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ПРОТОКОЛ 
№1 

 
от редовно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 28 

януари 2021 г. (четвъртък) от 14:00 ч. в зала №26 на 
Общинска администрация – Белене 

 
 

НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ: 
 

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

 
ОТСЪСТВАЩИ: Даниел Тонев 

 

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

 
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ: Венцислав Петров, Александър Андреев. 

 
СЛУЖИТЕЛИ  НА  ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ: Мая Терзиева, Милена 
Илиева, Румяна Кондрова, Виктория Петрова, Анна Несторова, Николай Първанов. 

 
РЪКОВОДИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ: проф. д-р Андрей 
Захариев (СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов) 
 
ГРАЖДАНИ: не присъстват 

 

След констатиране на необходимия кворум (присъстват 12 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 28.01.2021 г. от 14:00 часа 

Д-р Павловска представи основанията за направеното предложение и Общински съвет 
– Белене взе следното 
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РЕШЕНИЕ №1 
 

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 28.01.2021 г. от 14:00 ч. да бъде ЗАКРИТО.  

Гласували 12 общински съветника: 

ЗА - 12 
ПРОТИВ –няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ 
ОТСЪСТВА: Даниел Тонев 

 

Д-р Павловска откри редовното заседание под формата на закрито заседание – 
без присъствието на граждани и представи предварително предложения и гласуван 
на председателския съвет дневен ред от 13 точки.  

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

точки: 
 

 Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно участие  
на представителя на  Община Белене в  редовно заседание на  Общото  събрание на 
„Асоциацията по ВиК - Плевен”. 

 
Д-р Бистра Павловска предложи, представеното по-горе предложение за включване в 

дневния ред като точка 13.  
 

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 за 
интегрирано развитие на община Белене 2021-2027 г. 

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

създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в община Белене, държавно–
делегирана дейност. 
 

3. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
кандидатстване на Община Белене с проектно предложение по процедура BG05M9OP001-
6.002 „Патронажна грижа+“. 
 

2 

 



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 4“, Административен договор 
№BG05M9OP001-2.103-0039, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, подписан 
между Министерство на труда и социалната политика и Община Белене. 
 

5. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
общинска програма за полагане на обществено полезен труд от лицата обект на месечно 
подпомагане в Община Белене през 2021 г. 
 

6. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
приемане на отчет за дейността на МКБППМН-Белене за 2020 г. 
 

7. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги. 
 

8. Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска – председател на Общински 
съвет – Белене, относно вземане на решение за отмяна на Решение №130 от 29.12.2020 г. на 
Общински съвет – Белене. 
 

9. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
одобряване на изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване 
на УПИ ІІ,  стр. кв.158, гр.Белене и изменение на Подробен устройствен план – План за 
регулация на общински и държавни имоти в обхвата на  археологическа недвижима 
културна ценност „Антична крепост Димум“  на основание чл. 21, ал. 1  т. 11 от ЗМСМА. 
 

10. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
приемане на Годишна програма за 2021 година за управление и разпореждане с имотите – 
общинска собственост, на основание 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. 
 

11. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
приемане на решение за Определяне  размера и местоположението на мерите, пасищата и 
ливадите в землището на Община Белене, предназначени за общо и за индивидуално 
ползване от земеделски стопани или техните сдружения, отглеждащи пасищни животни по 
реда на чл.37о, ал.1, т.1 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи 
(ЗСПЗЗ), за Определяне правила за ползването на имотите с НТП - ПМЛ по реда на чл.37о, 
ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за 
Предоставяне и Актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите по реда на 
чл.37о, ал.4-6 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ) 
 

12. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
Годишен отчет за 2020 г. по изпълнението на Програмата за опазване на Околна среда, в 
съответствие с разпоредбите на чл. 79, ал. 5 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда 
и чл. 52 и ал. 6 от Закона за управление на отпадъците. 
  
 13. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно участие  
на представителя на  Община Белене в  редовно заседание на  Общото  събрание на 
„Асоциацията по ВиК - Плевен” 
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14. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 

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

Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно План за 
интегрирано развитие на община Белене 2021-2027 г. 

 
Докладва Малина Ешекова – заместник кмет на община Белене. 

 
Предложението е разгледано и прието с единодушие от всички постоянни комисии 

при Общински съвет-Белене като в ПК Устройство на територията, жилищна политика и 
екология и ПК Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, програми за 
финансиране и туризъм е имало по един против и един въздържал се. 

 
Калоян Прокопиев обоснова гласуването си „Против“ по време на заседанията на 

комисиите. Съветникът посочи като причина припокриването на информацията с 
Програмата за управление на община Белене за мандат 2019-2023. Калоян Прокопиев се 
съгласи, че ПИРО 2021-2027 следа да е съобразен с приетата програма, но не трябва да я 
преповтаря, а допълва и надгражда предвид различните периоди. Съгласно утвърдените 
методически указания за разработване и прилагане на ПИРО 2021-2027 г. от МРРБ - Целите 
и приоритетите на ПИРО се определят в съответствие с целите и приоритетите на 
стратегическите документи за регионално и пространствено развитие на по-високите нива, 
като се обвързват с постигането на резултати за територията на общината. Целите на плана 
следва да отразяват местните потенциали за развитие и да се съсредоточават върху 
решаването на конкретните проблеми на общината. След като подробно изложи своята 
обосновка съветникът предложи общинския съвет да отложи приемането на това решение 
за следваща сесия, за да има възможност екипът да допълни и коригира ПИРО 2021-2027. 

 
Момчил Спасов изрази задоволство, че проф. д-р Андрей Захариев е част от екипа за 

изготвяне на ПИРО 2021-2027  г. Съветникът подкрепи критиката на Калоян Прокопиев по 
отношение на стратегическата част. От своя страна Момчил Спасов направи забележки по 
отношение на аналитичната част, която той намира за недостатъчна – липсва повече 
статистика, причини, изводи за тенденциите, повече сравнения със съседни общини дори и 
за по-стари периоди. Съветникът не одобри направения SWOT анализ като изрази мнение, 
че анкетата на базата, на която е съставен не е представителна. Момчил Спасов също така 
посочи, че липсва повече експертна оценка. Съветникът определи ПИРО 2021-2027 г. като 
приемлив, но и твърде оптимистичен. След като изключително детайлно изложи своята 
добронамерена критика и препоръки с конкретни примери припомни, че ПИРО 2021-2027 
е от изключителна важност при кандидатстването по проекти и следва да бъде подобрен и 
разширен. 

 
Петър Дулев също направи някои препоръки и по-специално по отношение на 

туризма, възстановяването на Свищовско-Беленската напоителна система, ХТК, 
корабоплаване, ВЕЦ, сондажа за минерален извор и други. 

 
Милен Дулев – кмет на община Белене направи някои пояснения по отношение на 

поставените проблеми.  
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Думата бе дадена на проф. д-р Андрей Захариев.Той от своя страна акцентира върху 

предимствата и богатствата на Белене и Свищов. Професорът наблегна и на предимствата 
на лимитния ангажимент, от който екипът по изготвяне на ПИРО е избрал да се води. 
Проф. д-р Андрей Захариев отбеляза, че забележките на съветниците по време на 
комисиите са взети предвид и са отразени. В дълго изложение професорът обоснова 
изготвянето на плана във вида в който е представен. Проф. д-р Андрей Захариев благодари 
за направените забележки и увери съветниците, че екипът е дал най-доброто от себе си при 
изготвянето на плана през последните 6 месеца. Професорът подчерта интегрирания 
характер на документа, който през целия период на действие е отворен за промяна. Проф. 
д-р Андрей Захариев завърши с призив за единство и увери присъстващите, че ПИРО-
Белене 2021-2027 ще е повод за гордост като отново подчерта уникалността на гр. Белене – 
островите, Природен парк Персин, АЕЦ и всичко останало с което общината разполага. 

 
Председателят на Общински съвет-Белене благодари най-сърдечно на проф. д-р 

Андрей Захариев за интересно поднесената презентация, за гордостта, която е породил с 
думите си и призова за единодушна подкрепа от страна на съветниците, единодействие и 
екипност като формула за успех и припомни, че документа е отворен за промяна при нужда. 

 
Момчил Спасов, Калоян Прокопиев и Петър Дулев направиха още някои 

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

следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 2 
 
На основание чл. 21,  ал. 1,  т. 12 от ЗМСМА, чл. 24, т. 1 от Закона за регионалното 

развитие и чл. 21, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗРР: 
 
1. Приема  План за интегрирано развитие на Община Белене за периода 2021-2027 г. 
 
Приложение: План за интегрирано развитие на община Белене за пероиода 2021-2027 

г. на електронен носител. 
 
Гласували 12 общински съветника: 
 
ЗА - 12 
ПРОТИВ –няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 
ОТСЪСТВА: Даниел Тонев 
 
Председателят на Общински съвет-Белене обяви 15-минутна почивка. 

 
***
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ВТОРА ТОЧКА 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в община Белене, 
държавно–делегирана дейност. 
 

Докладва Малина Ешекова – заместник кмет на община Белене. 
 

Предложението е разгледано във две постоянни комисии при Общински съвет- 
Белене и д-р Бистра Павловска даде думата на председателите им за становища. 
Председателите на ПК „Здравеопазване, социални дейности, образование, култура, 
младежки дейности и спорт” и ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, 
програми за финансиране и туризъм” представиха становищата комисиите като 
предложението е прието единодушно и с корекция в правното основание от едната 
комисия. 
 

Калоян Прокопиев направи коментар по отношение на екипа на проекта и направи 
предложение, ако е предвиден финансов ресурс да се сформира екип от външни лица  - 
безработни. 
 

Малина Ешекова подчерта, че за нуждите на проекта е необходимо екипът да има 
подходящо образование и/или опит и също така не са предвидени достатъчно средства за 
назначаване на външни лица. 

 
Момчил Спасов направи някои забележки по отношение на длъжностите на 

служителите и необходимостта те да бъдат посочени в решението. 
 
Последва дискусия и всички се обединиха около идеята да се посочи в т. 3 

“(заместник кмет и двама експерти)”, за да не се налага ново решение на общинския 
съвет при промяна в Заповедта на Кмета за състава на екипа. 
 

Председателят на Общински съвет-Белене пристъпи към гласуване с предложената 
промяна от Момчил Спасов: 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 3 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 2 и чл. 53, ал. 1 и ал. 2 от 
Закона за социалните услуги и чл. 84 от Правилника за прилагане на Закона за социалните 
услуги,  Общински съвет-Белене: 

 
1. Дава съгласие да бъде създадена нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в 

община Белене, като държавно-делегирана дейност, считано от 01.01.2021 г. 
 
2. Натуралният показател да се определя съгласно Решение на Министерски съвет 

за приемане на Стандарти за делегираните от държавата дейности за натурални и 
стойностни показатели – 30 потребители за 2021 година. 

 
3. Социалната услуга да се администрира от екип от 3 (трима) служители от 

Общинска администрация-Белене, (заместник кмет и двама експерти) определени със 
заповед на Кмета и с адрес на предоставяне на услугата в Община Белене: гр.Белене 5930, 
обл.Плевен, ул. „България“ №35, стая №22. 
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4. Възлага на Кмета на Община Белене да извърши последващи действия по 
изпълнение на Решението. 
 
Гласували 12 общински съветника: 
 
ЗА - 12  
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 
ОТСЪСТВА: Даниел Тонев 
 

ТРЕТА ТОЧКА 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
кандидатстване на Община Белене с проектно предложение по процедура 
BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“. 

 
Докладва Малина Ешекова – заместник кмет на община Белене. 

 
Предложението е разгледано в две комисии. Председателите на ПК „Здравеопазване, 

социални дейности, образование, култура, младежки дейности и спорт” и ПК „Икономика, 
общинска собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм” 
представиха становищата на комисиите, където предложението е срещнало пълна 
подкрепа. 

След като въпроси и коментари по предложението не постъпиха Д-р Бистра Павловска 
– председател на Общински съвет – Белене пристъпи към гласуване. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 4 

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

местната администрация и в съответствие с изискванията за кандидатстване: 
 
1. Дава съгласие Община Белене да подаде проектно предложение по направление I 

и направление II по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”  

2.  Възлага на Кмета на Община Белене да подготви всички необходими документи за 
кандидатстване и да подаде проектното предложение. 
 
 

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

ОТСЪСТВА: Даниел Тонев 
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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 4“, Административен договор 
№BG05M9OP001-2.103-0039, по Оперативна програма “Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския 
съюз, подписан между Министерство на труда и социалната политика и Община 
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 „Икономика, общинска собственост, бюджет, 
финанси, програми за финансиране и туризъм” където е прието с единодушие. 

 
Момчил Спасов подчерта, че от проекта на решение не става ясно какъв е договорът и 

предложи да се уточни, че е по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG05M9OP001–2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания-Компонент 4“. 

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

предложението на поименно гласуване: 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 5 
 

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 № 
BG05M90P001-2.101-0039 по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001–2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-
Компонент 4“ за осигуряване на средства за работни заплати и други разходи на наетите по 
проекта работници  в размер на 21 500,00 лв. (двадесет и една хиляди и петстотин лева) от 
общинския бюджет за срок до 30.06.2021 г. 
 
 
Гласували поименно 12 общински съветника: 
 
ЗА - 12 (Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Иван 
Динов,  Калоян  Прокопиев,  Камелия  Веселинова,  Момчил Спасов,  Николай Арабаджиев, 
Олег  Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 
 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 
ОТСЪСТВА: Даниел Тонев 
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ПЕТА ТОЧКА 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно общинска 
програма за полагане на обществено полезен труд от лицата обект на месечно 
подпомагане в Община Белене през 2021 г. 

 
Докладва Малина Ешекова – заместник кмет на община Белене. 
 
Думата бе дадена на председателите на ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, 

финанси, програми за финансиране и туризъм” и ПК „Здравеопазване, социални дейности, 
образование, култура, младежки дейности и спорт” за становища. И в двете комисии 
предложението е прието единодушно. 

 
Калоян Прокопиев припомни въпроса за таксите в детските градини и припомни за 

направена корекция по време на комисиите в самата програма. 
 
Анна Несторова – гл. експерт „Здравни и социални дейности, Образование,МКБППМН“ 

увери, че промяната ще бъде отразена. 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 6 
 
На основание чл. 21, ал. 1 , т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация Общински съвет – Белене приема: Общинска програма за полагане на 
общественополезен труд от лицата, обект на месечно подпомагане в Община Белене през 
2021 г., за сведение и информация. 
 
Гласували 12 общински съветника: 
 
ЗА - 12  
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 
ОТСЪСТВА: Даниел Тонев 
 
 

ШЕСТА ТОЧКА 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно приемане 
на отчет за дейността на МКБППМН-Белене за 2020 г. 

 
Докладва Малина Ешекова – заместник кмет на община Белене. 

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

сигурност“ и ПК „Здравеопазване, социални дейности, образование, култура, младежки 
дейности и спорт”, като и в двете комисии е прието единодушно. 

 
Момчил Спасов подчерта, че отчета не е представен достатъчно подробно, липсва анализ 

и сравнение с предни периоди. 
Малина Ешекова направи някои разяснения на настоящата ситуация спрямо ситуацията 
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през миналата година. 
 
Анна Несторова отговори, че представеният отчет е в сбит вариат с оглед на забележка от 

предходни години от страна на общинските съветници за големия обем на отчета. 
 
Момчил Спасов коментира, че на база на така представения отчет не могат да се 

направят нужните изводи. 
 
Председателят на Общински съвет-Белене покани съветниците да гласуват: 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 7 
 

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

 
Общински съвет – Белене приема отчета на МКБППМН за 2020 година, за сведение. 
 

Гласували 12 общински съветника: 

ЗА - 12 
ПРОТИВ –няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 
ОТСЪСТВА: Даниел Тонев 
 
Калоян Прокопиев излезе. 
 
 

СЕДМА ТОЧКА 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно създаване 
на Съвет по въпросите на социалните услуги.  

 
Докладва Малина Ешекова – заместник кмет на община Белене. 
 
Предложението е разгледано в ПК „Здравеопазване, социални дейности, образование, 

култура, младежки дейности и спорт”. 
 
 
Д-р Бистра Павловска пристъпи към гласуване: 
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Р Е Ш Е Н И Е № 8 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27 от Закона за 
социалните услуги 

 
Общински съвет-Белене създава в Община Белене Съвет по въпросите на социалните 

услуги в състав: 
 
    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Малина Ешекова – Заместник-кмет на Община Белене; 
 
    ЧЛЕНОВЕ: 
 
1. Анна Несторова – Главен експерт „Здравни и социални дейности, образование и 

МКБППМН“; 
 
2. Миглена Врайкова – Директор на Дирекция „Социално подпомагане“-Белене; 
 
3. Елка Денкова – Главен социален работник в отдел „Индивидуална оценка на хора с 

увреждания и социални услуги“ при ДСП-Белене; 
 
4. Ваня Карлева – Ръководител на ЦОП-Белене; 
 
5. Дарина Добранчева – Ръководител на ЦСРИ-Белене; 
 
6. Веселка Врайкова - Председател на Постоянна комисия „Здравеопазване, социални 

дейности, образование, култура, младежки дейности и спорт“ в Общински съвет-Белене; 
 
7. Валери Арабаджиев – Началник група „ОП на охранителна полиция“ при РУ на 

МВР-Белене; 
 
8. Анелия Генова – Директор на СУ „Димчо Дебелянов”; 
 
9. Румяна Богданова – Директор на ОУ „Васил Левски”; 
 
10. Мая Гъркова – Директор на ПГЯЕ ”М.С.Кюри”; 
 
11. Д-р Наталия Мадова – Управител на „МБАЛ Белене“ ЕООД; 
 
12. Рени Петкова – Председател на ОООХУ-Белене 
 

Гласували 11 общински съветника: 
 
ЗА – 11 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма 
 
ПРИЕМ А СЕ 
 
ОТСЪСТВАТ: Даниел Тонев и Калоян Прокопиев. 
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ОСМА ТОЧКА 
 

Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска – председател на Общински 
съвет – Белене, относно вземане на решение за отмяна на Решение №130 от 29.12.2020 г. 
на Общински съвет – Белене. 

 
Докладва д-р Бистра Ангелова Павловска – председател на Общински съвет – Белене, 

която обобщи като причина за предложението за отмяна на решението конкретен критерий 
за подбор, който ограничава възможността на кандидатите за управители да упражняват 
професията си на лекари. Предложението е направено след внесено предложение за 
промяна в Народното събрание, което е прието на първо четене. Председателят уточни, че 
днес 28.01.2021 г. предложението за промяна на този критерий е прието и на второ четене. 

 
Калоян Прокопиев влезе на заседанието. 

 
Предложението е разглеждано в ПК „Здравеопазване, социални дейности, 

образование, култура, младежки дейности и спорт” като е прието с единодушие. 
 
Д-р Павловска пристъпи към поименно гласуване след като други въпроси и 

коментари не постъпиха. 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 9 
 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ във връзка 
с чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ, чл. 1, ал. 3 от ЗПП, чл. 63, ал. 3 от ЗЛЗ, и чл. 3 от 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, изд. от Министъра на 
здравеопазването, Общински съвет Белене: 
 
 Отменя Решение №130 от 29.12.2020 г. на Общински съвет – Белене.  
 

Приложение: Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения вх.№054-01-
117 от 16.12.2020 г. на Народното събрание на Република България. 

  
Гласували поименно 12 общински съветника: 
 
ЗА - 12 (Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско  Манолов, Иван 
Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, 
Олег  Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 
 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 

ОТСЪСТВА: Даниел Тонев 
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ДЕВЕТА ТОЧКА 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
одобряване на изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и 
застрояване на УПИ ІІ,  стр. кв.158, гр.Белене и изменение на Подробен устройствен 
план – План за регулация на общински и държавни имоти в обхвата на  
археологическа недвижима културна ценност „Антична крепост Димум“  на 
основание чл. 21, ал. 1  т. 11 от ЗМСМА. 

 
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене. 

 
Предложението е разгледано в ПК „Здравеопазване, социални дейности, образование, 

култура, младежки дейности и спорт” и ПК „Устройство на територията, жилищна 
политика и екология“ като и в двете комисии е прието с единодушие. 

 
Момчил Спасов призова преди кандидатстването по „Региони в растеж“ общинските 

съветници предварително да получат концепцията за информация.  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 10 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ  и във връзка с чл. 110, 
ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ: 

 
Общински съвет-Белене одобрява изменение на Подробен устройствен план – 

План за регулация и застрояване на УПИ ІІ,  стр. кв.158, гр.Белене и изменение на 
Подробен устройствен план – План за регулация на общински и държавни имоти в 
обхвата на  археологическа недвижима културна ценност „Антична крепост Димум“. 
 

С изменението на ПУП-ПРЗ  на  УПИ ІІ „За училище“ в стр. кв. 158 се установява 
трасе на ул. „Еп. Евгений Босилков“ по ок. 613а, ок 677, ок. 676.   За сметка на терена на 
училището се създава нов УПИ VІІ „За музей“ с идент. 03366.602.1444,  включващ 
незавършения стоеж южно от учебните  сгради.  

Южно от ул. „Еп. Евгений Босилков“ от частта от терена на училището оставащи  в 
стр.кв. 15 се обособяват нови УПИ ХІІІ „За обществено обслужване“ с идент. 
03366.602.1445, УПИ ХІV „За паркинг“ с идент. 03366.602.54 и УПИ ХV „За обществено 
обслужване“ с идент. 03366.602.53. 

Теренът за училище „Васил Левски“ - УПИ ІІ „За училище“ придобива нов 
идентификатор 03366.602.1443. 

Застрояването в новообразуваните урегулирани поземлени имоти в стр.кв. 15 е 
отразено с червени пунктирани ограничителни линии на застрояване и градоустройствени 
показатели в графичната част. 

От общинските имоти оставащи северно от  УПИ ІІ в стр. кв. 158  „За училище“ и 
попадащи в източната част на терен „За Крайдунавски парк“ се образува нов УПИ ХІІ „За 
Крайдунавски парк и археологическа недвижима културна ценност“ с идент. 
03366.602.1459. От общинските имоти в североизточната част на УПИ ІІ „За училище“ се 
образува нов  УПИ VІІІ „За археологическа недвижима културна ценност“ с идент. 
03366.602.1461. 

От двата имота с разкрити архуологически структури – западна и южна крепостна 
стена на крепостта „Димум“ се образуват два нови УПИ с отреждане „За археологически 
паметник“ съответно УПИ І  с идент. 03366.602.1391 и УПИ ХІІІ с идент. 03366.602.1389.  
Двата държавни имота са предоставени с Договор № РД-11-00-73/11.08.2020 г. между  
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Министерството на културата и Община Белене  за безвъзмездно управление на 
община Белене за срок от 10 години. 

 
Промените в Плана са отразени в графичната част в съответствие с изискванията на 

Наредба №01/8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. 
 

Приложение: 
1. Писмо от Министър на образованието и науката - копие 
2. Писмо от Министерство  на културата - копие 
3. Удостоверение за приемане на проект от СГКК – Плевен - копие 

Гласували 12 общински съветника: 

ЗА - 12 
ПРОТИВ –няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ 

ОТСЪСТВА: Даниел Тонев 
 
ДЕСЕТА ТОЧКА 

Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно приемане 
на Годишна програма за 2021 година за управление и разпореждане с имотите – 
общинска собственост, на основание 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. 

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

Предложението е разгледано в ПК „Местно самоуправление, ред, законност и 
сигурност“, ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология” и ПК 
„Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране и 
туризъм” като и в трите комисии е прието единодушно с направена корекция в името 
на годишната програма като е премахната последната част „на територията на община 
Белене.“ и добавяне на нов раздел за движими вещи. 

 
Калоян Прокопиев акцентира на по-големите непогасени задължения и 

недопускането на същото през тази година. 
 
Милен Дулев – кмет на община Белене изрази увереност, че задълженията ще се 

изчистят постепенно. 

Р Е Ш Е Н И Е № 11 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 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 ЗОС: 

Общински съвет-Белене приема Годишна програма за управление и разпореждане 
с имотите – общинска собственост за бюджетната 2021 година, съгласно Приложение №1 
и направените допълнения в него. 
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Приложение: Приложение №1 -  проект за Годишна програма 2021 година. 

 
Гласували поименно 12 общински съветника: 
 
ЗА - 12 (Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско  Манолов, 
Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Николай 
Арабаджиев, Олег  Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 
 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 

ОТСЪСТВА: Даниел Тонев 
 

Камелия Веселинова излезе от заседанието. 
 
 
ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно приемане 
на решение за Определяне  размера и местоположението на мерите, пасищата и 
ливадите в землището на Община Белене, предназначени за общо и за индивидуално 
ползване от земеделски стопани или техните сдружения, отглеждащи пасищни 
животни по реда на чл.37о, ал.1, т.1 от Закона за собствеността и ползване на 
земеделските земи (ЗСПЗЗ), за Определяне правила за ползването на имотите с НТП - 
ПМЛ по реда на чл.37о, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за собствеността и ползване на 
земеделските земи (ЗСПЗЗ), за Предоставяне и Актуализиране на ползването на мерите, 
пасищата и ливадите по реда на чл.37о, ал.4-6 от Закона за собствеността и ползване на 
земеделските земи (ЗСПЗЗ) 

 
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” като и от двете комисии е прието с единодушие. 

 
След като въпроси и коментари по предложението не постъпиха Д-р Бистра Павловска 

– председател на Общински съвет – Белене пристъпи към гласуване. 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 12 
 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37и, ал.3 и чл.37о, ал.1, т.1 от Закона за 
собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ) определя пасищата, мерите и 
ливадите за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Белене, както и размера 
и местоположението им, съгласно Приложение №1 на Предложението. 
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2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37о, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за 
собствеността и ползване на земеделските земи определя Правила за ползване на имотите 
по т.1, съгласно Приложение №2 на Предложението. 

 
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37о, ал.4 от Закона за собствеността и 

ползване на земеделските земи дава съгласие за предоставяне на имотите по т.1 за общо и 
за индивидуално ползване, приема Годишен план за паша за стопанска 2020-2021 година и 
определя задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите, 
пасищата и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на Община Белене, 
съгласно Приложение №3 на Предложението и направените допълнения към него. 
 
Гласували 11 общински съветника: 
 
ЗА - 11 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 

 ОТСЪСТВА: Даниел Тонев и Камелия Веселинова 
 
 
 
ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно Годишен 
отчет за 2020 г. по изпълнението на Програмата за опазване на Околна среда, в 
съответствие с разпоредбите на чл. 79, ал. 5 и ал. 6 от Закона за опазване на околната 
среда и чл. 52 и ал. 6 от Закона за управление на отпадъците. 

 
Докладва Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене. 

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

сигурност“ и ПК „Устройство на територията, жилищната политика и екология“ като и в 
двете комисии предложението е прието единодушно. 

 
Момчил Спасов направи коментар по предложението като подчерта, че отчетът не 

дава пълна представа за изпълнените дейности. Момчил Спасов призова за по-подробно 
представяне на отчета и по-конкретно причините за неизпълнение и представяне на пълен 
отчет за целия период на Програмата за опазване на околната среда на територията на 
община Белене. 
 

Камелия Веселинова влезе на заседанието. 
 
 Калоян Прокопиев се съгласи с Момчил Спасов, че така представено предложението 
създава объркване и не дава достатъчно подробна информация. Съветникът направи 
предложение да се добави като втора точка в решението:  
 
 Приема информацията за изпълнението на Програмата за управление на 
дейностите отпадъците за 2020 г. за сведение. 
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   Петър Дулев постави въпрос чие е задължението за събиране на непотребните 
автомобилни гуми. Последва кратка дискусия.  

 Момчил Спасов постави въпроса за липсата на Програма за разделно събиране на 
отпадъци. 
 Румяна Кондрова – гл. експерт „Екология, чистота, селско стопанство и епизотии“ 
отговори, че програмата предстои да бъде приета след приемането на Националния план за 
управление на отпадъците. 
 

Р Е Ш Е Н И Е №13 
 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА,  във връзка с  чл. 79, ал. 5  от ЗООС и чл. 

52, ал. 9 от ЗУО, Общинския съвет-Белене:  
 

1. Приема годишния отчет за 2020 г. за изпълнение на Програмата за опазване на 
околната среда на територията на община Белене. 

 
2. Приема информацията за изпълнението на Програмата за управление на дейностите 

отпадъците за 2020 г. за сведение. 
 
3. Възлага на Кмета на Община Белене последващите действия. 

 
Приложение:  

1. Табличен годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите 
по отпадъците и Програмата за опазване на околната среда за 2020 година. 
 
Гласували 12 общински съветника: 
 
ЗА - 12  
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 

 
ПРИЕМА СЕ 

 

ОТСЪСТВА: Даниел Тонев 
 
 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно участие  
на представителя на  Община Белене в  редовно заседание на  Общото  събрание на 
„Асоциацията по ВиК - Плевен” 
 

Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене.  

Предложението не е разглеждано на заседанията на постоянните комисии при 
Общински съвет-Белене, тъй като е предложено за включване в дневния ред в началото на 
днешното заседание. 

 
Милен Дулев – кмет на община Белене подчерта, че съвместната дейност с ВиК е 

ползотворна и за двете страни и общината не среща трудност в процеса на работа, а дори се 
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радва на подкрепа и съдействие от тяхна страна и по-специално от ръководителя на ВиК. 
 Като представител на ВиК Веселка Врайкова направи някои уточнения по отношение 

на точките предвидени в дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията 
ВиК-Плевен и заложените дейности в инвестиционната програма, които касаят община 
Белене. 

Последваха дискусии по отношение на проблемите в общината в тази област. 
 

Р Е Ш Е Н И Е №14 
 
На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА, чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за 

водите: 
 
Определя представителя на община Белене, г-н Милен Павлов Дулев- Кмет на 

община Белене да гласува по точките от дневния ред на редовното заседание на   Общото 
събрание  на ”Асоциацията ВиК - Плевен” насрочено за 22.02.2021 год. от 10.30 часа в 
Заседателната зала на Областна администрация в гр.Плевен, както следва: 

 
Т.1. Разглеждане и приемане на отчета за дейността на „Асоциацията по ВиК - 

Плевен” за календарната 2020г.-да гласува «за» приемане на решението. 
 
Т.2. Разглеждане и приемане на отчета за изпълнение на бюджета на  „Асоциацията 

по ВиК - Плевен” за календарната 2020 г.- да гласува «за» приемане на решението. 
 
Т.3. Приемане на Бюджета на  „Асоциацията по ВиК-Плевен” за календарната 2021 

г.- да гласува «за» приемане на решението. 
 
Т.4. Разглеждане и приемане на „Подробна инвестиционна програма за 2021 год. “ 

на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- Плевен- да гласува «за» приемане на 
решението. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 
 

1. Покана за участие в  Общото събрание на „Асоциацията по ВиК – Плевен” с 
изх.№РД-36-1/22.01.2021год.  

 
Гласували поименно 11 общински съветника: 

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

 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
ПРИЕМА СЕ 
 
ОТСЪСТВА: Даниел Тонев 

 
Като представител на ВиК Веселка Врайкова не гласува поименно заради конфликт 

на интереси. 
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ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 
Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 

Веселка Врайкова председател на ПК „Здравеопазване, социални дейности, 
образование, култура, младежки дейности и спорт” постави въпроса за активното 
свлачище северно от резервоар за село Деков, тъй като вече е нарушена и санитарно 
охранителната зона на резервоара.  

Петър Дулев постави въпроса за наличието на леко завишени стойности на 
шествалентен хром във водите за с. Татари и с. Петокладенци с цел изграждане на 
специализирани пречиствателни станции за питейна вода. 

Последваха дискусии по темите. 

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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