
  
 

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 
 

№8 
 

от редовно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 05.10.2021 
г. (вторник) от 14:00 часа в зала 26 на Общинска администрация – Белене 

 
 
НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ: 
 

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

ОТСЪСТВАЩИ: Валери Босилков 
КМЕТ  И  ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ  НА  ОБЩИНА  БЕЛЕНЕ:  Милен  Дулев, Малина 
Ешекова, инж. Петър Ангелов 
 
КМЕТ НА КМЕТСТВО: не присъства 
 

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ: не присъстват 
 

СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ: Антон Антонов, Мая Терзиева, 
Николай Първанов 

РЪКОВОДИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ: не присъстват 

ГРАЖДАНИ: не присъстват 
 
След констатиране на необходимия кворум (присъстват 12 общински съветника)  д-р 

Бистра Павловска – председател на Общински съвет-Белене откри заседанието и представи 
предварително предложения проект на дневен ред от единадесет точки. 
 

 Д-р Бистра Павловска подложи  на  гласуване  дневния  ред от 11 точки. 
 
Гласували 12 общински съветника:  
ЗА: 12 
ПРОТИВ: няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма 
 

 
ПРИЕМА СЕ 
 

 
 

  

mailto:%20obs.belene@gmail.com
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Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

 

 
1. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на Община Белене, относно 

Удължаване срока на Договор №1072/14.05.2019 г. за общински дълг от фонд „ФЛАГ“ ЕАД за 
изпълнението на проект 16.4.046 „Стимулиране и повишаване на заетостта и транграничната 
мобилност в трансграничния регион“, e-MS code ROBG-175 по Програма ИНТЕРРЕГ V-A 
Румъния – България. 

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

срока на Договор за общински дълг от фонд «ФЛАГ»  за изпълненито на проект „Съвместно 
управление на риска за ефективни реакции на местните власти в извънредни ситуации”, e-MS 
code ROBG-458 по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020. 

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

Актуализация  на поименният списък за  капиталовите  разходи  на Община Белене за 2021 г. 
 
4. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 

Актуализация  на бюджета на Община Белене за 2021 г. 
 
5. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно Приемане 

на одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен 
финансов отчет на община Белене за 2020г. 

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

на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Белене в публични 
предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала. 

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

на Правилник за  изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на 
Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – град Белене. 

8. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно Приемане 
на решение за учредяване сервитутно право на прокарване на трасе на кабел НН, преминаващ 
през имоти - общинска собственост в гр.Белене по реда на ЗУТ и ЗЕ и приемане оценка от 
лицензиран оценител на имоти. 

 
9. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно Съгласие за 

изменение на улично-регулационните линии към улици „Г. С. Раковски“ и „С. Румянцев“ в 
стр. кв. 124а при изработване на Изменение на Подробен устройствен план – План за 
регулация и застрояване на стр. кв. 124а по плана на гр. Белене. 

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

Кандидатстване на Община Белене с проектно предложение „Мерки за постигане на най-
високи критерии на енергийна ефективност на сградния фонд на СУ „Димчо Дебелянов“ гр. 
Белене до клас "А/А+", включително и изпълнение на условията за „сгради с близко до нулево 
потребление на енергия““ по процедура № BGENERGY-2.002 - „Енергийна ефективност в 
сгради“ на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, 
финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-
2021 

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

 
 

  



ПЪРВА ТОЧКА: 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на Община Белене, относно 
Удължаване срока на Договор №1072/14.05.2019 г. за общински дълг от фонд „ФЛАГ“ 
ЕАД за изпълнението на проект 16.4.046 „Стимулиране и повишаване на заетостта и 
транграничната мобилност в трансграничния регион“, e-MS code ROBG-175 по Програма 
ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България. 

Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене като уточни, че следва срокът на 
погасяване да бъде „до 35 месеца“, а не  „до 34 месеца“. 

Николай Арабаджиев представи становището на ПК „Икономика, общинска собственост, 
бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм“ където предложението е разгледано и 
прието единодушно. 

Калоян Прокопиев подчерта, че удължаването само по себе си не е основание. 
Съветникът насочи вниманието към другите причини, които са посочени в предложението: два 
договора с финансови корекции и несертифицирани разходи. Съветникът одобри, че общината 
обжалва, но определи предложението като краткосрочно решение. Г-н Прокопиев попита каква 
е стратегията на Общината за решение на казуса. 

Милен Дулев – кмет на община Белене посочи, че Общината има стратегия и ще следва 
предвидените от закона възможности. 

Калоян Прокопиев попита дали ще се отлага до намирането на решение и защо срокът е 
толкова кратък. 

Милен Дулев отговори, че договореният срок с Фонд ФЛАГ ЕАД е такъв, за сега ще се 
отлага и ще се изчака да мине поне едното дело.  

Калоян Прокопиев предложи възможността за удължаване на срока от сега. 

Милен Дулев отговори, че е препоръчително срокът да остане така както е договорен с 
фонда. 

Момчил Спасов подчерта, че делата ще се проточат и попита какъв е размерът на 
лихвите, които ще са за сметка на общината. 

Мая Терзиева отговори, че са „2% на остатъка“ 

След като други предложения и въпроси не постъпиха, д-р Бистра Павловска пристъпи 
към поименно гласуване ведно с направеното от кмета уточнение. 
 

Р Е Ш Е Н И Е №78 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка, чл. 15а,  чл. 17, ал. 1 от Закона за 
общинския дълг, Общински съвет – Белене: 
 1. Променя Решение № 106/23.10.2020 г., взето с Протокол № 12/23.10.2020 г. на 
Общински съвет – Белене в следните му части: 
 - Срок на погасяване – до 35 месеца, считано от датата на подписване на договора за 
кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно 
погасяване. 
 2. Дава съгласие Кмета на Община Белене да отправи писмено искане до „Фонд за 
органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за удължаване срока за 

  



погасяване до 25.03.2022 г. и да подготви необходимите документи и извърши всички правни и 
фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. 

 
Гласували поименно 12 общински съветника:  
 
ЗА: 12 (Бистра Павловска, 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 
Удължаване срока на Договор за общински дълг от фонд «ФЛАГ»  за изпълненито на 
проект „Съвместно управление на риска за ефективни реакции на местните власти в 
извънредни ситуации”, e-MS code ROBG-458 по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-
България 2014-2020. 

 
Милен Дулев – кмет на община Белене докладва като посочи, че тук също има 

забележки и обжалване. 
 

Николай Арабаджиев представи становището на ПК „Икономика, общинска собственост, 
бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм“ където предложението е разгледано и 
прието единодушно. 

Момчил Спасов попита дали има решение на управляващия орган? 

Милен Дулев – кмет на община Белене отговори, че решение на управляващия орган няма. 

Момчил Спасов изрази очакванията си, че когато излезе решението ще бъде представено 
на общинските съветници и попита за размера на лихвата. 

Мая Терзиева отговори, че става въпрос за около 3 хиляди лева. 

Калоян Прокопиев посочи, че предложението е сходно с т. 1 от дневния ред. Съветникът 
допусна, че е възможно корекцията да е по-ниска, но подчерта, че е малко вероятно. Калоян 
прокопиев обобщи ситуацията като заключи, че проблемите в случая идват основно от работата 
на комисията (в случая външна), която е разглеждала офертите по обществената поръчка. 
Обосновавайки се с тази причина Калоян Прокопиев посъветва при сключването на бъдещи 
договори с външни оценители да се заложи възможност за „възвръщаемост“ при не добре 
свършена работа. Съветникът заяви, че случаят отнема твърде много време. Калоян Прокопиев 
припомни, че решението е от 2018 година и предрече ново удължаване. 

Петър Дулев подкрепи идеята в договорите с външи комисии/консултатнти да има клауза, 
в която се уточнява, че няма да бъде изплащана цялата сума, а едва след приключване на 
работата ще бъдат изплатени, оставащите 10%. 

Калоян Прокопиев затвърди позицията си като заяви, че е редно при финансова корекция 
по вина на изпълнителя, тя да е за негова сметка. 

  



Милен Дулев обобщи, че отделът по поръчките се състои от един човек и в онзи период е 
имало голямо натоварване (много поръчки) и за това се е получавало известно забавяне. Кмета 
уточни, че в момента натоварването е умерено и не следва да има подобни проблеми. 

Петър Дулев припомни, че юристът може да помага. 

Д-р Бистра Павловска пристъпи към поименно гласуване. 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е №79 
 

На основание чл.21 ал.1, т.10 от ЗМСМА във връзка с чл.17, ал.1 и чл.19а от Закона за 
общинския дълг Общински съвет –Белене  дава своето съгласие: 

 
1. Променя Решение №47/27.05.2021г. взето с Протокол №4/27.05.2021г. на Общински 

съвет Белене в следните му части: 

• Условия за погасяване: 

- Било: Срок на погасяване – до 25.10.2021г. с възможност за предсрочно 
погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване 

- Става: Срок на погасяване – до 25.04.2022г. с възможност за предсрочно 
погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване 

2. Дава съгласие на Кмета на Община Белене да отправи писмено искане  до Фонд 
„ФЛАГ“ ЕАД за удължаване на срока до 25.04.2022г. и да подготви необходимите документи и 
да извърши всички правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1 

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

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

Актуализация  на поименният списък за  капиталовите  разходи  на Община Белене за 
2021 г. 

 
Инж. Христина Иванова-Мънева влезе на заседанието. 
 
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене. 
 
 
 

  



Предложението е разгледано и обсъдено подробно от всички постоянни комисии при 
Общински съвет-Белене. Думата беше дадена на председателите на комисите и във всяка една 
от тях е прието с единодушие. Николай Арабаджиев представи и становището на ПК 
„Устройство на територията, жилищна политика и екология“, тъй като Иван Динов – 
председател на гореспоменатата комисия е отсъствал по време на заседанието на комисията. По 
време на комисиите е променена т. 3, която касае финансирането. 

 
Калоян Прокопиев отбеляза, че няма да е последна актуализация и попита какво се 

предвижда. Съветникът отбеляза, че за втора поредна година при приемането на бюджета се 
залага ремонт на ул. Първи май и след това отпада. Г-н Прокопиев предложи, ако се предвижда 
ремонтът на улицата да бъде включена за трети път в бюджета, то следва да е сигурно, че ще се 
осъществи. 

 
Милен Дулев увери, че за ул. Първи май се предвижда дори още по-голяма сума и ще бъде 

направена.  
 
Петър Дулев припомни, че въпреки, че е опонирал е гласувал ЗА. Милен Дулев е казал, че 

ще бъде изтеглен заем. Според Петър Дулев има достатъчно време да се търсят други 
източници на финансиране като ПУДООС и др. Съветникът призова да на се обременяват 
гражданите както в случая с междублоковите пространства. Петър Дулев отбеляза, че е бил и 
против проектиранията. Съветникът предложи общината да има готовност за кметствата. 
Според него следва да се предвиди поне по една улица в кметство за проектиране. Петър Дулев 
заяви, че няма да одобри проект на бюджет с нов заем за ул. Първи май. Съветникът отбеляза, 
че всяко правителство си предвижда механизъм за подпомагане на кметствата и следва 
Общината да обърне внимание. 
 

След като други коментари и предложения не постъпиха, д-р Бистра Павловска 
благодари и пристъпи към поименно гласуване: 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 80 
 

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

1. Извършва компенсирани промени по обекти и създаване на нови обекти  с източник на 
финансиране целева републиканска субсидия за 2021г.  

(в лева)  

 Обект: Д-т План /било/ 
         лв. 

Актуализация            
/става/- лв. 

 §5100 Основен ремонт     
1 Основен ремонт ограда на училище в с.  

Петокладенци 
2-322 5000,00 6142,00 

2 Изграждане на канализация и 
водопровод на ул. „Първи май“ 

2-606 34946,00 0,00 

3 Проектиране на ул. „Осъм“  с. 
Петокладенци 

2-606 3000,00 0,00 

4 Основен ремонт на спортна площадка 
с. Бяла вода  

2-714 2000,00 1000,00 

  



 §5201 Придобиване на ДМА 
 

   

1 Сървър сградата на общинска 
администрация 

2-122 3000,00 0,00 

2 Климатик за сградата на общинска 
администрация 

2-122 3000,00 4962,00 

3 Помпа ДГ „Знаме на мира“ 2-311 2000,00 2138,00 
4 Система за производство на 

водородно-кислородна смес по метода 
на импулсна електролиза на вода за 
сградата на Общинска администрация 

2-122 0,00 41880,00 

5 Готварска печка с две фурни за СУ 
„Димчо Дебелянов“ 

2-322 3176,00 0,00 

 Контр. сума  56122,00 56122,00 
 

  

2. Извършват се промени  към поименния списък за капиталови разходи за 2021г. с източник 
на финансиране преходен остатък републиканска субсидия 2020г., както следва:                               

   (в лева)  

№ 
 

Обект:     Дейност  План 
/било/ лв 

Актуализация            
/става/ - лв. 

 §5100 Основен ремонт    
1 Основен ремонт ограда на училище в с.  

Петокладенци“-доплащане 
2-322 0,00 1458,00 

2 Проектиране на ул. „Черно море“ 2-606 4000,00 0,00 
3 Проектиране на ул. „Здравец“ с. Бяла вода 2-606 4000,00 0,00 
 §5200 Придобиване на ДМА 

 
   

1 Лаптоп- общинска администрация Белене 2-122 0,00 1148,00 
2 Помпа ДГ „Знаме на мира“-доплащане 2-311 

 
0,00 786,00 

3 Готварска печка с две фурни за СУ „Димчо 
Дебелянов“ 

2-322 0,00 5176,00 

4 Поставяне на наблюдателни камери в гр. 
Белене 

2-619 5607,00 3594,00 

5 Канализационна помпа за ФК Гигант 2-714 0,00 1445,00 
 Контр. сума  13607,00 13607,00 

 

        3. Въвежда се нов обект -Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо 
Дебелянов“ в гр. Белене, който се финансира от Програмата за развитие на селските райони 
2014-2020. 
Гласували поименно 12 общински съветника: 
ЗА: 12 (Бистра Павловска, Веселка  Врайкова,  Веско  Манолов,  Даниел Тонев, Иван Динов, 
Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Олег 
Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 
 
ПРОТИВ: няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма 
ПРИЕМА СЕ 

  



 
 
ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 
 

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

 
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене. 
 
Думата бе дадена на председателите на всички постоянни комисии за становища. Във 

всяка комисия предложението е срещнало единодушна подкрепа. 
 
Калоян Прокопиев направи някои забележки като определи за логично увеличението на 

данъчните приходи. Съветникът отбеляза, че още на шестмесечието са намалели собствените 
приходи от такси. Най-големите  разхои са за Общински съвет – 15 хиляди, улично осветление, 
обреден дом и други дейности по културата. Г-н Прокопиев обърна внимание на разходната част 
където за Общинска администрация още към 30.07.2021 г. е имало 80% изпълнение, а сега не са 
отбелязани. Съветникът посочи, че Други икономически дейности на шестмесечието при план 
190 хиляди са изпълнени 150 хиляди. Калоян Прокопиев припомни за думите на кмета, че няма 
изпълнени. Г-н Прокопиев определи приходната част като стандартна, данъчните приходи – на 
добро ниво, собствените приходи от наеми, земи, имоти и продажба под средното ниво и по 
конкретно слаби места в бюджета. 

 
Мая Терзиева уточни, че когато един разход не е одобрен като капиталов става текущ и 

после след приемане се сторнира и изчиства. 
 
Калоян Прокопиев обърна внимание, че е необходимо в следващия бюджет да се 

предвиди сумата за Общински съвет. 
 
Милен Дулев заяви, че има желание да се изчистват задължения и за това се получават 

подобни отклонения като те не са фатални. 
 
Калоян Прокопиев обърна внимание на неразплатените суми. 
 
Мая Терзиева отговори. В края на годината се забавят плащанията и се очаква да се 

натрупат. 
 
Милен Дулев отбеляза, че неразплатените тази година са по-малко. 
 
Момчил Спасов направи забележка, че по начина, по който е представен  отчета не дава 

реална представа за неразплатените. Съветникът припомни, че е помолил при следащ отчет те 
да бъдат описани на отделен ред или поне по-големите пера. Според него се създава грешна 
представа, че Общински съвет харчи луди пари, а всъщност не е така. Г-н Спасов препоръча 
подобни ситуация да се избягват занапред.  Съветникът посочи, че има движение в частните 
продажби, което оказва положително влияние на бюджета. В частта приходи и доходи от 
собственост има слабо изпълнение на полугодието. Момчил Спасов предположи, че щом не 
се актуализират в момента, то те ще бъдат изпълнени и кметът има стратегия за това. Г-н 
Спасов отбеляза, че ще стане ясно в края на годината. Съветникът подчерта, че е време да се 
мисли за следващия бюджет и потвърди, че ще гласува ЗА. 

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

въпрос за големите разходи за култура и по-контретно за празниците. Съветникът припомни, 
че е предложил да бъде представена справка за спонсорите и изпълнителите. 

  



Милен Дулев отговори, че справката е изготвена и е налична за запознаване. 
 
След като други коментари не постъпиха д-р Бистра Павловска – председател на 

Общински съвет-Белене пристъпи към поименно гласуване. 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 81 

 
На  основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 , чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124, ал. 1 и 

ал. 2  от Закона за публичните финанси 
 
I. Одобрява промени по общинския бюджет през бюджетната 2021 г., както следва: 
 
1. По прихода: 
- Увеличава размера на приходната част със  11 158 лв. в т. ч. 

Наименование на прихода Шифър на 
§ План 2021 г. Актуализация 

2021 г. 
Данък при придобиване на имущество 1304 95 000 160 000 

патентен данък 0103 10 000 7 000 

туристически данък 1308 2 000 4 000 

Такси за ползване на др. по 
образованието - ОДК 2708 5 000 3 000 

Такси за технически услуги 2710 8 000 12 000 

Такси за административни услуги 2711 60 000 57 000 

Данък по ЗКПО 3702 0 - 36 842 

ДДС 3701 - 8 000 - 36 842 

Временен безлихвен заем от набират 
с/ка 7833 0 - 15 000 

 
2. По разхода: 
2. 1. Увеличава размера на кредитната част с 11 158 лева, както следва: 
 

Дейност Акт. план 
2021 г. 

Актуализация 
2021 г. 

2-122 „Текущ ремонт архив на общинска администрация“ 
5 000 0 

3- 122 „Дофинансиране Изборни длъжности“ 13 000 7 000 

2- 123 „ Общински съвет“ 105 000 120 000 

2- 337 „Център за подкрепа за личностно развитие“ 5 000 3 000 

2- 431 „ Детска млечна кухня“ 15 000 18 000 

2- 469 „Финансово подпомагане на семейства и двойки с 6 000 3 000 
  



репродуктивни проблеми, нуждаеши се от ин витро 
процедури" 

 2- 525 „Клуб на хората с увреждания и Клубове на 
пенсионера“ 21 000 15 000 

2-604 „Улично осветление“ 140 000  150 000 

2 -619 „Друго БКС и озеленяване“ 15 000 17 000 
2-619 “Текущ ремонт на апартамент собственост на Община 
Белене“ 10 000 0 

2-619  „Текущ ремонт на мост в с. Татари“ 5 000 0 

2-741 „Радиотранслационни възли“ 2 000 1 000 

2-745 „Обреден дом“ 50 000 60 000 

2-759 “Други по културата” 87 500 100 000 

2-849 “Други дейности по селското стопанство” 6 000 3 500 

2-910 “Разходи за лихви” 56 809 62 967 

2-997 „Други финансови услуги“ 9 000 7 000 

2-998 „Резерв“ 10 000 5 000 
 
Гласували поименно 12 общински съветника: 
 
ЗА: 12 (Бистра Павловска, Веселка  Врайкова,  Веско  Манолов,  Даниел Тонев, Иван Динов, 
Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Олег 
Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 
ПРОТИВ: няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма 
   
ПРИЕМА СЕ 
 
 
ПЕТА ТОЧКА: 

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

на одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на консолидирания 
годишен финансов отчет на община Белене за 2020г. 

 
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене като похвали всички служители, 

ангажирани с проверката. Кметът подчерта, че проверката е обхванала много години и не е 
било лека задача. Най-същественото е, че няма щети за Общината, което е показател за 
добрата работа на администрацията.  

 
Д-р Бистра Павловска – председател на Общински съвет-Белене също използва 

възможността и похвали администрацията и по-специално Мая Терзиева – главен 
счетоводител на Община Белене. 

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

финанси, програми за финансиране и туризъм“ и в ПК „Местно самоуправление, ред, 
законност и сигурност“. Думата беше дадена на председателите на комисиите за становища. 

  



И в двете комисии предложението е прието за сведение. Николай Арабаджиев – председател 
на ПК „ИОСБФПФТ“ също похвали работата на администрацията като заяви, че е бил 
свидетел на огромния труд, който са положили служителите по време на проверката.  

 
  Момчил Спасов определи изказването на кмета като ласкаво, но припомни, че е нормално да 
има проблеми. Съветникът акцентира, че до сега не са допускани фатални грешки и сподели, 
че се надява и занапред  да не се случва. Според него някои забележки не са ясни, но са 
полезни за Общината с оглед на подобряването на работата. Г-н Спасов подчерта, че докладът 
е гаранция от външна институция, че в работата на Общината няма сериозни отклонения. 
Според него по-честите обективни оценки спомагат за подобряването на работата на 
администрацията, която от своя страна се учи все по-бързо и се справя. С най-добри 
намереиня съветникът изрази мнение, че една проверка от АДФИ също би повлияла добре.    

 
След като коментари по предложението не постъпиха д-р Бистра Павловска пристъпи 

към гласуване за сведение. 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 82 

 
 На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), чл.140  от Закона за публичните финанси и чл.9 от Закона за 
общинския дълг, Общински съвет Белене: 
 

Приема за сведение одитен доклад №0100309021 на Сметна палата за извършен 
финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Белене за 2020 г. 
съдържащ немодифицирано мнение, копие от който е приложен към настоящото решение.  
 
Гласували 12 общински съветника:  
 
ЗА: 12  
ПРОТИВ: няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 
 Д-р Бистра Павловска – председател на Общински съвет-Белене обяви 15-минутна 
почивка. 
 

*** 
 
ШЕСТА ТОЧКА: 
 

 Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно Приемане 
на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Белене в публични 
предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала. 
 

Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене. 
 
Предложението е разгледано и прието в ПК „Местно самоуправление, ред, законност и 

сигурност“ и „ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, програми за 
финансиране и туризъм“ с направени промени като се прие текста в чл. 16, ал. 3 от 

  



Наредбата да бъде заменен със текста от чл. 20, ал. 3 от Закона за публичните 
предприятия и в чл. 45, ал. 2 от така предложената Наредба текста „ срок не по-дълъг от 3 
години“ да бъде заменем със текста „срок от 3 до 5 години“  

 
Д-р Бистра Павловска изчете промененият чл. 16, както и някои препоръки от юриста на 

Общински съвет-Белене. 
 
Калоян Прокопиев отбеляза, че според него чл. 32 е  безсмислен, но се е съгласил да бъде 

оставен. 
 
Момчил Спасов направи забележка, че е било нужно да бъде обсъдена наредбата по-

подробно, като се съобрзаи с естеството на нашите търговски дружества, които са здравни 
дружества. Съветникът посочи, че има глави в закона, които не е задължително да бъдат 
прилагани от нас. Г-н Спасов обърна внимание на чл. 46 от наредбата, който се отнася до 
прекратяването на договор за управление и контрол. В ЗПП, чл. 24, ал. 1 – прекратява се 
предстрочно при обективна невъзможност за повече от 6 месеца, докато в наредбата на 
Община Белене е посочено 60 дни. Съветникът предложи чл. 46 от Наредбата да бъде заменен 
с текста от закона. Според него прекратяването само с решение на Общинския съвет без друго 
основание не е правилно, тъй като се създава възможност за вземане на политически решения. 
Момчил Спасов направи критика и по отношение на чл. 33 от Наредбата, където се определя 
процедурата за оценка и  чл. 35, където терминът трябва да е „Нормативни изисквания“.  

 
Анна Несторова уточни, че аптеката е към Закона за фармацията. 
 
Момчил Спасов направи още забележки като обобщи, че процедурата е отежняваща и 

затрудняваща, като според него това създава редица предпоставки за бъдещи казуси. Според 
него се преписват задължения за държавни предприятия, които не се отнасят за общините. Г-н 
Спасов е необходимо да се махнат противоречията със закона, а другите проблеми ще се 
изчистят с практиката. 

 
Калоян Прокопиев предложи чл. 46, ал. 1 да се замени с чл. 24, ал. 1 от ЗПП като ал. 2 и 

ал. 3 да останат. 
 
Последваха още дискусии. Милен Дулев – кмет на община Белене допусна възможност за 

връщане на предложението докато се изяснят подробностите. От своя страна Калоян 
Прокопиев заяви, че старата наредба не е подходяща и това налага да бъде приета 
предложената нова наредба с идеята, че ще се актуализира. 

 
След като други коментари по предложението не постъпиха д-р Бистра Павловска 

пристъпи към гласуване с направените промени, отразени в становището на ПК „Икономика, 
общинска собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм“ и 
предложението на Момчил Спасов и Калоян Прокопиев да се промени чл. 46, ал. 1 с чл. 24, ал. 
1 от ЗПП: 

 
 „Чл. 24.  (1) Договорът за управление и контрол на управител или на член на колективен 

орган за управление и контрол на публично предприятие се прекратява предсрочно при:  
1. смърт;  
2. подаване на молба за освобождаване;  
3. обективна невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;  
4. осъждане за извършено умишлено престъпление от общ характер;  
5. несъвместимост с изискванията по чл. 16, ал. 1-3 (от настоящия проект на наредба);  
6. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;  

  



7. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“ 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 83 

 
 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 51а, ал. 4 и чл. 54а от Закона за общинската собственост  
Общински съвет – Белене приема Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на 
Община Белене в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в 
капитала, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение. 
 
Гласували 12 общински съветника:  
ЗА: 12  
ПРОТИВ: няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма 
 
ПРИЕМА СЕ 

 
СЕДМА ТОЧКА: 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно Приемане 
на Правилник за  изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на 
Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – град Белене. 

 
Докладва Малина Ешекова – зам.-кмет на община Белене. 
 
Предложението е разгледано и прието с единодушие в ПК „Здравеопазване, социални 

дейности, образование, култура, младежки дейности и спорт“ и ПК „Местно самоуправление, 
ред, законност и сигурност“ 
 

След като коментари по предложението не постъпиха д-р Бистра Павловска пристъпи 
към гласуване. 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 84 
 

Приема Правилник за  изменение и допълнение на Правилник за устройството и 
дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – град 
Белене, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение. 
 
Гласували 12 общински съветника:  
 
ЗА: 12 
ПРОТИВ: няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:няма  

 

ПРИЕМА СЕ 
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ОСМА ТОЧКА: 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно Приемане 
на решение за учредяване сервитутно право на прокарване на трасе на кабел НН, 
преминаващ през имоти - общинска собственост в гр.Белене по реда на ЗУТ и ЗЕ и 
приемане оценка от лицензиран оценител на имоти. 

 
Докладва инж. Петър Ангелов – зам.-кмет на община Белене. 

 
Предложението е разгледано и прието с единодушие в ПК „Устройство на територията, 

жилищна политика и екология“ 
 

След като коментари по предложението не постъпиха д-р Бистра Павловска пристъпи 
към поименно гласуване. 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 85 
 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА приема доклад за пазарната оценка, 
изготвен от лицензиран оценител на имоти ”ХЕМУС КОНСУЛТ” ЕООД – гр.Троян, съгласно 
който за учредяване сервитутно право на прокарване на трасе на кабел НН за ОБЕКТ: 
“Външно кабелно захранване НН на “Преустройство и реконструкция на съществуващо 
хале във фабрика за производство на прозорци и окачени фасади“, находящ се в поземлен 
имот с идентификатор 03366.602.1112 по КККР на гр.Белене, ул."Пенчо Славейков", с площ 
2694,0 кв.м, УПИ II, квартал 128 по плана на гр.Белене, на “ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЪЛГАРИЯ“ АД – гр.София с ЕИК 130277958, върху имот – частна общинска собственост в 
гр.Белене - Поземлен имот с идентификатор 03366.602.1114 по КККР на гр.Белене, ул.“Пенчо 
Славейков“ с НТП “За автогара, автоспирка с площ 4884,00 кв.м, УПИ I, квартал 128 по плана 
на гр.Белене (91,28 линейни метра от него или 191,69 кв.м сервитутна площ), цената е в 
размер на 2967,00 лева (две хиляди деветстотин шестдесет и седем лева и 0 стотинки). Върху 
сумата не се начислява ДДС съгласно чл.45, ал.1 от ЗДДС. 

 
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.193, ал.4 и 6 от ЗУТ, чл.67, ал.2 от ЗЕ, 

чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.80, ал.1 и чл.81 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество по чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост, дава 
съгласие за учредяване сервитутно право на прокарване на трасе на кабел НН за ОБЕКТ: 
“Външно кабелно захранване НН на “Преустройство и реконструкция на съществуващо 
хале във фабрика за производство на прозорци и окачени фасади“, находящ се в поземлен 
имот с идентификатор 03366.602.1112 по КККР на гр.Белене, ул."Пенчо Славейков", с площ 
2694,0 кв.м, УПИ II, квартал 128 по плана на гр.Белене, на “ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЪЛГАРИЯ“ АД – гр.София, с ЕИК130277958, върху следните имоти общинска 
собственост: Поземлен имот с идентификатор 03366.602.1114 по КККР на гр.Белене, 
ул.“Пенчо Славейков“, с НТП “За автогара, автоспирка“, с площ 4884,00 кв.м., УПИ I, квартал 
128 по плана на гр.Белене (91,28 линейни метра от него или 191,69 кв.м сервитутна площ) 
и Поземлен имот с идентификатор 03366.602.1110 по КККР на гр.Белене, с НТП “За 
второстепенна улица“, с площ 19649,00 кв.м. (71,03 линейни метра от него), за сумата от 
2967,0 лева без ДДС (две хиляди деветстотин шестдесет и седем лева и 0 стотинки). Върху 
сумата не се начислява ДДС съгласно чл.45, ал.1 от ЗДДС. 
 
 
 
 

  



Гласували поименно 12 общински съветника: 
 
ЗА: 12 (Бистра Павловска, 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 
 
 
ДЕВЕТА ТОЧКА: 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно Съгласие 
за изменение на улично-регулационните линии към улици „Г. С. Раковски“ и „С. 
Румянцев“ в стр. кв. 124а при изработване на Изменение на Подробен устройствен план – 
План за регулация и застрояване на стр. кв. 124а по плана на гр. Белене. 

 
Докладва инж. Петър Ангелов – зам.-кмет на община Белене. 

 
Предложението е разгледано и прието с единодушие в ПК „Устройство на територията, 

жилищна политика и екология“ където Петър Дулев не гласува, тъй като декларира конфликт 
на интереси. 

 
Инж. Христина Иванова-Мънева уточни, че имотните граници не се променят. 
 
Петър Дулев декларира конфликт на интереси и се оттегли от заседанието. 

 
След като други предложения и коментари не постъпиха, д-р Бистра Павловска 

пристъпи към поименно гласуване. 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 86 

 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.134, ал.2, т.1 и т. 6  от ЗУТ и чл. 

110, ал.1, т.1 от ЗУТ, Общинският съвет  дава съгласие при изработването на Изменение на 
Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ І в стр. кв.124а по плана 
гр.Белене, в който попадат поземлени имоти 03366.602.883, 884, 885, 886, 880, 881 и 882 
уличните  регулационни линии на изток към ул.“Г.С.Раковски“ и на юг към ул.“С.Румянцев“ да 
се прокарат по имотните граници. 

Гласували поименно 11 общински съветника: 
 
ЗА: 11  
ПРОТИВ: няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 
 

  



ДЕСЕТА ТОЧКА: 
 

 Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
Кандидатстване на Община Белене с проектно предложение „Мерки за постигане на най-
високи критерии на енергийна ефективност на сградния фонд на СУ „Димчо Дебелянов“ 
гр. Белене до клас "А/А+", включително и изпълнение на условията за „сгради с близко 
до нулево потребление на енергия““ по процедура № BGENERGY-2.002 - „Енергийна 
ефективност в сгради“ на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, 
енергийна сигурност”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2014-2021 

 
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене. 
 
Предложението е разгледано в ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, 

финанси, програми за финансиране и туризъм“, където бе подробно обсъдено и прието. 
 
Момчил Спасов при помни, че законът не изисква общинският съвет да дава съгласие. 
 
Калоян Прокопиев партньорите са изпратили писмо. 
 
Момчил Спасов уточни, че сега се прави компромис, но се надява, че следващият път 

няма да се налага. Според него т. 2 не е нужна. 
 
След като други предложения и коментари не постъпиха, д-р Бистра Павловска пристъпи 

към гласуване. 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 87 
 

 На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 59 ал. 1, чл. 60 и чл. 61 ал. 1 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, т. 16.2.3 от Насоките за кандидатстване по 
Програмата 

1. Общински съвет - Белене дава съгласие Община Белене да подпише писмо за партньорско 
намерение с International Development Norway, ЕИК: 912395871.  

2. Общински съвет – Белене дава съгласие Община Белене да подпише Споразумение за 
партньорство при одобрение за финансиране на проектното предложение. 

3. Възлага на Кмета на Община Белене последващите действия. 

 
Гласували поименно 12 общински съветника: 
ЗА: 12  
ПРОТИВ: няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 
 
 
 
 
 

  



ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
 
  Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
  

Няма постъпили. 
 

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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