
 
 

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 
№2 

 
от редовно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 26 

февруари 2021 г. (петък) 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, 
Инж. Петър Ангелов, Малина Ешекова 
 
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ: Александър Андреев, Калин Петракиев, Марио 
Дончев, Светослав Ангелов. 
 
СЛУЖИТЕЛИ  НА  ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ: Анна Несторова, Виктория  
Петрова, Ина Джантова, Мая Терзиева, Милена Илиева, Николай Първанов, Петя 
Кюрчева, инж. Пламен Петров, Румяна Кондрова, инж. Христина Иванова-Мънева. 
 
РЪКОВОДИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ: Димитрина Проданова 
(МИГ Белене-Никопол), представители на фирма Ен Бръсълс ООД, представител на 
консултантска фирма ВР Груп ООД. 
 
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 26.02.2021 г. от 14:00 часа 

Д-р Павловска представи основанията за направеното предложение и Общински съвет 
– Белене взе следното 
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РЕШЕНИЕ №15 
 

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. и изменена и 
допълнена със Заповед №РД-01-20 от 15.01.2021 г. 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., предлагаме Общински съвет Белене да вземе 
следното 
 

Заседанието на Общински съвет Белене на 26.02.2021 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 дневен ред от 11 точки. 
 

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

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

постъпило инвестиционно намерение от „Ен Бръсълс“ ЕООД. 
 
3. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 

промяна в структурата на Общинска администрация – Белене. 
 

Д-р Бистра Павловска предложи, представените по-горе предложения за включване в 
дневния ред като общо точките стават 14. 

 
Д-р Павловска подложи на гласуване дневния  ред като брой точки и  предложението бе 

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

 
С оглед на присъствието на представители по три от точките, председателят на Общински 

съвет-Белене предложи съответните точки да бъдат разгледани първи като останалите точки 
се разглеждат по ред до точка номер 14. 

 
И по-конкретно: 

 
1. Допълнително внесеното Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община 

Белене, относно постъпило инвестиционно намерение от „Ен Бръсълс“ ЕООД. – да стане 
т. 1 от дневния ред. 
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2. Точка 3 - Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 

постъпила Докладна записка с искане за издаване на запис на заповед от Община Белене 
в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. – да стане точка 2 от дневния ред. 
 

3. Точка 5 – Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, 
относно участие на Община Белене като съучредител на Сдружение с нестопанска цел с 
наименование: „Регионален Център по знание за зелен растеж и зелен преход на 
икономиката на урбанизираните територии на общините Белене, Левски и Никопол“ – 
да  стане точка 3 от дневния ред. 
 

4. Останалите точки да бъдат разгледани в съответната поредност до точка номер 14. 
 

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

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно постъпило 
инвестиционно намерение от „Ен Бръсълс“ ЕООД. 
 

2. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно постъпила 
Докладна записка с искане за издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция. 
 

3. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно участие на 
Община Белене като съучредител на Сдружение с нестопанска цел с наименование: 
„Регионален Център по знание за зелен растеж и зелен преход на икономиката на 
урбанизираните територии на общините Белене, Левски и Никопол“ 
 

4. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно приемане 
на бюджета на Община Белене за 2021 г. 
 

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

6. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
кандидатстване на Община Белене с проектно предложение  пред  Фонд „Социална закрила“ 
МТСП и осигуряване на съфинансиране. 
 

7. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
кандидатстване с проект: „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод по 
ул. „Радецки“, ул. „Черно море“, ул. „Филип Станиславов“, ул. „Райко Даскалов“ и ул. 
„Александър Стамболийски“ в гр. Белене, община Белене“ пред ПУДООС 
 

8. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно промяна 
предназначението на общински имот в с.Татари от имот  „За училище”, представляващ упи 
VІІІ, кв.35  по плана на селото в упи „За Дом за стари хора”. 
 

9. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно приемане 
решение за упълномощаване Кмета на Община Белене да предприеме действия по 
безвъзмездното прехвърляне на имот в гр.Белене в собственост на Община Белене по реда на 
чл.54 от ЗДС – Обект: бивша ЖП Гара Белене. 
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10. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно приемане 

и прилагане на мерки за намаляване икономическите щети върху бизнеса в условията на 
въведени противоепидемични мерки. 
 

11. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно Приемане 
на решение за продажба на движими вещи – МПС и недвижима вещ - Агрегат след 
провеждане на публичен търг по реда на ЗОС. 
 

12. 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. 
 

13. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно промяна в 
структурата на Общинска администрация – Белене. 
 

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

 
 
ПЪРВА ТОЧКА 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно постъпило 
инвестиционно намерение от „Ен Бръсълс“ ЕООД. 

 
Допълнителното предложение е разгледано на съвместно заседание на ПК „Икономика, 

общинска собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм”  и ПК 
„Устройство на територията, жилищна политика и екология“  днес 26.02.2021 г. от 11:00 часа. 
Председателите на комисиите представиха становищаща си. И двете комисии са съставили 
положителни становища с направени корекции в проекта на решение. 

 
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене.  
 
Калоян Прокопиев отбеляза, че е нужна повече информация и по-специално по 

отношение на опита на фирмата в сферата и със сходни реализирани проекти като подчерта, че 
фирмата е сравнително млада. 

 
Ангел Танев - представител на фирма „Ен Бръсълс“ ЕООД обобщи опита на фирмата 

съвместно със Швейцарски инвестиционен фонд. Г-н Танев увери съветниците, че няма място 
за притеснение и отбеляза, че при направено писмено запитване фирмата ще отговори на 
зададените въпроси. Представителят посочи като доводи за приемане на инвестиционното 
предложение – икономическо развитие за общината и създаване на работни места. 

 
Адв. Сапунджиева посочи конкретни примери за сходни проекти. 
 
Калоян Прокопиев попита дали представителите на фирмата са наясно с направените 

корекции по предложението и по-особено за поемането на разходите по изготвянето на ПУП от 
страна на фирмата. 

 
Представителите потвърдиха, че са запознати и ще поемат нужните разходи. 
 
Момчил Спасов припомни, че Общински съвет или община не може да предостави терен 

по друг начин, освен с търг и на този етап Общински съвет-Белене се съгласява единствено да 
се стартира изготвянето на ПУП. 

 
Адв. Сапунджиева посочи, че фирмата ще стартира процедура за получаване на 

инвестиционен клас, но те са твърде дълги. Ще отправят искане за инвестиция с местно 
значение на база Наредбата за насърчаване на инвестициите в границите на общината. 
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Представителят акцентира върху ползването на съкратени срокове и индивидуално 
административно обслужване и ограничено вещно право на строеж и ползване. 

 
Ангел Танев направи още някои уточнения като подчерта,че става въпрос за ползване за 

период от 25 години и отново наблегна на положителния ефект от изграждането на подобна 
централа на територията на община Белене.  

 
Д-р  Бистра  Павловска  заключи, че Общински съвет-Белене подкрепя 

инициативи за развитие на общината и създаване на работни места и след това 
пристъпи  към  гласуване  и  Общински съвет - Белене взе следното. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 16 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Законa за местното 

самоуправление и местната администрация:  
 

Дава съгласие на EN Brussels BVBA / Ен Бръсълс ЕООД/ с ID  0715856555, Белгия, да 
изработи за собствена сметка Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и 
застрояване (ПРЗ) от името на собственика – Община Белене за следните имоти: УПИ I, II и 
III в кв. 151, УПИ I в кв. 152, УПИ I в кв. 150, УПИ I и II в кв. 148, УПИ I в кв. 149, УПИ I и 
УПИ II в кв. 145, УПИ I в кв. 146, УПИ I и II в кв. 143, УПИ I в кв. 136, УПИ I в кв. 135, УПИ 
I в кв. 142, УПИ I в кв. 141 по плана на ж. к. „Димум” гр. Белене. 

 

Гласували поименно 13 общински съветника:  
ЗА - 13 (Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Даниел 
Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Николай 
Арабаджиев, Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 
 
ПРОТИВ –няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма  

ПРИЕМА СЕ 

ВТОРА ТОЧКА 

 Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно постъпила 
Докладна записка с искане за издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на 
ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция. 
  
 Докладва инж. Петър Ангелов – заместник-кмет на община Белене. 
 
 Предложението е разгледано в ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, 
финанси, програми за финансиране и туризъм” 
 
 След кратки дебати между Момчил Спасов и Димитрина Проданова (представител на 
МИГ Белене-Никопол) Общински съвет-Белене се обедини около следното: 
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Р Е Ш Е Н И Е № 17 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Законa за местното 
самоуправление и местната администрация, Споразумение за изпълнение на Стратегия за 
водено от общностите местно развитие № РД 50-11/25.01.2017 г. за прилагане на подмярка 
19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 
развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г.  и във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 2, ал. 3-8 от Наредба 1 от 
22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия 
за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно 
развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.:  
 

1. Общински съвет – Белене упълномощава кмета на общината Милен Павлов Дулев 
да  подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на 
ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  до 44 318,51 лева (Четиридесет и 
четири хиляди триста и осемнадесет лева и 51 стотинки) за обезпечаване на 51,37%  от 
заявения размер на авансово плащане по Споразумение за изпълнение на стратегия за водено 
от общностите местно развитие № РД 50-11/25.01.2017 г. за прилагане на подмярка 19.4  
"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" 
на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020 г. 

 
2. Срокът на записа на заповед покрива срока за изпълнение на дейностите и 

разходите по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Водено от общностите 
местно развитие"  за 2021 г., удължен с шест месеца или 30 юни 2022 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 участие на 
Община Белене като съучредител на Сдружение с нестопанска цел с наименование: 
„Регионален Център по знание за зелен растеж и зелен преход на икономиката на 
урбанизираните територии на общините Белене, Левски и Никопол“ 
 
 Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене. 
 Предложението е разгледано в ПК „Местно самоуправление, ред, законност и 
сигурност“ и ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, програми за 
финансиране и туризъм”. Председателите на комисиите представиха становищата си като и в 
двете комисии предложението е прието единодушно. 
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 По желание на общинските съветници бе поканен представител на консултанската 
фирма. 
 Думата бе дадена на Момчил Спасов, който от своя страна направи забележка, че липсва 
проект на устав, който да даде повече яснота по направеното предложение. Съветникът също 
наблегна на неяснотите по отношение на дейностите, финансирането, администрирането и 
контролирането на сдружението. 
 
 Иван Иванов – представител на ВР Груп ООД направи нужните разяснения като се 
облегна на проекта на устав, който е донесъл. Представителят обобщи ползите от създаване на 
сдружението, което от своя страна ще насърчава и стимулира насочването към зелената и 
синята икономика по повод на Зелената сделка, таксономията и др. 
 
  Момчил Спасов подчерта, че явно все още няма конкретен инструмент за финансиране и 
сподели, че според него създаването на сдружението е прибързано след като все още не са ясни 
процедурите, по които ще се кандидатства. 
 
 Иван Иванов подчерта, че до голяма степен повечето от въпросите са в процес на 
доуточняване като идеята на ЕС е финансирането да започне през 2021 г., но има забавяне 
предвид ситуацията с COVID-19 и излизането на Великобритания от ЕС. Представителят заяви, 
че създаването на сдружението предварително ще е предимство. 
 
 Д-р Бистра Павловска пристъпи към поименно гласуване и Общински съвет-Белене взе 
следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 18 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Общински съвет –Белене: 

1. Дава съгласието си за участието на Община Белене като съучредител на сдружение с 
нестопанска цел с наименование:  "Регионален Център по знание за зелен растеж и зелен 
преход на икономиката на урбанизираните територии на общините Белене, Левски и 
Никопол". 

2. Упълномощава кмета на Община Белене – Милен Павлов Дулев, да представлява и 
гласува от името на общината на учредителното събрание. 

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 

Общински съвет-Белене се обедини около решението точка 6 да се разгледа като точка 4 
и останалите точки да бъдат разгледани в съответната поредност. 
 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
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 Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
кандидатстване на Община Белене с проектно предложение  пред Фонд „Социална 
закрила“ МТСП и осигуряване на съфинансиране. 
 
 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“ като и в двете комисии предложението е 
прието единодушно. 
 
 Момчил Спасов попита защо след препоръката му по време на заседанието на 
комисиите не е намерен начин да се кандидатства с максималната сума. 
 
 Анна Несторова отговори, че е направено с цел да не се допусне грешка, което е 
предпоставка за отхвърлянето на проекта. 
 
 Инж. Петър Ангелов подчерта, че разликата идва от променено първоначално искане за 
оборудване от страрна социалния патронаж. 
 
 Д-р Бистра Павловска пристъпи към поименно гласуване и Общински съвет  - Белене 
взе следното: 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 19 

 
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 „Модернизация на 
съществуващата  материална  база  на  Домашен  социален  патронаж-Белене“  пред  Фонд 
„Социална закрила“ към МТСП. 

 
2. Необходимите средства за съфинансиране на проекта да бъдат от бюджета на 

общината за 2021 г., в размер: 2 294 лв. 

3. Възлага на Кмета на Община Белене да подготви и внесе всички необходими 
документи за кандидатстване, съгласно правилата на Фонд „Социална закрила“. 

 
 
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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ПЕТА ТОЧКА 

Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно приемане 
на бюджета на Община Белене за 2021 г. 

 
Предложението е разгледано обстойно във всички постоянни комисии при ОбС-Белене. 

По време на заседанията на комисиите общинските съветници предложиха да бъдат направени 
някои промени като кмета пое ангажимент да се съобрази с тях в разумни граници. В 
последствие бе представен втори вариант на предложението с направени промени. 

 
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене. 
 
Кмета представи предложението с направените корекции като обобщи кои са те:  
В частта за инвитро сумата е увеличана от 3 000 лв. на 6 000 лв., предвидено е 

проектиране на участъка в с. Петокладенци по пътя за с. Санадиново за сумата от 3000 лв., 
увеличени са предвидените средства за икърпване на уличната мрежа на община Белене с 
20 000 лв., изравнени са сумите за двата клуба по карате - по 2 500 лв. за всеки, дивидента за 
общинските дружества е намален от 10 000 лв. на 5000 лв. и приходите от такси са намалени в 
частта детски градини. 
 

Калоян Прокопиев отбеляза, че по време на комисиите са подкрепили първия вариант на 
бюджета, но с ангажимент от страна на кмета направените предложения да намерят отражение 
в бюджета. Съветникът обобщи направените от него предложения и изрази одобрение, че 
бюджета е съобразен с тях, макар и частично като благодари и подчерта, че има чуваемост и 
сътрудничество. Калоян Прокопиев сподели, че ще продължава да настоява за безплатни 
детски градини. Съветникът заключи, че разчита всеки следващ бюджет да бъде надграждан и 
съотвено да върви единствено в посока увеличение. 

 
Момчил Спасов направи някои препоръки като предложенията на бюджетните звена да 

бъдат представяни на общинските съветници предварително.Съветникът също изрази 
задоволсто, че кмета се е вслушал в съветите им. Момчил Спасов наблегна на идеята за данък 
МПС да се използва основно за ремонт на уличната мрежа в общината. 
Съветникът обобщи направените от него предложения по време на комисиите като подчерта 
необходимостта Община Белене да кандидатства по „Красива България“. Момчил Спасов 
засегна въпроса за създаване на приют за бездомните кучета и предложи с останалите пари за 
снегопочистване да се купи допълнителен инвентар за тази цел. Момчил Спасов припомни, че 
процедурата за отчуждаване на имотите в района на бъдещия крайдунавски парк е 
наложително да започне в най-скоро време. Съветникът припомни за свое предложение да се 
създаде общинско предприятие за борба с комарите Оподобно на други общини, както и 
създаването на други видове общински предприятия по примера на община Троян -  
предприятие за плодове и зеленчуци. Съветникът определи бюджета като технически добре 
подготвен, но подчерта, че според него е компромисен вариант. Момчил Спасов заяви, че 
очаква бюджета да е по-смел и изрази убеденост, че чрез него може да се повлияе значително 
върху подобряването на ситуацията в общината. 
 
 Петър Дулев подчерта, че преходният остатък е в твърде голям размер и следва да се 
помисли къде могат да бъдат пренасочени средствата. Съветникът подобно на своите колеги 
изрази задоволство, че бюджета е съобразен с направените от него и от тях предложения по 
време на заседанието на комисиите. Петър Дулев призова изкърпването на уличните настилки 
към общинската пътна мрежа да се случи в началото на годината. Съветникът подчерта, че е 
нужен повече контрол по отношение на спортните клубове и изрази надежда, че бюджетът ще 
се изпълнява ритмично през тази година. 
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Председателят на Общински съвет-Белене – Д-р Бистра Павловска пристъпи към 
поименно гласуване и Общински съвет-Белене взе следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е №20 
 
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6,  във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.94, ал.2 и ал.3, и чл.39 от 
Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на 
Република България (ЗДБРБ) за 2021 г.,  Постановление №408/23.12.2020г. за изпълнение на 
държавния бюджет за 2021г.  и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната 
бюджетната прогноза за местните дейности и  за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение 
и отчитане на бюджета на община Белене 
 

1. Приема бюджета на Община Белене за 2021 година, както следва: 
1.1. По приходите в размер на 8 315 362,00лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.: 
 
1.1.1. Приходи за делегирани държавни дейности в размер на           4 833 287  лв. в т.ч. 
1.1.1.1.Обща субсидия за делегираните дейности в размер на            4 489 373 лв. 
1.1.1.2. Възстановени неизползвани средства на републик. Бюджет      (11 183 лв.) 
1.1.1.3.Преходен остатък от 2020 г. в размер на                                       438 749 лв. 
1.1.1.4.Чужди средства          (83652 лв.) 
 
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на                                    3 482 075 лв. в т.ч. 
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на                      597 000 
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на                1 663 689 
1.1.2.3. Трансфери за местните дейности-вноски РИОСВ и 

собств. уч.  
-132 024 

1.1.2.4 Обща изравнителна субсидия в размер на 684 900 
1.1.2.5 За зимно поддържане и снегопочистване на общински 

пътища  
79 000 

1.1.2.6 Целева субсидия за капиталови разходи  340 100 
1.1.2.7 Възстановени заеми от и за проекти 654 350 
1.1.2.8 Финансиране  -404 940 
1.1.2.8.1 В т. ч. получени и погасени заеми  -861700 
1.1.2.8.2 В т. ч. чужди средства -86 626 
1.1.2.8.3 В т.ч.преходен остатък от 2020г в лева 538 694 
1.1.2.8.4 В т.ч.преходен остатък от 2020г по валутни сметки 4 692 
    
1.2. По разходите в размер на 8 315 362,00 лв., разпределени съгласно Приложение № 2 в т.ч.: 
1.2.1 Разходи в делегирани държавни дейности в размер на 4 833 287 
1.2.3. За местни дейности в размер на  3 472 075 
1.2.4. Резерв непредвидени разходи в местни дейности в 

размер на 
          10 000           

                           
1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа за 2020г 
в размер на  (49 843) лв. и средносрочна цел  – придържане към балансирано бюджетно салдо. 

 
 1.4. Разпределя преходния остатък от 2020 г. в размер на 977 443 лв. както следва: 

10  



 
1.4.1.в делегирани държавни дейности                                                      438 749лв. в т.ч. 
 чужди средства за изпълнение на проекти  в размер на  83 652,00лв. 
 

Дейност 
122 

Общинска администрация                                      42 842 

Дейност 
239 

Други дейности по вътрешната сигурност 
 

12 902 

Дейност 
282 

Отбранително- мобилизационна подготовка                                      36 982 

Дейност 
285 

Доброволни формирования за защита при 
бедствия 

12 531 

Дейност 
311 

Детски градини 6 592 

Дейност 
322 

Общообразователни училища – делегирани 
бюджети                                                   

69 189 

Дейност 
389 

Други дейности по образованието 12 282 

Дейност 
431 

Детски ясли, детски кухни и яслени групи в 
детска градина 

19 846 

Дейност 
526 

Център за обществена подкрепа (ЦОП) 8 933 

Дейност 
550 

Центрове за социална рехабилитация и 
интеграция 

539 

Дейност 
562 

Личен асистент 73 280 

Дейност 
589 

Други служби и дейности по социалното 
осигуряване, подпомагане и заетостта 

7 929 

Дейност 
759 

Други дейности по културата 15 600 

Дейност 
832 

Служби и дейности по поддържане, ремонт и 
изграждане на пътищата 

18 123 

Дейност 
849 

Други дейности по транспорта,пътищата,пощите 
и далекосъобщенията 

17 527 

 
1.4.2.в местни дейности                                                                                538 694 лв. в т.ч. 
 В т. ч. чужди средства 86 626,00лв. 

Дейност 
832 

Снегопочистване 96 509 

 Проект  Интеррег  cоde ROBG-175 15 288 
 Проект  Интеррег  cоde ROBG-458 71 338 
 Местни дейности 13 929 
 Преходен остатък капиталови разходи 2019г. 30 964 
 Преходен остатък капиталови разходи 2020г. 310 666 
 в т. ч. получена републиканска субсидия 2020г. 95291 
 в т. ч. получена сума от ПУДООС 170894 
 в т. ч. получена сума от РИОСВ 44 481 
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2. Приема инвестиционна програма в размер на 2 583 533,00 лв., съгласно приложен 

поименен списък (Приложение № 3) по източници на финансиране: 
 

2.1 Бюджет и в т.ч.  
2.1.1 Целева републиканска субсидия                          340 100 
2.1.2 Преходен остатък капиталови разходи 2019г. 30 964 
2.1.3 Преходен остатък капиталови разходи 2020г 95 281 
2.1.4 Вноски от РИОСВ 44 481 
2.1.5 Собствени бюджетни средства СУ „Димчо 

Дебелянов“                              
8 000 

2.1.6 ПУДООС 829 799 
2.2. Оперативни програми 1 234 908 
2.2.1 Разплащателна агенция 847 198 
2.2.2 ОП Околна среда 109 230 
2.2.3 Програма  Интеррег  V-A България –Румъния  cоde 

ROBG-458 
258 480 

2.2.4 Наука и образование за интелигентен растеж 20 000 
 
 

3.Утвърждава разходите за заплати през 2021 г., без звената, които прилагат 
системата на делегираните бюджети и определя: 
3.1.Численост на персонала за делегираната от държавата дейност "Общинска администрация" 
– 46 броя 
3.2.Разпределението на плановите разходи за заплати  съгласно приложение №4 

 
4.Утвърждава  разчет за целеви разходи и субсидии, както следва: 

4.1. Членски внос – 3 000 лв. 
4.2.Размер до 150 лв. помощ за погребения на самотни лица без близки и роднини по права и 
съребрена линия до втора степен включително, за бездомни и безпризорни, настанени в 
заведения за социални услуги, както и регистрирани в социалната служба; 
4.3. Размер 500 лв. за първия роден жител на община  Белене за 2021 г. и по 200 лв. за родени 
през годината деца в Република България  с постоянен и настоящ адрес в община Белене; 
4.4. Средства за даровити деца – 500 лв. 
4.5. Субсидии за: 
4.6.1. Читалища 218 196 лв. съгласно приложение № 7 като делегирани държавни дейности;  
4.6.2. Спортни клубове 44 000 лв. съгласно приложение № 8. 
 

5. Приема следните лимити за разходи: 
5.1. Социално-битови в размер 1% от начислените трудови възнаграждения; 
5.2. Разходи за представителни цели – 2 870 лв. в т.ч.на кмета на общината 2100,00лв., 
Общински съвет 100 лв. и  за  5 броя кметства общо 670 лв. 
5.3. Разходи за представително и работно облекло на заетия персонал в община Белене в 
размер на 100 лв. 
 

6. Утвърждава длъжностите, които имат право на компенсации за транспортни 
разходи до местоработата си –главен архитект 
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6.1.Утвърждава размера на средствата за транспортни разходи до 85% от действителните 
разходи в рамките на одобрения бюджет. 
 

7. Определя максималния размер на дълга, както следва: 
7.1.Максимален размер на общинския дълг към края на 2021 г. - до 1 421 365лв.(в т. ч. Заеми 
към фонд ФЛАГ-1 061 527,00лв) 
7.2.Намеренията за нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2021г. не  се предвижда.( приложение № 5). 
 

8. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани по бюджета на общината през 2021 г. като наличните към края на годината 
задължения  за разходи не могат да надвишават  15 на сто от средногодишния размер на 
отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения 
за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения (чл.9, ал.3, т.1 от ЗПФ). 
 

9. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2021 г, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не 
могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за 
последните четири години. Ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, 
финансирани за сметка на помощи и дарения . (чл.9, ал.3, т.2 от ЗПФ) 
 

10. Определя просрочените задължения, които да бъдат разплатени от бюджета на 
общината за 2021 г. в размер на  383 105лв. с краен срок за разплащане 20.12.2021 г. съгласно 
Приложение № 9. 

 
11.Определя просрочените вземания от наеми в размер на 45 888,00 лв. да  бъдат 

събрани през 2021 г. 
 

12. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 
съюз съгласно Приложение № 6. 

13. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 
2021-2023 г. 
 

14. Приема за сведение информация съгласно чл.82, ал.3 от ЗПФ по прогноза на 
„МБАЛ-Белене” ЕООД, МЦ „БелМедик” ЕООД  и „Здраве” ЕООД  съгласно Приложение № 
10 

15. Определя второстепенни разпоредители с бюджет:  
  
СУ ”Д.Дебелянов”  Директор 
ОУ ”В.Левски” Директор 
ДГ ”Мечта” Директор 
ДГ ”Знаме на мира” Директор 
ЦПЛР-ОДК Белене Директор 
ЦОП Белене 
Център за социална рехабилитация и 
интеграция 

Ръководител ЦОП 
Ръководител ЦСРИ 

Кметство Бяла вода Кметски наместник 
Кметство с. Деков Кмет  
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Кметство Кулина вода Кметски наместник 
Кметство с. Петокладенци Кметски наместник 
Кметство с. Татари  Кметски наместник 

 
16. Възлага на Кмета на общината: 

16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет без делегиран 
бюджет; 
16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с делегиран бюджет; 
16.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и 
разходвани средства от дарения и спонсорства, съгласно волята на дарителите и спонсорите; 
16.4. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при 
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за 
финансово управление и контрол; 
16.5. Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна 
класификация по тримесечия. 
 

17. Оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани промени: 
17.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за 
разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при 
условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 
просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 
17.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност 
или от една дейност в друга в рамките на една функция, без да изменя общия размер на 
разходите; 
17.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва. 
 

18. Разходването на бюджетните средства (без целевите) се осъществява при 
съблюдаване на следните приоритети: 
18.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на 
предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови 
възнаграждения и стипендии са приоритетни; 
18.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за погасяване на 
заеми и лихви към тях; за трудови разходи; за покриване на просрочени задължения от минали 
години; за разходи с настъпил падеж на плащане; за разходи, свързани с дейности, за които се 
събират такси; за хранителни продукти; за капиталови разходи; неотложни сезонни разходи – 
горива, ел.енергия, отопление, вода и неотложни текущи ремонти. 
 

19. Ползващите услугите на ученическите столове заплащат с цената на купона 
реалната стойност по приготвянето на храната, без разходите за заплати и осигуровки на 
персонала. 
 

20. Ползващите услугите на детска млечна кухня заплащат част от реалната стойност 
на купона, за 2020 година са в размер на 66%, без разходите за заплати и осигуровки на 
персонала.  
 21. Определените средства по §10-30 „Разходи за текущ ремонт” за 2021 г. се 
рапределят, както следва:  
 
             21.1. Изкърпване на пътища в размер на  115 000 лева както следва: 
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Кметство Бяла вода 4 500,00 
Кметство Деков 4 500,00 

Кметство Кулина вода 4 500,00 
Кметство Петокладенци 4 500,00 

Кметство Татари 4 500,00 
Град Белене 42 500,00 

За заплащане на неплатени 
разходи към доставчици за 

извършване на текущ ремонт 
2020г. 

50 000,00 

 
 21.2.Текущ ремонт на обекти в размер на 20 000 лева както следва: 
 

Текущ ремонт стая за архив 
намиращ се в бивша сграда 
на СП „Дружба“, ет.2 

5 000,00 

Текущ ремонт на общински 
апартамент в бл.3/15, вх.Г, 
ет.3, ап.7 

10 000,00 

Текущ ремонт на мост в село 
Татари  

5 000,00 

 
22. Задължава управителите на общинските търговските дружества да внесат дължимия 

за 2020г. дивидент до 31 май 2021 г. в размер до 5000,00лв. поради извънредната 
епидемиологична обстановка на страната разпределен пропорционално между търговските 
дружества при реализирана печалба. 

 
 
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 основни 
месечни заплати на кмет на община Белене и кмет на кметство с. Деков. 
 
 Предложението е разгледано в ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, 
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финанси, програми за финансиране и туризъм” където е прието с единодушие. 
 
 Калоян Прокопиев направи забележка и предложение за корекция в основанието 
Решение №972  (което няма отношение към заплатите на кмет и кметски наместници) да бъде 
променено на Решение №790 за приемане на стандартите. Съветникът направи кратък 
коментар по същността на предложението. Последва дискусия с Мая Терзиева – главен 
счетоводител на община Белене, която обоснова направеното предложение.  
 

Момчил Спасов също направи коментар и зададе някои уточнителни въпроси. 
 
След като други коментари и предложения не постъпиха д-р Бистра Павловска 

пристъпи към поименно гласуване и Общински съвет-Белене взе следното: 
 

  
Р Е Ш Е Н И Е №21 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 5 от ЗМСМА , във връзка с чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 от 14 

април 2010г., изм. ДВ бр.20 от 10.03.2020 и РМС № 972 от 30.12.2020г. за изменение на 
Решение №790 на Министерски съвет от 2020 г. за приемане на стандарти за делегираните от 
държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г. 

1. Общински съвет Белене утвърждава считано от 01.01.2021г.: 
 
1.1 Основните месечни работни заплати на кмет на община и кмет на кметство да бъдат 

увеличени с 10% спрямо предходната година  както следва: 
 

Кметство 
/нас.место/ 

Било 
Основна заплата 2020 г. 

Става 
Основна заплата 2021 г. 

БЕЛЕНЕ 2300,00 2530,00 

ДЕКОВ 1200,00 1320,00 
 
1.2. За всяка прослужена година трудов стаж да се начислява по 1% допълнително 

месечно възнаграждение към основната месечна  заплата съгласно наредбата за структурата и 
организацията на работната заплата. 

 
 

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 

 
 

СЕДМА ТОЧКА 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
кандидатстване с проект: „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод 
по ул. „Радецки“, ул. „Черно море“, ул. „Филип Станиславов“, ул. „Райко Даскалов“ и 
ул. „Александър Стамболийски“ в гр. Белене, община Белене“ пред ПУДООС. 
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Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене. 
 
Предложението е разгледано в ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, 

финанси, програми за финансиране и туризъм”  и ПК „Устройство на територията, жилищна 
политика и екология“. Председателите на комисиите представиха становищата си и в двете 
комисии предложението е прието единодушно. 

 
Други коментари и предложения не постъпиха и д-р Бистра Павловска пристъпи към 

гласуване и Общински съвет-Белене взе следното: 
 
 

 Р Е Ш Е Н И Е № 22 
 

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА дава съгласие за кандидатстване на 
Община Белене пред ПУДООС с проект: „Изграждане на канализация и рехабилитация на 
водопровод по ул. „Радецки“, ул. „Черно море“, ул. „Филип Станиславов“, ул. „Райко 
Даскалов“ и ул. „Александър Стамболийски“ в гр. Белене, община Белене“. 

 
2. Обявява проекта по т.1 за приоритетен. 

             
3. Възлага на Кмета на Община Белене да подготви необходимите документите и да 

внесе проекта пред  Управителния съвет на ПУДООС. 
 

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

ОСМА ТОЧКА 
 
 Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно промяна 
предназначението на общински имот в с.Татари от имот  „За училище”, представляващ 
упи VІІІ, кв.35  по плана на селото в упи „За Дом за стари хора”. 
 
 Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене. 
 
 Предложението е разгледано във всички постоянни комисии. Думата бе дадена на 
председателите на комисиите да представят становищата си. Във всички комисии 
предложението е прието единодушно. 
 
 След като коментари и предложения не постъпиха д-р Бистра Павловска пристъпи към 
гласуване и Общински съвет-Белене взе следното: 
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Р Е Ш Е Н И Е №23 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.134, ал.9 от ЗУТ дава съгласие за 
промяна на упи VІІІ, кв.35 „За училище” в упи „За Дом за стари хора”, след писмено съгласие 
на Министъра на образованието и при условията на чл.305, ал.2 от ЗПУО. 

 
2.Задължава Кмета на Общината да предприеме последващи действия, съгласно ЗУТ и 

ЗПУО. 
 
Гласували 13 общински съветника: 
 
ЗА - 13  
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 
ДЕВЕТА ТОЧКА 
 
 Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно приемане 
решение за упълномощаване Кмета на Община Белене да предприеме действия по 
безвъзмездното прехвърляне на имот в гр.Белене в собственост на Община Белене по 
реда на чл.54 от ЗДС – Обект: бивша ЖП Гара Белене. 
 
 Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене. 
 Предложението е разгледано в три комисии: ПК „Икономика, общинска собственост, 
бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм”, ПК „Устройство на територията, 
жилищна политика и екология“, ПК „Местно самоуправление, ред, законност и сигурност“ 
  Думата бе дадена на председателите на постоянните комисии при Общински съвет-
Белене за становища. Във всяка комисия предложението е прието единодушно. 
 Момчил Спасов направи някои забележки по отношение на проекта на решение. 
  

Д-р Бистра Павловска пристъпи към поименно гласуване. 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е №24 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА упълномощава Кмета на Община Белене да 
предприеме всички необходими действия по безвъзмездното прехвърляне на имот, 
съставляващ реална част (изток) на Поземлен имот с идентификатор 03366.602.853 по КККР 
на гр.Белене с площ 1428,64 кв.м, целият с площ 2746,0 кв.м с начин на трайно ползване: За 
железопътна гара, спирка (Бивша ЖП гара – гр.Белене), актуван с АДС №4776/24.11.2009г., а 
по ЗРП на гр.Белене, част от УПИ І, стр.кв.109, предназначен “За спортен комплекс”, ведно 
със застроените в него Сграда с идентификатор 03366.602.853.5, функц. предн. Сграда със 
специално предназначение, брой етажи 2, застроена площ 100,0 кв.м и Сграда с 
идентификатор 03366.602.853.4, функц. предн. Сграда със специално предназначение, брой 
етажи 1, застроена площ 63,0 кв.м в по реда на чл.54 от ЗДС, в собственост на Община Белене. 
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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 

 
 

ДЕСЕТА ТОЧКА - оттеглена 

 Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
приемане и прилагане на мерки за намаляване икономическите щети върху бизнеса в 
условията на въведени противоепидемични мерки. 
 
 Милен Дулев – кмет на община Белене оттегли точката. 
 
ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 
 Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
Приемане на решение за продажба на движими вещи – МПС и недвижима вещ - 
Агрегат след провеждане на публичен търг по реда на ЗОС. 
 
 Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене 
 
 Предложението е разгледано в ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, 
финанси, програми за финансиране и туризъм” и ПК „Устройство на територията, жилищна 
политика и екология“. Председателите на комисиите представиха становищата си като и в двете 
комисии предложението е прието единодушно.  
 
 След като предложения, коментари и въпроси не постъпиха д-р Бистра Павловска 
пристъпи към поименно гласуване и Общински съвет-Белене взе следното: 
  

Р Е Ш Е Н И Е №26 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.65, ал.1, т.1 от от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по чл.8, 
ал.2 от ЗОС: 

 
1. Дава съгласие за продажбата на Активите съгласно Таблица №1 чрез провеждане на 

публичен търг по реда на ЗОС и 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 стойност, съгласно 

Таблица №1 по позиции. 
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3. Определя начална тръжна цена за продажбата на Активите, съгласно Таблица №2, 
както следва: 

 
 
Таблица № 2 
 

№ 
по 
ред 

Инв. 
№ Наименование 

Начална 
тръжна цена 

без ДДС 
(лева) 

Начална 
тръжна цена 

с включен 
ДДС 

(лева) 
1 228 Лек автомобил ПЕЖО 807 3390,0 4068,0 
2 237 Лек автомобил СЕАТ ТЕРА 480,0 576,0 
3 237 Автобус ИВЕКО 370.12.30 870,0 1044,0 
4 234 Автовишка ЛДВ 400 Конвой TD LWB 2810,0 3372,0 
5 238 Булдозер - Трактор С-100, Д-108 3880,0 4656,0 
6 178 Агрегат статичен Тип АД 100-32 1980,0 2376,0 

ОБЩО 16092,0 
 
 
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 
 
ДВАНАДЕСЕТА 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 инж. Петър Ангелов – заместник-кмет на община Белене. 
 
 Предложението не е разгледано на комисиите, но на предходни заседания подобно 
решение бе взето и след това отменено предвид очаквани промени в закона. 
 
 Калоян Прокопиев направи някои коментари като предложи т. 2.15 (която не е 
критерий за допустимост) да стане II. и да гласи: „Общински съвет-Белене дава съгласие 
управителят на лечебното заведение да работи в него и по служебно или трудово 
правоотношение като лекар/лекар по дентална медицина по смисъла на Закона за 
лечебните заведения.“, а II. да стане III. и останалите да се преномерират в съответната 
последователност. Съветникът предложи и забележката в края на проекта на решение да 
отпадне, тъй като при конкурсна комисия от 5 човека, няма смисъл от отлагане при 
евентуална нова промяна във заповедта на министъра. 
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 Момчил Спасов подкрепи Калоян Прокопиев и направи някои коментари по 
предложението и припомни за нуждата от възлагане на бизнес задача на новия управител от 
страна на кмета и предложи това да бъде заложено в договора. 
 
 Д-р Бистра Павловска пристъпи към поименно гласуване с предложените от Калоян 
Прокопиев промени и Общински съвет-Белене взе следното 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е №25 
 

 
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 №9/2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане 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 медицина, 
съответно 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; 

2.3. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар по медицина / дентална 
медицина или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна 
степен „магистър“ по медицина и/или 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 

отговорни 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; 

21  



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 медицина, съответно дентална медицина, 
квалификация по здравен мениджмънт и документ  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 /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 08.04.2021 г. 
 

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. Общински съвет-Белене дава съгласие управителят на лечебното заведение да 

работи в него и по служебно или трудово правоотношение като лекар/лекар по 
дентална медицина по смисъла на Закона за лечебните заведения. 

 
III. Конкурсът да се проведе на 20.04.2021 г. от 10.00 ч. в сградата на общинската 

администрация, зала №26 на три етапа: 
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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. 
 
ІV. 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. Кметът 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 27.04.2021 г. и предлага на Общинския съвет за 
одобрение кандидата, спечелил конкурса. 

 
V. 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. 

 
VI. 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.  

 
 
        

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23  



ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно промяна в 
структурата на Общинска администрация – Белене. 

 
Докладва Малина Ешекова – заместник-кмет на община Белене. 
 
Предложението не е разгледжано на комисии, тъй като е внесено допълнително. 
 
Петър Дулев отбеляза, че има техническа грешка в Приложение 2, т. 4, буква г и следва да 

се коригира от каса ЦИОГ на каса ЦАО. 
 
След като други предложения и коментари не постъпиха д-р Бистра Павловска пристъпи 

към гласуване и Общински съвет-Белене взе следното: 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е №27 
 
 

 На основание чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Белене одобрява промяна в 
приетата с Решение № 28 от 27.12.2019 г. структура и численост на Общинската администрация-
Белене, както следва: 
 

1. Одобрява промяна в структурата на Общинска администрация-Белене съгласно 
Приложение №1. 

 
2. Одобрява промяняа в наименованието  на ред Е, Дирекция „Обща администрация“ от 

Приложение №2 в частта точка 4 отдел ЦИОГ да стане отдел ЦАО. 
 

3.   Възлага на кмета последващи действия. 
 
Гласували 13 общински съветника: 

 
ЗА - 13  
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
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ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани – няма постъпили. 
 

След като няма постъпили изказвания, становища и предложения от граждани 
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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