
 

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 
 

№9 
 

от редовно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 02.11.2021 

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: Александър Андреев 
 

СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ: Николай Първанов, инж. Христина 

Иванова-Мънева, инж. Пламен Петров, Красимира Петрова 

 

РЪКОВОДИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ: не присъстват 

 
ГРАЖДАНИ: не присъстват 

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

Бистра Ангелова Павловска – председател на Общински съвет-Белене, заедно с Петър Илиев 

Дулев – общински съветник при Общински съвет-Белене (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.) предложиха: 

Провеждане на закрито заседание на Общински съвет-Белене на 02.11.2021 г. от 

14:00 часа. 

След като коментари по предложението не постъпиха общинските съветници взеха 

следното 
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Р Е Ш Е Н И Е № 88 

 

Във връзка със Заповед № РД-01-01-856 от 19.10.2021 г., изменена със Заповед № РД-01- 

861 от 21.10.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на 

Република България и на основание чл. 28, ал. 1, изр. Второ от ЗМСМА и чл. 69, ал. 2-4 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Белене, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г. 

Заседанието на Общински съвет-Белене на 02.11.2021г. от 14:00 ч. да бъде ЗАКРИТО. 

Гласували 12 общински съветника: 

ЗА: 12 

ПРОТИВ: няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма 

 
ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

Д-р Павловска предложи т. 1 от проекта на дневен ред „Предложение от Бистра 

Ангелова Павловска – председател на Общински съвет-Белене, относно приемане на 

Наредба за опазване и поддържане на обществения ред,чистотата, строителството и 

околната среда на територията на община Белене” да бъде отложена. 
 

Гласували 12 общински съветника: 

ЗА: 12 

ПРОТИВ: няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма 

 
ПРИЕМА СЕ 

 

След като други коментари и предложения по отношение на дневния ред не постъпиха, Д-р 

Бистра Павловска подложи на гласуване дневния ред от 5 точки. 
 

Гласували 12 общински съветника: 

ЗА: 12 

ПРОТИВ: няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма 

 
ПРИЕМА СЕ 
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Д Н Е В Е Н Р Е Д 
 

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

разрешение Община Белене да сключи анекс към Договор за поръчителство към Договор за 

кредитна линия № 226/05.12.2017 г. между „Банка ДСК“ ЕАД и Сдружение „МИГ Белене- 

Никопол“ за финансиране на одобрени допустими текущи разходи от ДФЗ на СНЦ „МИГ Белене 

– Никопол“ 

 

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

решение за Определяне размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите в 

землището на Община Белене, предназначени за общо и за индивидуално ползване от 

земеделски стопани или техните сдружения, отглеждащи пасищни животни по реда на чл.37о, 

ал.1, т.1 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за Определяне 

правила за ползването на имотите с НТП - ПМЛ по реда на чл.37о, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за 

собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и за Предоставяне и Актуализиране на 

ползването на мерите, пасищата и ливадите по реда на чл.37о, ал.4-6 от Закона за собствеността 

и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ) 

 

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

решение за Предоставяне (включване в масивите за ползване) на проектираните в плана за 

земеразделяне общински полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен 

достъп до имотите, както и напоителни канали, които не функционират (собственост на ОПФ) и 

за Определяне на цена в размер на средното годишно рентно плащане (лева/дка) на общински 

земеделски имоти в землището на Община Белене за стопанската за стопанската 2021-2022 

година. 

 

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

на ПУП – ПП /Подробен Устройствен План – Парцеларен план/ на елементите на техническата 

инфраструктура за прокарване на трасе на водопроводно отклонение към съществуваща 

селскостопанска сграда с идентиф.03366.605.7.1, находяща се в ПИ с индетиф.03366.605.7 

(Стопански двор), м.“Горна могила“, по плана на гр.Белене. 

 

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

барелеф на Христо Ботев върху фасадата на НЧ „Христо Ботев 1892“ в дясно от централния вход 

на сградата. 
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ПЪРВА ТОЧКА: 

 

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

разрешение Община Белене да сключи анекс към Договор за поръчителство към Договор 

за кредитна линия № 226/05.12.2017 г. между „Банка ДСК“ ЕАД и Сдружение „МИГ Белене-

Никопол“ за финансиране на одобрени допустими текущи разходи от ДФЗ на СНЦ 

„МИГ Белене – Никопол“ 

Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене като уточни датата, до която следва да 

бъде удължен договорът - 05.12.2022 г. 

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 предложи да отпадне текстът „Срок на кредита: до 12 месеца с 

възможност за удължаване на срока до 2022 г.”, като се замени с „до 05.12.2022 г.” 

Момчил Спасов изрази мнение, че не е нужен толкова дълъг тескт на решение. 

Милен Дулев уточни, че банката държи условията на кредита да са споменати в 

решението. 

Момчил Спасов направи още някои забележки, но се сългаси с така предложения проект 

на решение, за да бъдат удовлетворени исканията на банката. 

Петър Дулев посочи тафтология и предложи правните основания да не се дублират в 

предложението и в решението едни след други и решението да започва с т. 1. 

Калоян Прокопиев уточни, че следва решението да съдържа правно основание. 

Момчил Спасов отбеляза, че не е удачно основанието да е единствено ЗМСМА и 

предложи да се добави: 

„ и във връзка с постъпила в Общинска администрация-Белене докладна записка с вх. 

№98-00-437 от 08.10.2021г. от Малинка Василева – председател на УС на сдружение „МИГ 

Белене-Никопол“ 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 89 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с постъпила в Общинска администрация-Белене докладна записка с 

вх. №98-00-437 от 08.10.2021г. от Малинка Василева – председател на УС на сдружение „МИГ 

Белене-Никопол“, Общински съвет – Белене дава своето съгласие: 

1. Община Белене да сключи анекс към Договор за поръчителство към Договор за 

кредитна линия № 226/05.12.2017 г. между „Банка ДСК“ ЕАД, ЕИК 121830616 и Сдружение 

„МИГ Белене-Никопол“ с Булстат 177027228 за финансиране на одобрени допустими текущи 

разходи от ДФЗ на СНЦ „МИГ Белене – Никопол“ в размер до 100 000 лв. 

2. Оправомощава Кмета на Община Белене да извърши всички правни и фактически 

действия и подпише с кредитора „Банка ДСК“ ЕАД при долуизброените параметри* анекса 

към договора за поръчителство и всички свързани с тази сделка документи и да представлява 

Община Белене лично или чрез пълномощник пред Банката. 
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*Кредитна линия за финансиране на одобрени текущи разходи от ДФЗ. 

 Размер: до 100 000 BGN; 

 Вид на кредита: кредитна линия; 

 Цел на кредита: Финансиране на оборотни средства за дейността; 

 Срок на кредита: до 05.12.2022 г.; 

 Усвояване: на части; 

 Погасяване: С всяко възстановяване на средства от ДФЗ. Еднократно погасяване на краен 

падеж на кредитната линия; 

 Лихвен процент: 1M EURIBOR, плюс надбавка в размер на 3.07%; 

 Такса управление: 0,30%; 

 Такса ангажимент: 0,00% 

 Обезпечение: 

 Първи по ред особен залог върху вземания от ДФЗ – одобрения бюджет на МИГ Белене 

Никопол в размер на 977 914,00 лв. 

 Поръчителство от Община Белене и Община Никопол. 

 

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 приемане 

на решение за Определяне размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите в 

землището на Община Белене, предназначени за общо и за индивидуално ползване от 

земеделски стопани или техните сдружения, отглеждащи пасищни животни по реда на 

чл.37о, ал.1, т.1 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за 

Определяне правила за ползването на имотите с НТП - ПМЛ по реда на чл.37о, ал.1, т.2 и 

ал.2 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и за 

Предоставяне и Актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите по реда на 

чл.37о, ал.4-6 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ) 

 
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене. 

 

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

финанси, програми за финансиране и туризъм“ и ПК „Устройство на територията, жилищна 

политика и екология” като и в двете комисии е прието се единодушие. Николай Арабаджиев 

припомни, че Калоян Прокопиев е направил някои забележки по време на заседанията на 

постоянните комисии. 
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Калоян Прокопиев потвърди и обърна внимание на правилата за ползване на имоти. Според 

него те се основават на стари стратегически документи и също попита дали правилата са качени в 

сайта на общината. 

Инж. Пламен Петров отговори,че са публикувани. 

Калоян Прокопиев уточни, че План за развитие в момента няма, а има ПИРО за нов 

програмен период. 

Момчил Спасов уточни, че няма ПРСР 2021-2027г. 

Калоян Прокопиев обърна внимание на т. 5. Има национален стандарт (Мин. Земеделието 

и храните) като последната заповед е от 2015 г. и съответно т. 1, 2, 3 не отговарят на 

стандартите. В т. 4 Условия за ползване, I, буква ж, 09-22-23-02-2015 – Заповед на министъра, а в 

правилата заповедта е от 2009 г. и има разминаване. Необходимо е да се избегне приемане на 

противоречащи си стандарти по различни заповеди. 

Момчил Спасов сподели, че според него буква ж е безсмислена. 

Калоян Прокопиев заяви, че е редно да се актуализира всяка година. Съветникът се съгласи 

да приеме така направеното предложение с ангажимент нужните корекции да бъдат отразени. 

Инж. Пламен Петров сподели, че е ползвал за пример правилата на общините Варна, 

Пловдив и София. 

Момчил Спасов отбеляза, че предложенията са дълги и това е предпоставка за повече 

грешки. Съветникът попита инж. Петров някои уточнителни въпроси и получи своевременен 

отговор. 

След като други коментари не постъпиха Д-р Бистра Павловска пристъпи към поименно 

гласуване. 

Р Е Ш Е Н И Е № 90 
 

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

собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ) определя пасищата, мерите и ливадите 

за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Белене, както и размера и 

местоположението им, съгласно Приложение №1 на Предложението. 

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

собствеността и ползване на земеделските земи определя Правила за ползване на имотите по 

т.1, съгласно Приложение №2 на Предложението. 

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

ползване на земеделските земи дава съгласие за предоставяне на имотите по т.1 за общо и за 

индивидуално ползване, приема Годишен план за паша за стопанска 2021-2022 година и 

определя задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите, пасищата и 

ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на Община Белене, съгласно 

Приложение №3 на Предложението. 

 

Приложение: Списък, изготвен на на основание чл.37о, ал.5 от ЗСПЗЗ 

 
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 
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ТРЕТА ТОЧКА: 
 

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

на решение за Предоставяне (включване в масивите за ползване) на проектираните в плана 

за земеразделяне общински полски пътища, които не са необходими за осигуряване на 

пътен достъп до имотите, както и напоителни канали, които не функционират (собственост 

на ОПФ) и за Определяне на цена в размер на средното годишно рентно плащане (лева/дка) 

на общински земеделски имоти в землището на Община Белене за стопанската за 

стопанската 2021-2022 година. 

 
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”. 

 
Момчил Спасов попита на какво се дължат разликите в цените. 

 
Инж. Пламен Петров отговори, че те се определят на база на сключени договори. 

Момчил Спасов акцентира на цената за ливадите от 9 на 50 лв. 

Инж. Пламен Петров отговори, че се взема най-високата цена. 

 
Момчил Спасов отбеляза, че е редно да се изчислява средна цена, а не да се определя на 

база на най-високата. 

 
След като други предложения не постъпиха д-р Бистра Павловска пристъпи към поименно 

гласуване. 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 91 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, чл.75б от ППЗСПЗЗ и 

във връзка с Протокол от 29.01.2021г., одобрен от Директора на ОД ”Земеделие” – Плевен, 

Общински съвет – Белене: 

 

1. Предоставя (включва в масивите за ползване) проектираните в плана за земеразделяне 

общински полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, 

както и напоителни канали, които не функционират (собственост на ОПФ) попадащи в масивите 

за ползване на участниците в споразуменията за землищата на Община Белене за участието им в 

кампанията за 2021-2022 стопанска година. 

 

2. Определя цена в размер на средното годишно рентно плащане (лева/дка) на общински 

земеделски имоти в землището на Община Белене за стопанската 2021-2022 година, както 

следва: 
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№ по 

ред 

 
Землище 

НТП 

Полски 

път 
Ниви Ливади 

Пасища, 

мери 

Трайни насаждения 

Лозови Овощни 

1. Белене 48,0 48,0 9,0 9,0 17,0 49,0 

2. Бяла вода 39,0 39,0 9,0 9,0 18,0 15,0 

3. Деков 49,0 49,0 9,0 9,0 15,0 39,0 

4. Кулина вода 42,0 42,0 9,0 9,0 37,0 42,0 

5. Петокладенци 53,0 53,0 9,0 9,0 41,0 24,0 

6. Татари 61,0 61,0 9,0 9,0 25,0 35,0 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 

1. Препис на Писмо с вх.№24-00-638/ 15.10.2021г. от директора на Областна дирекция 

”Земеделие” – гр.Плевен. 

2. Препис на Протокол от 29.01.2021г. одобрен от директора на ОД ”Земеделие” – Плевен. 

3. Препис на Решение №103/ 22.10.2020г. Общински съвет – Белене. 

 
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 

 

Последваха кратка дискусия между Калоян Прокопиев, инж. Пламен Петров и Момчил 

Спасов. 

 
ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 

 

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

на ПУП – ПП /Подробен Устройствен План – Парцеларен план/ на елементите на 

техническата инфраструктура за прокарване на трасе на водопроводно отклонение към 

съществуваща селскостопанска сграда с идентиф.03366.605.7.1, находяща се в ПИ с 

индетиф.03366.605.7 (Стопански двор), м.“Горна могила“, по плана на гр.Белене. 

 
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене. 

 
Думата бе дадена на председателя на ПК „Устройство на територията, жилищна политика 

и екология” за становище. 

 
Последва кратко уточнение между Петър Дулев и Милен Дулев. 

 
След като коментари и предложения по точката не постъпиха, д-р Павловска пристъпи 

към гласуване. 
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Р Е Ш Е Н И Е № 92 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.129, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, Общинският съвет 

Белене 

 

О Д О Б Р Я В А : 
 

Изменение на ПУП – Парцеларен план на техническата инфраструктура - водопроводно 

отклонение към сграда с идентиф.03366.605.7.1 (Стопански двор), гр.Белене от трасе в ПИ с 

идентиф. 03366.605.45, собственост на Община Белене. 

Гласували 12 общински съветника: 

ЗА: 12 

ПРОТИВ: няма 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма 

ПРИЕМА СЕ 

ПЕТА ТОЧКА: 

 

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

барелеф на Христо Ботев върху фасадата на НЧ „Христо Ботев 1892“ в дясно от 

централния вход на сградата. 

 
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене. 

 
Думата бе дадена на председателя на ПК „Устройство на територията, жилищна политика и 

екология” за становище. 

 
Последва дискусия с участници Момчил Спасов, Красимира Петрова, Петър Дулев, инж. 

Петър Ангелов, Николай Арабаджиев. В дискусията стана въпрос за сроковете, участващите 

читалища, старото предложение за поставяне на барелефа, причините да не се случи, 

удължаването на стъпалата и ремонта на стаята, която ще се ползва за уроците по пиано и 

зазидването на единия прозорец за поставянето на въпросния барелеф. 

 
Д-р Бистра Павловска пристъпи към гласуване. 
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Р Е Ш Е Н И Е № 93 

1. Отменя Решение №25 взето с Протокол №6 от 13.04.2017 г. на Общински свет Белене.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 19 от Законa за местното самоуправление и местната

администрация и във връзка с правомощията по чл.62, ал.8 от Закона за устройство на 

територията Общински съвет – Белене разрешава поставянето на барелефа на Христо Ботев 

върху фасадата на НЧ „Христо Ботев 1892“ в дясно от централния вход на сграда с 

идентификатор 03366.602.194.2, УП I, кв. 46 по плана на гр. Белене. 

3. Задължава Кмета на Община Белене да извърши последващи, съгласно закона действия

. 

Гласували 12 общински съветника: 

ЗА: 12 

ПРОТИВ: няма 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма 

ПРИЕМА СЕ 

След като дневният ред беше изчерпан д-р Бистра Павловска – председател на Общински 

съвет-Белене закри заседанието. 

Д-р Бистра Павловска 

Председател на Общински съвет-Белене 

Мартина Вакинова 

Технически секретарна Общински съвет-Белене 
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