
 
 

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 
 

№5 
 

от извънредно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 01.06.2021 г. 
(вторник) от 19:00 часа в зала 26 на Общинска администрация – Белене 

 
 

НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ: 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, 
Веско Манолов, Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, 
Момчил Спасов и Румен Арабаджиев. 

ОТСЪСТВАЩИ: Николай Арабадиев, Олег Йорданов, Петър Дулев. 
 

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

 
КМЕТ НА КМЕТСТВО: не присъства  

 

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ: не присъстват 

СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ: Ася Дулева 
РЪКОВОДИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ: не присъстват 
ГРАЖДАНИ:  не присъстват 
 

След констатиране на необходимия кворум (присъстват 10 общински съветника) 
д-р Бистра Павловска – председател на Общински съвет-Белене откри заседанието и 
представи причината за свикване на извънредното заседание: техническа грешка в 
решение №33/14.04.2021 г на Общински съвет-Белене. и постъпило уведомително писмо 
за отстраняване на нередовности от Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна 
Агенция, Дирекция Оторизация на плащанията по ПМРСР с изходящ №01-0800/1329 от 
25.05.2021 г. 

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

дневния ред от две точки. 
 

Председателят на Общински съвет-Белене подложи на гласуване дневния ред 
от 2 точки: 
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Гласували 10 общински съветника:  
 
ЗА: 10 
ПРОТИВ: няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма 
ПРИЕМА СЕ 

 
ОТСЪСТВАТ: Николай Арабаджиев, Олег Йорданов и Петър Дулев 
 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

1.  Предложение  от  Милен  Дулев  –  кмет  на  община  Белене  относно  отмяна 
на решение №33/14.04.2021 г. на Общински съвет-Белене за издаване на запис на 
заповед от Община Белене в полза на ДФ "Земеделие" – Разплащателна агенция, 
обезпечаваща авансово плащане по договор за БФП № BG06RDNP001-7.007-0049-C01 от 
08.05.2019 г.  по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, 
реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по 
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 
2020 г.  за проект № BG06RDNP001-7.007-0049 „Изграждане на многофункционално 
игрище в СУ „Димчо Дебелянов“ – град Белене“ 

 
2.  Предложение  от  Милен  Дулев  –  кмет  на  община  Белене  относно  

издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ "Земеделие" – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор за БФП № 
BG06RDNP001-7.007-0049-C01 от 08.05.2019 г.  по процедура чрез подбор № 
BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или 
обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.  за проект № BG06RDNP001-7.007-
0049 „Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов“ – град Белене“ 

 
 
ПЪРВА ТОЧКА: 
 

Предложение  от  Милен  Дулев  –  кмет  на  община  Белене  относно  
отмяна на решение №33/14.04.2021 г. на Общински съвет-Белене за издаване 
на запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ "Земеделие" – Разплащателна 
агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор за БФП № BG06RDNP001-
7.007-0049-C01 от 08.05.2019 г.  по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.007 - 
Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 
спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.  за 
проект № BG06RDNP001-7.007-0049 „Изграждане на многофункционално игрище в 
СУ „Димчо Дебелянов“ – град Белене“Докладва Милен Дулев – кмет на община 
Белене. 
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Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене. 
 
Думата бе дадена на Калоян Прокопиев, който призова за по-добър контрол при 

подобни документи и се съгласи, че грешката е чисто техническа. 
 
Момчил Спасов подкрепи думите на Калоян Прокопиев и призова останалите 

общински съветници също да разглеждат по-внимателно основанията в предложенията. 
Според него основанията в проектите на решения и в двете точки не са достатъчни 

.  
Момчил Спасов предложи към основанията в проекта на решение и за двете точки 

от дневния ред да се добави и писмото от Държавен фонд земеделие. 
 
След като д-р Бистра Павловска получи потвърждение, че предложената промяна 

касае и двете точки от дневния ред, обобщи предложението на Момчил Спасов, а именно: 
 

След „На основание чл. 21, ал. 2, и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация“ да се добави: 

 
„и уведомително писмо за отстраняване на нередовности от Държавен Фонд 

„Земеделие“ – Разплащателна Агенция, Дирекция Оторизация на плащанията по ПМРСР 
с изходящ №01-0800/1329 от 25.05.2021 г., Общински съвет-Белене:“ 
 

Председателят на Общински съвет-Белене пристъпи към поименно гласуване 
заедно с направените корекции от страна на Момчил Спасов и местният парламент взе 
следното: 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 49 

 
На основание чл. 21, ал. 2, и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и уведомително писмо за отстраняване на 
нередовности от Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна Агенция, Дирекция 
Оторизация на плащанията по ПМРСР с изходящ №01-0800/1329 от 25.05.2021 г., 
Общински съвет-Белене: 
 
            Отменя Решение №33/14.04.2021 г. от Протокол №3 от редовно заседание на 
Общински съвет – Белене, проведено на  14.04.2021 г. 

Гласували поименно 10 общински съветника: 
(Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Даниел Тонев, 
Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, и Румен 
Арабаджиев) 
ЗА: 10 
ПРОТИВ: няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 
ОТСЪСТВАТ: Николай Арабаджиев, Олег Йорданов и Петър Дулев
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ВТОРА ТОЧКА: 
 

Предложение  от  Милен  Дулев  –  кмет  на  община  Белене  относно  
издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ "Земеделие" – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор за БФП № 
BG06RDNP001-7.007-0049-C01 от 08.05.2019 г.  по процедура чрез подбор № 
BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или 
обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.  за 
проект № BG06RDNP001-7.007-0049 „Изграждане на многофункционално игрище в 
СУ „Димчо Дебелянов“ – град Белене“ 

 
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене. 

 
С оглед на по-горе споменатите дискусии и предложението на Момчил Спасов: 
 
След „На основание чл. 21, ал. 2, и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация“ да се добави: 
 
„и уведомително писмо за отстраняване на нередовности от Държавен Фонд 

„Земеделие“ – Разплащателна Агенция, Дирекция Оторизация на плащанията по ПМРСР с 
изходящ №01-0800/1329 от 25.05.2021 г., Общински съвет-Белене:“ 
 

д-р Бистра Павловска - председател на Общински съвет-Белене пристъпи към 
поименно гласуване и общинските съветници взеха следното: 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 50 

 
На основание чл. 21, ал. 2, и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и уведомително писмо за отстраняване на 
нередовности от Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна Агенция, Дирекция 
Оторизация на плащанията по ПМРСР с изходящ №01-0800/1329 от 25.05.2021 г., Общински 
съвет-Белене: 
 

1. Одобрява Запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ "Земеделие" – 
Разплащателна агенция и упълномощава кмета на  община Белене да подпише Запис на 
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ "Земеделие" – 
Разплащателна агенция в размер на 45 601,96 лева (четиридесет и пет хиляди шестстотин 
и един лев и деветдесет и шест ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер по 
авансово плащане за разходи, съгласно буква „Б“, т. 7 от Условията за изпълнение на 
проекти по подмярка 7.2, съгласно Договор за БФП № BG06RDNP001-7.007-0049-C01 от 
08.05.2019 г. и Анекс № BG06RDNP001-7.007-0049-C02 от 05.02.2020 г.  по подмярка 7.2 
"Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура"  от мярка - 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони" от Програмата за Развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 
съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони за проект 
№ BG06RDNP001-7.007-0049 „Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо 
Дебелянов“ – град Белене“, сключен между Община Белене и ДФ "Земеделие" - 
Разплащателна агенция, за срока на договора, удължен с шест месеца. 
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          2. Възлага на Кмета на община Белене да подготви необходимите документи за 
получаване на авансово плащане съгласно Договор за БФП № BG06RDNP001-7.007-0049-
C01 от 08.05.2019 г. и Анекс № BG06RDNP001-7.007-0049-C02 от 05.02.2020 г. по подмярка 
7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура"  от мярка - 7 "Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони" от Програмата за Развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 
съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони за проект 
№ BG06RDNP001-7.007-0049 „Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо 
Дебелянов“ – град Белене“ и да ги представи пред ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция. 
 

Гласували поименно 10 общински съветника: 
(Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Даниел Тонев, 
Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, и Румен 
Арабаджиев) 
 

ЗА: 10 
ПРОТИВ: няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 
ОТСЪСТВАТ: Николай Арабаджиев, Олег Йорданов и Петър Дулев 
 
 

Д-р Бистра Павловска - председател на Общински съвет- Белене закри заседанието. 
 
 
 
 

 
Д-р Бистра Павловска 
Председател на Общински съвет-Белене 
 
Мартина Вакинова 
Технически секретар на Общински съвет-Белене 
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