене да даде предварително съгласие. 
 

Р Е Ш Е Н И Е №114 
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет – Белене дава своето съгласие:  

1. Община Белене да кандидатства за осигуряване на финансиране чрез Финансов 
механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021, Програма „Местно 
развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи:  
“Подобряване на условията за възпитание и грижи за децата от 3 до 6 години” с проект 
„Въвеждане на иновативни практики за възпитание и  подобряване на средата на 
детска градина „ЗНАМЕ НА МИРА”, кв.73, УПИ II, имот 03366.602.258, ул. Хр. 
Ботев 4, гр. Белене, община Белене” чрез въвеждане на най-високи стандарти за 
обучение, енергийна ефективност и устойчивост”. 

2. Възлага на Кмета на Община Белене да извърши всички необходими действия за 
изготвяне и подаване на проектно предложение „Въвеждане на иновативни 
практики за възпитание и  подобряване на средата на детска градина „ЗНАМЕ НА 
МИРА”, кв.73, УПИ II, имот 03366.602.258, ул. Хр. Ботев 4, гр. Белене, община 
Белене” чрез въвеждане на най-високи стандарти за обучение, енергийна ефективност 
и устойчивост” чрез Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 
2014-2021, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено 
включване на уязвими групи:  “Подобряване на условията за възпитание и грижи за 
децата от 3 до 6 години”. 
 
Гласували 12 общински съветника: 
 
ЗА - 12  
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
ОТСЪСТВА: Момчил Спасов 
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 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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