
 
 

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 
№15 

 
от редовно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 29 

декември 2020 г. (вторник) от 14:00 ч. 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, 
Петър Ангелов, Малина Ешекова 

 
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ: Венцислав Петров, Александър Андреев. 

 
СЛУЖИТЕЛИ  НА  ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ: инж. Пламен Петров, 
инж. Христина Мънева, Мая Терзиева, Милена Илиева, Румяна Кондрова, Виктория 
Петрова, Антон Антонов, Анна Несторова. 

 
РЪКОВОДИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ: представители на 
НЧ „Изгрев-1927“ – с. Кулина вода и НЧ “Възраждане-1924“ – с. Бяла вода. 

 
ГРАЖДАНИ: не присъстват 

 

След констатиране на необходимия кворум (присъстват 13 общински съветника), 
председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска, заедно с Петър 
Дулев – двамата от различни групи, съгласно чл. 69, ал. 3 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет Белене, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 - 2023г., направиха 
следното предложение: 

 
Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска – Председател на Общински 

съвет - Белене и Петър Илиев Дулев – общински съветник относно провеждане на 
закрито заседание на Общински съвет-Белене на 29.12.2020 г. от 14:00 часа 

Д-р Павловска представи основанията за направеното предложение и Общински съвет 
– Белене взе следното 
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РЕШЕНИЕ №116 
 

Във връзка със Заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването 
на Република България, променена със Заповед №РД-01-718/18.12.2020 год. за 
удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията 
на Република България и на основание чл.28, ал.1, изр. второ от ЗМСМА и чл. 69, ал.2-4 
от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Белене, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 г. 

 
Заседанието на Общински съвет – Белене на 29.12.2020 г. от 14:00 ч. да бъде ЗАКРИТО. 

Гласували 13 общински съветника: 

ЗА - 13 
ПРОТИВ –няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма 

 
ПРИЕМА СЕ 

 

Д-р Павловска откри редовното заседание под формата на закрито заседание – без 
присъствието на граждани и представи предварително предложения и гласуван на 
председателския съвет на 15.12.2020 г. дневен ред от 7 точки. Председателят уточни, че 
на 22.12.2020 г. постоянните комисии при Общински съвет-Белене са разгледали още 8 
точки, заедно с едно предложение, разгледано на извънредно заседание в същия ден. 

 
Милен Дулев – кмет на община Белене представи за включване в дневния ред следните 

точки: 
 
 

1. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене относно План – 
програми за развитието на читалищната дейност за 2021 г. 

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

 
1) Отчет за изпълнение на План - сметка за необходимите разходи за извършване на 

услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депо, 
както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване включително 
отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в населените места на 
Община Белене през 2020 г., приета с Решение № 21/27.12.2019 г. 

 
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, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на 
чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните 
образувания в общината,включително обезпечения по чл. 60 и отчисленията по чл.64 от 
Закона за управление на отпадъците в населените места на Община Белене през 2021 г. 

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

актуализация на поименния списък за капиталовите разходи на Община Белене за 2020 г. 
 

4. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене относно 
актуализация на бюджета на община Белене за 2020 г. 
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5. 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) и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество по чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост. 

 
6. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене относно приемане 

на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията 
на община Белене. 

 
7. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене относно изменение 

и допълнение на Решение №114 от 26.11.2020 г. на Общински съвет Белене отнасящо се до 
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 
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” 

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

актуализация на общински план за защита при бедствие в община Белене. 
 

Д-р Бистра Павловска предложи, представените по-горе предложения за включване в 
дневния ред. Председателят предложи точка „Изказвания, питания, становища и 
предложения от граждани“ да отпадне предвид взетото решение за закрито заседание. 

 
Момчил Спасов предложи тази точка да бъде променена на „Изказвания, питания, 

становища и предложения от общински съветници“. Съветникът отбеляза, че времето 
за запознаване с общинския план по отношение на т.8 е било недостатъчно и предложи, 
ако актуализацията не е от спешен характер да остане за разглеждане на следващо 
заседание. Момчил Спасов отбеляза и че според него точка 3 и точка 4 за актуализацията 
на бюджета и поименния списък на капиталовите разходи би следвало да бъдат 
предложени в една точка. Съветникът добави, че последната точка от дневния ред би 
могла да бъде „Изказвания, питания, становища и предложения“. 

 
Милен Дулев поясни, че общинският план за защита при бедствие не е променян по 

структура и съдържание, а се внася, за да се изпълни изискването на Областния управител 
да бъде презаверен от Общинския съвет. 

 
Думата  бе  дадена  на  Митанка  Митрикова  за  пояснения.  Г-жа  Митрикова  обобщи 

ситуацията като отбеляза, че единствената направена корекция в плана на община Белене е 
промяна в наименованието на Районно управление – Белене като се добавя при Областна 
дирекция на МВР – Плевен и при Оценката на риска в част Земетресения влиза и РЗИ. 

 
След направените разяснения д-р Бистра Павловска предложи точката да остане в 

дневния ред. 
 

Момчил Спасов предложи Общински съвет-Белене да опита да проведе дистанционно 
заседание като обобщи възможностите за провеждането му в платформата ZOOM. 
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Председателят на Общински съвет – Белене обобщи направените редакции и 
представи дневния ред в следния променен вид: 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене относно План – 

програми за развитието на читалищната дейност за 2021 г. 
 

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

1) Отчет за изпълнение на План - сметка за необходимите разходи за извършване на 
услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депо, 
както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване включително 
отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в населените места на 
Община Белене през 2020 г., приета с Решение № 21/27.12.2019 г. 

 
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, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на 
чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните 
образувания в общината,включително обезпечения по чл. 60 и отчисленията по чл.64 от 
Закона за управление на отпадъците в населените места на Община Белене през 2021 г. 

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

актуализация на поименния списък за капиталовите разходи на Община Белене за 2020 г. 
 

4. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене относно 
актуализация на бюджета на община Белене за 2020 г. 

 
5. 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) и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество по чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост. 

 
6. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене относно приемане 

на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията 
на община Белене. 

 
7. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене относно изменение 

и допълнение на Решение №114 от 26.11.2020 г. на Общински съвет Белене отнасящо се до 
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 
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” 

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

актуализация на общински план за защита при бедствие в община Белене. 
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9. Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска – председател на Общински съвет - 
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. 

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

приемане на решение за продажба на земя - частна общинска собственост в с. Бяла вода, 
община Белене на собственика на законно построена върху нея сграда без 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 ЗОС и приемане оценка на лицензиран оценител 
на недвижими имоти. 

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

приемане на решение за учредяване право на строеж върху общински имот в гр.Белене 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 приемане оценка от 
лицензиран оценител на имоти, след провеждане на публичен търг 

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

възлагане управлението на социална услуга “Център за обществена подкрепа“ Белене на 
външен доставчик. 

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

кандидатстване на Община Белене с проектно предложение по процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001- „3.1-Топъл обяд в 
условията на пандемията от COVID-19“. 

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

Откриване на процедура за провеждане на конкурс за Управител на МЦ „Бел Медик“ 
ЕООД, гр.Белене. 

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

 
Д-р Павловска подложи на гласуване дневния ред и той бе  приет  с 

единодушие (13 общински съветници „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ“.) 
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ПЪРВА ТОЧКА 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене относно План – 
програми за развитието на читалищната дейност за 2021 г. 

 
Д-р Павловска даде думата на Милен Дулев – кмет на община Белене да представи 

предложението. 
 

Предложението е разгледано в ПК „Здравеопазване, социални дейности, 
образование, култура, младежки дейности и спорт“ 

 
Председателят на Общински съвет-Белене даде думата на представителите на 

читалищата за въпроси, коментари и предложения. 
 

Момчил Спасов направи някои забележки по оформянето на предложението. 
Съветникът призова при приемането на бюджета на Общината читалищата да проявят 
инициатива и да предлагат идеи за развитие в културната сфера. Момчил Спасов прикани 
за по-широко обсъждане на проблемите на читалищата и възможностите за развитието на 
културата, тъй като тя е приоритет за Община Белене и подобен ход би бил единствено в 
полза.  Съветникът  предложи  промяна  в  първа  точка  като  се  добавя  в  началото  и 
„Годишна  програма  за  развитие  на  читалищната  дейност  в  община  Белене,  която 
включва…“ 

 
Петър Дулев припомни, че по време на заседанията на постоянните комисии е 

предложил по време на подготовката на бюджета да се направи обход по читалищата и да 
се предвидят належащите ремонти. 

 
Д-р  Бистра  Павловска пристъпи  към гласуване и  Общински  съвет - Белене взе 

следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 117 

На основание чл.26а, ал.2 от Закона за Народните читалища и чл. 21, ал. 1, т. 12 и т.23 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – 
Белене приема: 

 
1. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Белене, която 

включва Годишни план – програми за развитието на читалищната дейност за 2021 г. на 
НЧ „Христо Ботев 1892“ гр. Белене, НЧ „Виделина - 1897“ с. Деков, НЧ „Възраждане 
1924“ с. Бяла вода, НЧ „Изгрев - 1927“ с. Кулина вода, НЧ „Развитие – 1921“ с. Татари, 
НЧ „ Напредък 1903“ с. Петокладенци; 

 
2. Културни  календари  за  2021  г.  на  НЧ  „Христо  Ботев  1892“  гр.  Белене,  НЧ 

„Виделина - 1897“ с. Деков, НЧ „Възраждане 1924“ с. Бяла вода, НЧ „Изгрев - 1927“ с. 
Кулина вода, НЧ „Развитие – 1921“ с. Татари,  НЧ „ Напредък 1903“ с. Петокладенци; 

 
3. Културен календар на Община Белене за 2021 г. 

Приложения: съгласно текста 

Гласували 13 общински съветника: 
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ЗА - 13 
ПРОТИВ –няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма 

 
ПРИЕМА СЕ 

 
 

ВТОРА ТОЧКА 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене относно: 
 

1) Отчет за изпълнение на План - сметка за необходимите разходи за извършване 
на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане  на битовите отпадъци 
в депо, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване 
включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в 
населените места на Община Белене през 2020 г., приета с Решение № 21/27.12.2019 
г. 

 
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, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, 
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените 
места и селищните образувания в общината,включително обезпечения по чл. 60 и 
отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците в населените места на 
Община Белене през 2021 г. 

 
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене. 

 
Предложението е разгледано във всички постоянни комисии при Общински съвет- 

Белене и д-р Бистра Павловска даде думата на председателите им за становища. 
 

Във всяка една от комисиите предложението е прието с единодушие. 
 

Николай Арабаджиев подчерта, че Милена Илиева – началник отдел „ЕОЧ“ при 
община Белене е била изключително изчерпателна по време на заседанията на 
постоянните комисии. 

 
Момчил Спасов постави няколко въпроса. Съветникът постави проблема за 

невъзможността за събираемост на всички такси битови отпадъци и това рефлектира 
върху разходите. Момчил Спасов призова за по-реалистична план-сметка, за да се 
избегнат несъответствия. Съветникът припомни, че съгласно Решение от 03.12.2020 г. на 
Народното събрание, РИОСВ имат задължение да върнат на общината средства до края 
на януари. Момчил Спасов припомни и че общинските съвети имат право да 
освобождават от такса битови отпадъци някои бизнеси, които не осъществят дейност 
съгласно заповедта на министъра за противоепидемичните мерки. Съветникът пожела да 
чуе мнението на кмета по отношение на подпомагането на медицинските лица по пример 
на други общини и общински съвети. 

 
Милен Дулев – кмет на община Белене отговори, че план-сметката е съобразена с 

новия договор, който предстои да бъде сключен в средата на годината, като параметрите 
му все още не са ясни. Общината очаква намаление, но план-сметката е предвидена да 
поеме разликата в случай на увеличение на цените (Общината е член на сметището в с. 
Санадиново). По отношение на отпадането на таксите за някои бизнеси кмета изрази 
готовност това да се случи. Във връзка с подпомагането на медицинския персонал на 
болницата и медицинския център, Милен Дулев изрази мнение, че предвид най-големи7те 

 



стартови заплати в района ведно със средствата, които държавата им предоставя те са 
обезпечени на достатъчно добро ниво. Кмета използва възможността да сподели, че 
Общината търси и намира други начини да подпомага болницата и поликлиниката. 

 
Момчил Спасов подчерта, че въпросът е бил конкретно за медиците не за 

подпомагането на болницата по други начини. Съветникът изрази мнение, че е нужно да 
се прояви уважение както към медиците, дори и с малки суми така и към бизнесите, които 
не развиват дейност, но плащат такси. 

 
След кратки обобщителни коментари от страна на съветника думата бе дадена на 

експертите от администрацията. 
 

Румяна Кондрова – гл. експерт „Екология, чистота, селско стопанство и епизотии“ 
допълни по повод отчисленията към РИОСВ. Излязло е постановление и сумите, които са 
плащани към Никопол на база на извозено количество отпадъци от месец март до месец 
декември 2020 г. ще бъдат възстановени. 

 
Мая Терзиева -  уточни, че най-вероятно с тази сума ще се намали собствения принос 

в следващата година. 
 

Момчил Спасов изрази мнение, че би следвало тази сума да се отрази още сега. 
 

Милена Илиева предложи сумата (около 30 000 лв.) да бъде отразена при следващата 
актуализация на план-сметката през 2021 г. когато размерът на върнатата сума ще е 
окончателен и общината ще има по-ясен поглед за предстоящите разходи по новата 
техника. 

 
Момчил Спасов отново подчерта, че план-сметката не е реалистична. 

 
Петър Дулев предложи на ръководството работниците, които са по програма за 

пенсиониране да бъдат назначени на пълен работен ден. Съветникът припомни за свое 
предложение за търсене на възможност за завършване на пътя към Санадиново (около 
200м). Петър Дулев пирпомни за нуждата от преглед и актуализация на знаковото 
стопанство. 

 
Милен Дулев – кмет на община Белене изрази готовност да провери възможностите за 

завършване на пътя и сподели, че предстои поставяне на табели за туристическите 
атракции. 

 
Калоян Прокопиев обобщи коментарите от заседанията на постоянните комисии и 

изрази някои положителни впечатления, но също акцентира върху процента на 
неизпълнение на план-сметката. Съветникът наблегна на разликата във втората част – 
Подържане на чистотата на територията на местата за обществено ползване и по 
конкретно в частта Фонд работни заплати и предположи налагане на непопулярни мерки. 

 
Председателят на Общински съвет-Белене подложи предложението на поименно 

гласуване: 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 118 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 66, ал. 3, т.2 от Закона за местните данъци и такси 
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1. Приема Отчета за изпълнение на План-сметка 2020г.  към 30.11.2020 г. 
 

2. Одобрява План-сметка за необходимите разходи за извършване на услугите по събиране и 
транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, 
третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на 
териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в 
общината,включително обезпечения по чл. 60 и отчисленията по чл.64 от Закона за управление 
на отпадъците в населените места на Община Белене през 2021 г. 

 
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 

 

ТРЕТА ТОЧКА 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене относно 
актуализация на поименния списък за капиталовите разходи на Община Белене за 
2020 г. 

 
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене. 

 
Предложението е разгледано и прието във всички постоянни комисии при Общински 

съвет-Белене като в ПК  „ Местно  самоуправление,  ред, законност и сигурност“ и ПК 
„Устройство на територията, жилищна политика и екология” е имало по един „въздържал 
се“ съветник. 

 
Думата бе дадена на Момчил Спасов. Съветникът призова кмета винаги да се допитва 

предварително до Общинския съвет когато има намерение да подпомага и дарява. 
 

Момчил Спасов зададе въпрос дали общината е наясно и дали е предприела действия 
по възможността за възстановяване на средства за ремонт и оборудване на COVID-19 
отделения с решение/постановление на Министерски съвет подобно на други общини. 

 
Милен Дулев отговори, че масово средства са отпуснати за по-големите болници като 

1 или 2 са COVID отделенията, финансирани в общински болници. 
 

Отново последва кратък дебат по отношение на подпомагането на медицинските 
работници с цел уважение, стимул и мотивация. 
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Д-р Бистра Павловска – председател на Общински съвет – Белене проведе поименно 
гласуване: 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 119 

 
На основание чл. 21 ал.1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 124 ал. 3 от Закона за публичните 

финанси 
 

1. Създава нов обект с източник на финансиране Средства от Разплащателна Агенция 

(в лева) 
 

 Обект: Д-т План /било/ 
лв. 

Актуализация 
/става/- лв. 

 §5100 Основен ремонт    
1 „Реконструкция на част от ул. „"Ф. 

Дечев", ул. „М. Василев", ул. „П. Д. 
Петков" и ул. „Рила" в гр. Белене“ 

2-606 0, 00 633 678, 00 

 Контр. сума  0, 00 633 678, 00 
 

 

2. Създават се нови обекти с източник на финансиране собствени средства  
 
(в лева) 

 

№ Обект: Дейност План 
/било/ лв 

Актуализация 
/става/ - лв. 

 §5201 Придобиване на компютри и 
хардуер 

   

1. Закупуване на 10 броя преносими 
компютри за нуждата на СУ "Димчо 
Дебелянов" гр. Белене 

1-322 0 8 950,00 

2. Закупуване на 3 броя преносими компютри 
за нуждите на ОУ "Васил Левски" гр. 
Белене 

1-322 0 2 700,00 

 §5203 Придобиване на друго оборудване, 
машини и съоръжения 

   

1. Контролер за управление на горелката на 
парната инсталация на СУ „Димчо 
Дебелянов“ гр. Белене 

1-322 0,00 2 050, 00 

2. Закупуване на 2 броя Кислородни 
концентратори за МБАЛ Белене 

2-469 0 3 650,00 

 Контр. сума  0,00 17 350,00 
 

 

3. Създава се нов обект с източник на финансиране средства по проект „ЕРАЗЪМ +“ 

(в лева) 
 

 Обект: Д-т План /било/ 
лв. 

Актуализация 
/става/- лв. 

 §5201 Придобиване на компютри и 
хардуер 

   

1 Закупуване на 1 брой преносим 
компютър за нуждата на СУ "Димчо 
Дебелянов" гр. Белене 

1-322 0, 00 1 349,00 
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 Контр. сума  0, 00 1 349,00 
 
 

4. Актуализира плана на обект с източник на финансиране вноски от РИОСВ  
 
(в лева) 

 
 Обект: Д-т План /било/ 

лв. 
Актуализация 

/става/- лв. 
 §5100 Основен ремонт    

1 Закриване и рекултивация на 
съществуващото общинско депо за 
твърди битови отпадъци на 
територията на община Белене - 
Биорекултивация 

2-627 17 300,00 39 135,00 

 Контр. сума  17 300,00 39 135,00 
 

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 

 
 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене относно 
актуализация на бюджета на община Белене за 2020 г. 

 
Докладва Малина Ешекова – заместник кмет на община Белене. 

 
Предложението е разгледано във всички постоянни комисии при Общински съвет – 

Белене като навсякъде е прието с единодушие. 
 

Момчил Спасов обобщи, че разходите се намалели покрай COVID-19, но перото 
Други дейности по икономика е значително увеличено и има нужда от по-подробно 
описание. 

 
Милен Дулев – кмет на община Белене отговори, че са направени разплащания по 

стари задължения. 
 

Мая Терзиева обобщи направените разплащания: третиране на комари, комисии по 
ЗОП, изработването на План за интегрирано развитие на Община Белене и др. 

 
Калоян  Прокопиев  обобщи  коментарите  по  време  на  заседанията  на  постоянните 

комисии на Общински съвет-Белене. 
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Петър Дулев предложи АДО да издействат финансиране на дейностите по третиране 
на комарите от държавата. 

 
Милен Дулев потвърди, че редовно се предприемат подобни действия, но резултатът 

често е неудовлетворяващ. По отношение на следващата година вече са направени 
първите стъпки. 

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

предложението на поименно гласуване: 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 120 
 
 

На  основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 , чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124, ал. 
2  от Закона за публичните финанси 

I. Извършва актуализация на бюджета на Община Белене, както следва: 

1. По прихода: 
- Увеличава размера на приходната част със 75 673 лв. в т. ч. 

Наименование на прихода Шифър 
на § План 2020 г. Актуализация 

2020 г. 
Приходи от продажба на стоки и услуги 24-04 105 000 90 000 

Такса за ползване на ДСП 27-04 85 000 100 000 
Дарения 45-01 0 23 347 

Собствен принос по Оперативните програми 62-02 -33 000 -2 000 
Предоставени средства по безвъзмездна 

финансова помощ 72-01 0 21 326 
 

2. По разхода: 
2. 1. Увеличава размера на кредитната част с 75 673 лева, както следва: 

 
Дейност Акт. план 

2020 г. 
 Актуализаци 

я 2020 г. 
3 - 122 "Общинска администрация" /дофинансиране/ 3 200 600 
2-123 „Общински съвет“ 82 000 89 000 
2-366 “Столове” 116 500 93 000 
2 - 337 " Център за подкрепа за личностно развитие" 13 000 7 000 
3-322 „Дофинансиране на ОУ в. Левски“ 20 000 10 000 
2 -431 “Детска млечна кухня” 28 000 18 000 
2-469 „Други по здравеопазването“  0 39 979 
2-524 " Домашен социален патронаж” 230 000 250 000 
2-525 “Клубове на пенсионери, инвалиди и др.” 20 000 13 100 
2-714 “Спорт за всички” 50 000 73 347 
2-741 “Радиотранслационни възли” 3 300 800 
2-759 “Други по културата” 112 000 100 000 
2-832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и 
изграждане на пътищата“ 153 150 109 521 

2-849 “Други дейности по транспорта, пътищата,пощите и 
далекосъобщенията” 66 800 62 800 

2-898 “Други дейности по икономиката” 154 500 276 876 
2-910 “Разходи за лихви” 67 800 51 900 
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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 

 

ПЕТА 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) и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество по чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост. 

 
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене. 

 
Д-р Бистра Павловска поясни, че точката е разглеждана няколко пъти и единство е 

било нужно да мине определеният срок, за да бъде взето решение. 
 
Предложението е разгледано в ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, 
програми за финансиране и туризъм” където е прието с единодушие. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 121 
 
 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.1-2 от ЗОС дава съгласие за 
учредяване възмездно право на ползване за срок от 2 (две) години върху движима вещ – 
частна общинска собственост: Автоматична станция за измерване качеството на 
атмосферния въздух със съпътстващо хардуерно и софтуерно оборудване чрез 
провеждане на публичен търг по реда на Глава шеста на Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по чл.8, ал.2 от Закона 
за общинската собственост. 

 
 

2. Приема доклада на лицензирания оценител за изготвена пазарна месечна 
стойност за правото на ползване на вещта в размер на 1042,00 лева/месец без ДДС 
(хиляда четиридесет и два лева) или 1250,40 лева с включен ДДС (хиляда двеста и 
петдесет лева и 40 стотинки). 

 
3. Определя начална тръжна цена за месечна стойност на правото на ползване в 

размер на 1241,67 лева/месец без ДДС (хиляда двеста четиридесет и един лева и 67 
стотинки) или 1490,00 лева с включен ДДС (хиляда четиристотин и  деветдесет 
лева). 

 
4. Възлага на Кмета на Община Белене последващите действия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: 
1. Оценка от лицензиран оценител. 
2. Проекто –договор за учредяване възмездно право на ползване. 

 
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 от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене относно приемане 
на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на 
територията на община Белене. 

 
Докладва инж. Петър Ангелов – заместник кмет на община Белене. 

 
Предложението е разгледано в ПК „Местно самоуправление, ред, законност и сигурност“ 
и ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология”, където са направени 
промени в проекта на решение. 

 
Момчил Спасов сподели, че би било добре да се чуе мнението на хората, които 

отглеждат селскостопански животни и попита дали има анализ изготвен от общинска 
администрация. Съветникът сподели опасения, че приемането на тази наредба ще 
привлече контролните органи в гр. Белене, но предвид задължението от закона одобрява 
приемането и, въпреки някои неясноти по нея и по-конкретно терминът „обект за 
задоволяване на обществени потребности“. Момчил Спасов предположи, че във 
времето неяснотите ще се прецезират от практиката. 

 
Последваха кратки разисквания като Момчил Спасов предвиди известни катаклизми 

след приемането на наредбата. 
 

Румяна Кондрова уточни, че бройката на животните е определена от закона, както и 
изискванията и преди приемането на Наредбата. 

 
 

Калоян Прокопиев също потвърди, че без значение дали Наредбата е приета, 
задълженията за спазване на закона не отпадат. 

 
Петър Дулев призова след нова година да се разпространи информация сред 

кметствата. 
 

Председателят на Общински съвет-Белене покани съветниците да гласуват: 
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Р Е Ш Е Н И Е № 122 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 133 от Закона за ветеринарномедицинската 
дейност, чл. 8, във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове и чл. 76, ал. 3 
от Административнопроцесуалния кодекс: 

 
 

приема Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на 
територията  на  община  Белене  като  в  чл.3,  ал.  1  след  т.  12  се  добавя  нова  т.  13 
„Организират ежегодно в срок до 20 октомври извършването на инвентаризация на 
животните в животновъдните обекти – лични стопанства, и изготвят списък, който 
съдържа имената на собствениците на животни, броя, вида и категорията на 
животните от животновъдните обекти; в срок до 7 работни дни от извършване на 
инвентаризацията предават списъка на официалния ветеринарен лекар, отговарящ 
за съответната община, и го поставят на видно място“, а т. 13 става т. 14. 

- ал. 2, т. 1 става с текст „Актуализират списъка по ал. 1, т. 13; 
- ал. 4 на чл. 6 става чл. 7 
- чл. 7 става чл. 8 
- в чл. 9 текстът чл. 7 се замества с чл. 8 
- в чл. 27 текстът чл. 7 се замества с чл. 8 
- параграф 3 отпада 
- параграф 4 става параграф 3 
- параграф 5 става параграф 4 

Гласували 13 общински съветника: 

ЗА - 13 
ПРОТИВ –няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма 

 
ПРИЕМА СЕ 

 
СЕДМА ТОЧКА 

 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене относно 
изменение и допълнение на Решение №114 от 26.11.2020 г. на Общински съвет 
Белене отнасящо се до 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 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” 

Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене. 
 

Предложението е разгледано в ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, 
финанси, програми за финансиране и туризъм” 
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Момчил Спасов пожела да получи малко повече информация и попита защото е 
необходимо да се бърза, както и защо искаме да възложим правомощия на директора на 
ДГ. 

Милен Дулев направи нужните разисквания и посочи като причина за направеното 
предложение желанието на консултатните да подготвят предварително проектното 
предложение. 

Петър Ангелов отбеляза, че се търси избягване на забавяне във връзка с прилагането 
на ЗОП. 

Момчил Спасов призова за алтернативи за кандидатстване и изрази съмнение за 
предварително проектиране при неясни изисквания. Съветникът предложи да се поправят 
дворовете на двете детски градини вместо да се прави байсен в едната. Момчил Спасов 
наблегна на изискването за 20% уязвими групи и го определи като трудно за изпълнение. 
Съветникът сподели мнение, че има достатъчно време за подготовка и не е нужно 
решението да се взема сега. 

Момчил Спасов подчерта, че според ЗОП се гледа не календарната година, а датата на 
възникване на нуждата (решението). Също така съветникът очерта някои 
неблагоприятни сценария за неспазване на ЗОП. Според него положителното  в 
ситуацията е, че допустими общини са тези от северозападна България и съответно 
отпадат някои големи конкуренти. 

Милен Дулев сподели, че според информацията с която разполага е, че може да се 
кандидатства с един обект, а не с двете детски градини като в случая предимството е за 
ДГ „Знаме на мира“ предвид възможността за басейн. 

Кмета очерта нуждата от предварително вземане на решение и посочи като пример 
Община Никопол, които са взели същото решение. 

Калоян Прокопиев направи някои коментари и уточнения във връзка с прилагането на 
ЗОП като разгледа чл. 7 от ЗОП. 

Последваха дискусии между Калоян Прокопиев, Момчил Спасов, Милен Дулев и инж. 
Петър Ангелов като стана ясно, че след 11.01.2020 г. изтича срока за сходни дейности. 

Момчил Спасов отново призова да не се избързва и да се обмисли добре. 
Д-р Бистра Павловска пристъпи към гласуване: 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 123 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Общински съвет – Белене изменя и допълва Решение 114 от 26.11.2020 г. 
на Общински съвет Белене както следва: 

Точка 2 от Решение 114 от 26.11.2020 г. на ОС Белене става т.3 
Създава се нова т. 2 със следното съдържание: Възлага на Директора на Детска 

градина „Знаме на мира“ да извърши действия по възлагане на проектантски и 
консултантски услуги и да подпише договорите с изпълнителите във връзка с дейностите 
по подготовка на проектното 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”. 
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Гласували 13 общински съветника: 
 

ЗА - 0 
ПРОТИВ – 12 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 1 

 
НЕ СЕ ПРИЕМА 

 

ОСМА ТОЧКА 
 

Предложение  от  Милен  Павлов  Дулев  -  кмет  на  община  Белене  относно 
актуализация на общински план за защита при бедствие в община Белене. 

 
Докладва инж. Петър Ангелов – заместник кмет на община Белене. 

 
Предложението е разглеждано в ПК „Местно самоуправление, ред, законност и сигурност“ 
и ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология” като и в двете комисии 
е прието с единодушие. 

Разясненията по тази точка бяха направени в началото на заседанието при 
гласуването на дневния ред и за това д-р Павловска пристъпи към гласуване след като 
други въпроси и коментари не постъпиха. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 124 

На  основание  чл.21,ал.1,  т.23  от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната 
администрация, 

 
1. Приема актуализиран общинския план за защита при бедствия на община Белене. 

 
2. Възлага на кмета на общината последващи действия. 

Гласували 13 общински съветника: 

ЗА - 13 
ПРОТИВ –няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма 

ПРИЕМА СЕ 

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

*** 
 
ДЕВЕТА ТОЧКА 

 

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

 
Докладва д-р Бистра Павловска като уточни, че на комисиите предложението е 

обсъдено обстойно. 
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Предложението е разгледано на две заседания на комисиите съответно на 15.12.2020 
г. и на 22.12.2020 г. 

 
Предложението е разгледано и прието в ПК „Икономика, общинска собственост, 

бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм” с един негласувал (Калоян 
Прокопиев) на 22.12.2020 г. и ПК „Местно самоуправление, ред законност и сигурност“ с 
един въздържал се на 22.12.2020 г. 

 
Думата бе дадена на Калоян Прокопиев, който сподели, че не е против 

предложението на кмета, но иска повече. 
Съветникът направи подробни разяснения на база на Закона за предучилищното и 

училищното образование и Решение №790/30.10.2020 г. на Министерски съвет като 
припомни, че на 22.12.2020 г. на извънредна сесия е взето решение за задължителното 
предучилищно образование на 4-годишните деца и направи предложение: 

 
Чл. 21, ал. 1, Наредба 8 на Общински съвет-Белене да добие следния вид: 

 
"За ползване на детски ясли и детски градини родителите, настойниците или 
семействата на роднини, близки или приемните семейства на децата, настанени по 
чл.26 от Закона за закрила на детето, заплащат месечна такса за ползване на 
материалната база и предоставяне на услуги извън държавните образователни 
изисквания, които не са включени в единните разходни стандарти за финансиране на 
делегираните от държавата дейности по образование, в размер на 38,00 лв. 

 
За подлежащите на задължителна предучилищна подготовка 4, 5 и 6 годишни деца, не 
се заплаща такса за ползване на деткса градина.“ 

 
Съветникът подчерта, че в случай на приемане на предложението му се предполага 

всяка година тези такси да се актуализират докато детските градини не станат напълно 
безплатни за всички деца. Калоян Прокопиев излложи мотивите си и определи тази 
промяна като нужна за защитаване на обществения интерес. 

 
Момчил Спасов и Петър Дулев подкрепят идеята на Калоян Прокопиев. 
Николай Арабаджиев също изрази подкрепа, но пожела да чуе мнението на кмета. 
Милен   Дулев   от   своя   страна   отговори,   че   посещаемостта   е   на   високо   ниво, 

събираемостта на таксите също, данъците не са увеличавани и постигнатото до момента е 
добре да се запази и надгради в бъдеще. На този етап предложението във този вид е 
направено така, че да се възползват всички родители от помощта от държавата. Милен 
Дулев подчерта, че предложението се подкрепя както от администрацията, така и от 
директорките на двете детски градини. 

 
Олег Йорданов пожела разяснения и ги получи от страна на Калоян Прокопиев. Г-н 

Йорданов изрази притеснение, че ще има момент на неравнопоставеност между 
родителите на децата от различни възрасти. 

 
След като други предложения и въпроси на постъпиха д-р Бистра Павловска пристъпи 

към гласуването на предложението на Калоян Прокопиев. 
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Гласували 13 общински съветника: 
ЗА - 5 
ПРОТИВ-0 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 8 

 
НЕ СЕ ПРИЕМА 

 
След  като  предложението  на  Калоян  Прокопиев  не  се  прие  Председателят  на 

Общински съвет-Белене пристъпи към гласуване на предложението на вносителя: 
 

"За ползване на детски ясли и детски градини родителите, настойниците или 
семействата на роднини, близки или приемните семейства на децата, настанени по 
чл.26 от Закона за закрила на детето, заплащат месечна такса за ползване на 
материалната база и предоставяне на услуги извън държавните образователни 
изисквания, които не са включени в единните разходни стандарти за финансиране на 
делегираните от държавата дейности по образование, в размер на 48,00 лв. 
Задължените лица заплащат таксата с намаление, за формирането на което се 
използва 50 % от норматива за подпомагане заплащането на такси по чл. 283, ал. 9 от 
ЗПУО за съответната година. Таксата за подлежащите на задължителна 
предучилищна подготовка 4, 5 и 6 годишни деца, се заплаща за периода от 15 септември 
до 31 май и е в размер на 45,00 лв. Задължените лица заплащат таксата с намаление, за 
формирането на което се използва 50 % от норматива за подпомагане заплащането на 
такси по чл. 283, ал. 9 от ЗПУО за съответната година.“ 

 
 

Калоян Прокопиев излезе от заседанието като заяви, че не е против, но не е 
съгласен с така направеното предложение и не може да го гласува в този вид. 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 125 

На основание чл. 21, ал. 1, т.7 , чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет 
Белене 

Приема  Наредба  за  изменение  и  допълнение  на  Наредба  за  определянето  и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белене. 

Гласували 12 общински съветника: 

ЗА - 8 
ПРОТИВ –няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 4 

 
ОТСЪСТВА: Калоян Прокопиев 

ПРИЕМА СЕ 

Калоян Прокопиев влезе на заседанието. 
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ДЕСЕТА ТОЧКА 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
приемане на решение за продажба на земя - частна общинска собственост в с. Бяла 
вода, община Белене на собственика на законно построена върху нея сграда без 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 ЗОС и приемане оценка на 
лицензиран оценител на недвижими имоти. 

Докладва инж. Петър Ангелов – заместник кмет на община Белене. 
 

Предложението е разгледано в ПК „Устройство на територията, жилищна политика и 
екология” и ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, програми за 
финансиране и туризъм” като и в двете комисии е прието единодушно с направена 
корекция в името според нотариалния акт. 

 
Момчил Спасов обърна внимание на необходимостта от точка в решението където 

според чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА се упоменава, че 30% от постъпленията от 
продажбата трябва да се използва за подобряване на инфраструктурата в  населеното 
място. 

Р Е Ш Е Н И Е № 126 

1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинската 
собственост (ЗОС) и чл.28, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество 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., 
Решение №69/ 12.06.2020г. и Решение №104/ 22.10.2020г. на Общински съвет – Белене в 
Раздел Втори, точка V със съдържание: “Списък на недвижими общински имоти, 
собственост на Община Белене, предназначени за продажба по реда на Закона за 
общинската собственост (ЗОС), без провеждане на публичен търг или публично 
оповестен конкурс през бюджетна 2020 година“ под номер 2 от него с Урегулиран 
поземлен имот (дворно място) с площ 885,0 кв.м, находящ в с.Бяла вода, община Белене, 
УПИ III-140, стр.кв.4 по плана на селото, актуван с Акт за частна общинска собственост 
(АЧОС) с №2834/ 11.12.2007г. 

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

собственост (ЗОС) и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество по чл.8, ал.2 от ЗОС приема доклад за пазарната оценка, изготвен от 
лицензиран оценител на имоти ”ХЕМУС КОНСУЛТ” ЕООД – гр.Троян, съгласно който за 
продажба на общински Урегулиран поземлен имот (дворно място) с площ 885,0 кв.м, 
находящ в с.Бяла вода, община Белене, УПИ III-140, стр.кв.4 по плана на селото е 
определена пазарна цена в размер на 6510,0 лева /шест хиляди и петстотин и десет лева и 
0 стотинки/ (не се начислява ДДС съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС). 

 
3. Дава съгласие за продажба без търг или конкурс на общински Урегулиран 

поземлен имот (дворно място) с площ 885,0 кв.м, находящ в с.Бяла вода, община Белене, 
УПИ III-140, стр.кв.4 по плана на селото на собствениците на законно построените в имота 
сгради (подробно описани в нотариален акт за покупко-продажба с №66/ 14.09.2020г.) 
Музамил Мохмед Уагли и Рахаб Музамил Уагли - граждани на Кралство 
Великобритания, за сумата от 6510,0 лева /шест хиляди и петстотин и десет лева и 0 
стотинки/ (не се начислява ДДС съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС), платима изцяло от купувача 
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на продавача след влизане в сила на настоящото решение и преди подписване на договора за 
продажба. 

 
4. 30% от постъпленията по т. 3 да се използват за финансиране на изграждането, за 

основен и/или текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията 
на с. Бяла вода. 

 
5. Възлага на Кмета на Общината последващите действия. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Препис на Молба с вх.№ 98-00-437/ 11.11.2020г. 
2. Препис на АЧОС с №2834/ 11.12.2007г. 
3. Препис на нотариален акт за покупко-продажба с №66/ 14.09.2020г. 
4. Препис на Скица на ОбТС – гр.Белене. 
5. Оценка на лицензиран оценител. 
6. Данъчна оценка на общинският имот. 
7. Проекто –договор за продажба по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС. 

 
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 

 
 
ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
приемане на решение за учредяване право на строеж върху общински имот в 
гр.Белене 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 приемане оценка от лицензиран оценител на имоти, след провеждане 
на публичен търг. 

 
Докладва инж. Петър Ангелов – заместник кмет на община Белене. 

 
Предложението е разгледано в ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, 

финанси, програми за финансиране и туризъм” ПК“Устройство на територията, жилищна 
политика и екология” 

 
Думата бе дадена на инж. Пламен Петров, който очерта дискусиите по време на 

комисиите и предложи инж. Христина Мънева да разясни, която от своя страна увери, че 
проблемите с този имот не са неразрешими. 

 
Момчил Спасов изрази неодобрение по отношение на оценката на независимия 

лицензиран оценител. Съветникът също направи забележка, че Общински съвет-Белене 
няма правомощия да одобрява проект на договор за учредяване на право на строеж. 
Момчил Спасов предложи и т. 4 „Възлага на кмета последващи действия“ да отпадне. 
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Инж. Пламен Петров припомни, че г-н Спасов изрично е поискал договор при 
разглеждането на предложението за станцията, а юристката от своя страна е одобрила на 
вниманието на съветниците да се предлага проект на договор. 

 
Момчил Спасов потвърди като поясни, че е нужно да бъде представен договор за 

информация, а не като част от решението. 
 

Д-р Бистра Павловска пристъпи към поименно гласуване с предложените промени 
от страна на г-н Спасов: 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 127 

1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.28, ал.5 от Наредбата 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по чл.8, ал.2 от 
Закона за общинската собственост 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 ІV: “Списък на недвижими общински имоти в 
регулация на гр.Белене, предназначени за учредяване право на строеж по реда на Закона 
за общинската собственост (ЗОС), след провеждане на публичен търг или публично 
оповестен конкурс през бюджетна 2020 година“ под номер 6 от него със съдържание:“№6. 
Търговски обект с идентификатор 03366.602.1462.8 със ЗП - 81,0 кв.м по КККР на 
гр.Белене, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3054/ 13.10.2020г.“. 

 
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за 

общинската собственост (ЗОС), чл.70 и чл.80 от Наредбата за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество по чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост дава 
съгласие за учредяване право на строеж след провеждане на публичен търг с тайно наддаване 
върху общински имот: Търговски обект с идентификатор 03366.602.1462.8 със ЗП - 81,0 кв.м 
по КККР на гр.Белене. 

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

собственост (ЗОС), чл.65 и чл.80 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 учредяване право на строеж след провеждане 
на публичен търг с тайно наддаване върху общински имот: Търговски обект с идентификатор 
03366.602.1462.8 със ЗП - 81,0 кв.м. по КККР на гр.Белене е определена пазарна цена в размер 
на 3223,0 лева, без ДДС (три хиляди двеста двадесет и три лева и 0 стотинки) или 3867,60 
лева с включен ДДС (три хиляди осемстотин шестдесет и седем лева и 60 стотинки). 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Препис на АЧОС с №3054/ 13.10.2020г. 
2. Препис на Заповед №656/ 09.07.2020г. на Кмета на община Белене. 
3. Препис на Скица на ОбТС – гр.Белене. 
4. Оценка на лицензиран оценител. 
5. Данъчна оценка на общинският имот. 
6. Проект на Договор за  учредяване право на строеж. 

 
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) 
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ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 

 
ПРИЕМА СЕ 

 
 
ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

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

 
Докладва Малина Ешекова – заместник кмет на община Белене, която уточни, че 

към момента на приемане на предходното решение №86/04.08.2020 г. правилника за 
прилагане на Закона за социалните услуги все още не е бил приет. 

 
Предложението е разгледано в ПК „Здравеопазване, социални дейности, 

образование, култура, младежки дейности и спорт“ и ПК “Местно самоуправление, ред, 
законност и сигурност“ и е прието с единодушие с направена някои корекция като добавя 
Раздел II, глава 3 от Закона за социалните услуги. 

 
Момчил Спасов направи забележка, че правните основания чл. 25, ал. 2 се отнася до 

правомощията на кмета и включително т. 7 налага т. 2 от решението да отпадне, тъй 
като закона вече го казва. 

 
Иван Динов излезе от заседанието. 

 
Момчил Спасов обърна внимание на думата частен доставчик, която трябва да замести 
думата външен доставчик в решението така както е по закон. Момчил Спасов предложи 
вместо чл. 25, ал. 2, т. 3 и т.7 да се запише чл. 25, ал. 1. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е №128 
 

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

Дава съгласие за възлагане управлението на социалната услуга „Център за 
обществена подкрепа“ Белене на частен доставчик. 

 
Гласували поименно 12 общински съветника: 
ЗА - 12 (Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско  Манолов, 
Даниел Тонев, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Николай 
Арабаджиев, Олег  Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 

 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 

 
ПРИЕМА СЕ 

 

ОТСЪСТВА: Иван Динов 
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ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене относно 
кандидатстване на Община Белене с проектно предложение по процедура за 
директно  предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ  BG05FMOP001-5.001- 
„3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“. 

 
Докладва Малина Ешекова – заместник кмет на община Белене. 

Иван Динов влезе на заседанието. 

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

 
Момчил Спасов направи забележка, че няма как дейностите да отговарят на 

приоритетите на Плана за интегрирано развитие на Община Белене за периода 2021-2027 
г. след като той все още не е приет. 

 
В дискусия съветниците и г-жа Ешекова се обединиха върху решението да се направи 

промяна в т. 3 „ Потвърждава, че дейностите отговарят на приоритетите на 
Общински план за развитие 2014-2020 г. и на проекта на План за интегрирано развитие 
на Община Белене за периода 2021-2027 г. и в т. 4 да отпадне „указания срок“. 

 
Р Е Ш Е Н И Е №129 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация : 
 

1. Дава съгласие Община Белене да подаде проектно предложение по процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1- 
Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“. 

 
2. Определя дейността по предоставяне на топъл обяд, като местна дейност по 

смисъла на Закона за публичните финанси. 
 

3. Потвърждава, че дейностите отговарят на приоритетите на Общински план за 
развитие на Община Белене за периода 2014-2020 г. и на проекта на План за интегрирано 
развитие на Община Белене за периода 2021-2027 г. 

 
4. Възлага на Кмета на Община Белене да подготви всички необходими документи 

за кандидатстване и да подаде проектното предложение. 
 
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 
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ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене относно 
Откриване на процедура за провеждане на конкурс за Управител на МЦ „Бел 
Медик“ ЕООД, гр.Белене. 

 
 

Докладва Малина Ешекова – заместник кмет на община Белене. 
 

Предложението е разгледано в ПК „Здравеопазване, социални дейности, образование, 
култура, младежки дейности и спорт“ и ПК „Местно самоуправление, ред, законност и 
сигурност“ като и в двете комисии е прието с единодушие. 

 
Калоян Прокопиев направи забележка по правното основание на проекта за решение 

чл. 63, ал. 3 от ЗЛЛ където пише, че е нужно да се спази реда на Закона за публичните 
предприятия. В чл. 20, ал. 1 от ЗПП са описани изискванията, на които трябва  да 
отговаря управителя. 

 
Последваха дискусии след които стана ясно, че липсващите изисквания ще се 

добавят. 
 

Момчил Спасов обърна внимание на Наредбата за условията и реда за упражняване 
на правата на собственик от Община Белене върху общинската част от капитала на 
търговските дружества и по-специално на чл. 37 и чл. 38, която гласи, че в договора с 
новия управител се поставя бизнес задача, която би осигурила по-добра проследяемост и 
контролиране на изпълнението на поетите ангажименти. Съветникът също припомни, че 
Общинският съвет не одобрява договора, а го приема за информация. 

 
Милен Дулев отговори, че редовно се прави контрол – ревизия на 6 месеца в 

общинските дружества и се провеждат срещи с упавителите. 
 

Последваха още дискусии. 
 

Р Е Ш Е Н И Е №130 
 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация,  чл.63,  ал.3  от  Закона  за  лечебните  заведения,  чл.№35  от  Наредба 
№6/Общински съвет-Белене и чл. 3, ал.1 и чл.9, ал.3 от Наредба №9 от 26.06.2000 г. за 
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения: 

І. Открива процедура по провеждане на конкурс за възлагане управлението на МЦ 
„Бел Медик“ ЕООД, гр.Белене при следните условия: 

1. Обект на конкурса: избор на управител на МЦ „Бел Медик” ЕООД, гр.Белене; 
2. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания: 
2.1. Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на 

Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; 

2.2. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по дентална 
медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно- 
квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита 
образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване 
на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на 
здравния  мениджмънт; 
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2.3. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар по дентална медицина или 
икономист;     кандидатите,     притежаващи     образователно-квалификационна     степен 
„магистър“ по дентална медицина, да имат придобита основна специалност; 

2.4. Да не са поставени под запрещение; 
2.5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 
2.6. Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител на 

публично предприятие; 
2.7. Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено 

отговорени съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са 
останали неудовлетворени кредитори; 

2.8. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, 
съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, 
при което са останали неудовлетворени кредитори; 

2.9. Да не са съпрузи/съпруги или лица във фактическо съжителство, роднина по 
права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до 
втора степен включително, на член на колективен орган за управление и контрол на 
същото публично предприятие; 

2.10. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от 
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество, да не са членове на политически кабинет и секретар на община; 

2.11. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име; 
2.12. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с 

ограничена отговорност; 
2.13. Да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго 

публично предприятие. 
2.14. Точки 2.11 и 2.12 се отнасят за дейност, сходна с дейността на дружеството. 
3. Необходими документи за участие в конкурса: 
3.1. Заявление до Кмета на Община Белене за допускане за участие в конкурса; 
3.2. Автобиография – европейски формат; 
3.3. Документ за самоличност – копие; 
3.4. Нотариално заверено копие от: диплома за придобита образователно- 

квалификационна степен „магистър“ по дентална медицина, квалификация по здравен 
мениджмънт и свидетелство за призната специалност, или диплома за придобита 
образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и 
придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за 
повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на 
здравния мениджмънт. Квалификация по здравен мениджмънт се удостоверява чрез 
представяне на един  от  документите,  визирани  в §3  от  заключителните  разпоредби 
на Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 
възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения; 

3.5. Копие от документ /трудова, служебна или осигурителна книжка/, удостоверяващ 
наличие на минимум пет години трудов стаж като лекар по дентална медицина, или 
икономист; 

3.6. Медицинско удостоверение – общо здравословно състояние, оригинал; 
3.7. Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за 

заемане на длъжността. 
3.8. Декларация, че са налице условията по т. 2.4 – 2.13. 
3.9. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен 

период, която се предоставя в отделен запечатан плик, поставен в плика с документите. 
4. Документите се поддават в запечатан плик всеки работен ден в Община Белене 

(08.00 ч. до 17.00 ч.) до 10.02.2021 г. 
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5. Комисията предоставя на кандидатите за участие в конкурса информация, относно 
темата – предмет на събеседването, проект на договор за възлагане на управлението на 
лечебното заведение. Темата, предмет на събеседване с кандидатите е: „Мястото и ролята 
на лечебното заведение в здравната система, повишаване качеството на медицинското 
обслужване, приоритети за бъдещото развитие”. По време на събеседването комисията по 
провеждане на конкурса има право и на други допълнителни въпроси от областта на 
здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на 
общинското лечебно заведение. 

ІІ. Конкурсът да се проведе на 23.02.2021 г. от 10.00 ч. в сградата на общинската 
администрация, зала №26 на три етапа: 

1. Проверка на съответствието на представените от кандидатите документи с 
изискванията по т. 2; 

2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното 
заведение за тригодишен период; 

3. Събеседване с кандидатите. 
ІII. Възлага организацията на конкурса на кмета на общината, включително и 

изпълнението на чл. 37 и чл. 38 от Наредба №6 за условията и реда за упражняване 
на правата на собственик от Община Белене върху общинската част от капитала на 
търговските дружества. Кмета назначава пет членна комисия, от които: един член е 
правоспособен юрист, един магистър по медицина, представител на РЗОК, 
представител на РЗИ-Плевен и общински съветник. Комисията провежда конкурса, 
оценява и класира кандидатите при условията и по реда на чл.5 – чл.10 от Наредба 
№9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на 
лечебни заведения, като изготвя протокол и предлага за одобрение на Общинския 
съвет решение за определяне кандидата, спечелил конкурса. 

Когато комисията класира двама или повече кандидати с най-високи и равни оценки, 
протокола се предоставя на назначена от кмета на общината тричленна комисия в 
различен състав от този на комисията по изречение първо, за допълнително събеседване. 
Комисията провежда допълнителното събеседване на 05.03.2021 г. и предлага на 
Общинския съвет за одобрение кандидата, спечелил конкурса. 

IV. Задължава настоящият управител да представи на кандидатите в тридневен 
срок от поискването справки, писмена информация и документи, относно 
структурата,числеността и щатното разписание на персонала, както и годишните 
финансови отчети за 2018 г., 2019 г. и 2020 г., в т.ч. и отчетите представени на РЗОК 
Плевен. 

V. Определя възнаграждение в размер на 50,00 лв. на членовете на комисиите по 
т. ІV, без тези които са лица по чл.19, ал.7 от Закона за администрацията, държавни 
служители и лица по чл.107а от Кодекса на труда. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА:  при  удължаване  на  срока на обявената извънредна епидемична 

обстановка през 2021 г. от Министерски съвет, обявените дати за провеждане на конкурс 
ще бъдат променени, съобразно заповедта на министъра на здравеопазването. 

 
Гласували поименно 12 общински съветника: 

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

 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 

 
ПРИЕМА СЕ 

ОТСЪСТВА: Иван Динов 27 
 



ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 
Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

 
Няма постъпили. 

 
Председателят 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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