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, email:obs.belene@gmail.com, www.belene.bg

ПРОТОКОЛ
№11
от редовно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 29.12.2021
г. (вторник) от 14:00 часа в зала 26 на Общинска администрация – Белене
НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: д-р Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова,
Веско Манолов, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов,
Николай Арабаджиев, Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев.
ОТСЪСТВАЩИ: Даниел Тонев
КМЕТ И ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Милен Дулев, инж. Петър
Ангелов
КМЕТ НА КМЕТСТВО: не присъства
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ: Венцислав Петров, Александър Андреев
СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ: Антон Антонов, Анна Несторова,
Мая Терзиева, Милена Илиева, Румяна Кондрова, Деница Иванова, Николай Първанов, инж.
ХристинаИванова-Мънева.
РЪКОВОДИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ: не присъстват
ГРАЖДАНИ: не присъстват
След констатиране на необходимия кворум (присъстват 12 общински съветника, като
Даниел Тонев отсъства поради уважителни здравословни причини) д-р Бистра 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 29.12.2021 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 № 103
Във връзка със Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021г. 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., предлагаме Общински съвет Белене да вземе
следното решение:
Заседанието на Общински съвет-Белене на 29.12.2021г. от 14:00 ч. да бъде ЗАКРИТО.
Гласували 12 общински съветника:
ЗА: 12
ПРОТИВ: няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма
ПРИЕМА СЕ
След като коментари и предложения по отношение на дневния ред не постъпиха, д-р Бистра
Павловска подложи на гласуване дневния ред от 10 точки, като не е включена точка –
„Изказвания, питания, становища и предложения от граждани“ поради взетото решението за
закрито заседание.
Гласували 12 общински съветника:
ЗА: 12
ПРОТИВ: няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма
ПРИЕМА СЕ
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Д Н Е В Е Н РЕ Д
1. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно приемане на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет-Белене за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Белене за
2022г.
2. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно:
1) Отчет за изпълнение на План-сметка за необходимите разходи за извършване на
услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за
тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съорежния и инсталации, поддържане на
чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните
образувания в общината, включително обезпечения по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от
Закона за управление на отпадъците в населените места на Община Белене през 2021г., приета
с Решение №118/29.12.2021г.
2) Проект на План-сметка за необходимите разходи за извършване на услугите по
събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното
третиране, третиране на битови отпадъци в съорежния и инсталации, поддържане на чистотата
на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в
общината, включително обезпечения по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за
управление на отпадъците в населените места на Община Белене през 2022г.
3. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно
актуализация №2 на поименният списък за капиталовите разходи на Община Белене за
2021г.
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
заемообразно ползване на средства за изпълнение на Договор №МЗ-3-04-09-6851#6 от дата
30.09.2021г. за осигуряване на заетост по Проект 2014BGO5M90PO01-1.2014.001-C0005 „Нова
възможност за младежка заетост“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и
Инициативата за младежка заетост, подписан между Агенцията по зетостта и Община Белене.
6. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно избор на
управител на Общинска аптека „Здраве“ ЕООД – гр. Белене.
7. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно приемане на
отчет за дейността на МКБППМН през 2021 г.
8. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно допусната
явна фактическа грешка в проекта за Изменение на ПУП-ПРЗ и УПИ II в стр. кв. 158 и стр. кв.
15 в гр. Белене и ПУП-ПР на общински и държавни имоти в обхвата на Археологическа
недвижима културна ценност „Антична крепост Димум“.
9. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно съгласие за
разрешаване за изработване на проект за Изменение Общия устройствен план на гр. Белене и
на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване УПИ I, стр. кв. 153 по плана
на гр. Белене с отреждане „За крайдунавски парк“.
10. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно
разрешаване за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на
част от ПИ с идент. 56085.180.295 в землището на с. Петокладенци, Община Белене.
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ПЪРВА ТОЧКА:
Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно приемане на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет-Белене за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на
община Белене за 2022г.
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене.
Думта бе дадена на председателите на всички комисии за становища.
В ПК „Здравеопазване, социална дейност, образование, култура, младежки дейности и
спорт“ предложението е прието при 6 присъствали, 4 – ЗА, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
В ПК „Местно самоуправление, ред, законност и сигурност“ предложението не е прието
при 5 присъствали, 2 – ЗА и 3 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
В ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология“ предложението не е
прието при 4 присъствали, 2 - ЗА, 1 – ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
В ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране и
туризъм“ предложението е прието при 5 присъствали, 4 – ЗА, 1 – ПРОТИВ.
Калоян Прокопиев обобщи причините, поради които е гласувал против по време на
заседанието на постоянните комисии. Съветникът акцентира върху процента на неизпълнение
(20%). Според него план-сметката е нереалистична и има нужда от сериозен анализ. Калоян
Прокопиев сподели, че не вижда основание за вдигане на таксите и посочи, че не става ясно и
от мотивите, с които е предложена промяната.
Момчил Спасов допълни Калоян Прокопиев като подробно представи забележките си.
Съветникът също посочи, че липсват достатъчно мотиви и че е нужен анализ със средногодишни цени на разходите на Общината. Момчил Спасов се съгласи, че увеличението на
минималната работна заплата е причина за вдигане на таксите. Според него е добре да се
помилси дали е възможно увеличението да бъде отложено, да се съфинансира допълнително.
Г-н Спасов подчерта, че е нужно и да се намали количеството депониран отпадък и да се
увеличи разделното събиране, рециклирането, да се направят нормативни промени, зелени
обществени поръчки, икономии и по-висок административен капацитет.
Д-р Бистра Павловска обобщи, че съветниците до тук нямат конкретно предложение.
Председателят припомни, че по време на заседанието на постоянните комисии предложението
е било подробно обсъдено, ведно с разбираемо обяснение с колко ще се увеличи таксата
според видовете имоти. От обсъденото е станало ясно, че разликата не е драстична. Д-р Бистра
Павловска увери, че решението за увеличение не е взето лесно и е направено с мисъл за
гражданите – максимално да не бъдат ощетени. Председателят разказа за срещата на НАПОСРБ където от презентация на Гинка Чавдарова е станало ясно, че почти във всички общини се
налага увеличение.
Момчил Спасов сподели, че в справка на НСОРБ е прегледал общините, които ще
увеличават таксите си и те не са много. Според съветника Община Белене може да издържи
докато се приеме новата методика за определяне на таксите.
Николай Арабаджиев също определи решението за вдигане на таксите като трудно.
Според него е по-добре да се приеме увеличение, тъй като всички цени растат нагоре.
Съветникът препоръча да се избегне дофинансиране като при строга отчетност и анализ
средствата да отидат към конкретните пера, например за ремонт на улиците.
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Петър Дулев поздрави кметските наместници, които присъстват и припомни за свое
предложение по време на заседанието на постоянните комисии – 2 пъти годишно кметските
наместници да се срещат с гражданите за разяснения по приети промени. Според него
информацията не достига до всички. Г-н Дулев акцентира върху избора на оператор на депо,
намалянето на разходите за оператор и оптимизиране в личния състав.
След като предложения и други коментари не постъпиха д-р Бистра Павловска пристъпи
към поименно гласуване на предложението.
Р Е Ш Е Н И Е № 104
1. На основание чл. 21 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/ приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба на
Общински съвет Белене за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Белене.
2. Утвърждава промените както следва:
§1. В Раздел I Такса за битови отпадъци, в чл.16, след ал.3 се правят следните
промени: За град Белене
Точка 1. Числото 3,7 се заменя с числото 4,4
Точка 1.1. Числото 0,9 се заменя с числото 1,2
Точка 1.2. Числото 0,8 се заменя с числото 1,1
Точка 1.3. Числото 2,0 се заменя с числото 2,1
Точка 2. Числото 8,65 се заменя с числото 10,15
Точка 2.1. Числото 2,46 се заменя с числото 2,74
Точка 2.2. Числото 2,36 се заменя с числото 2,58
Точка 2.3. Числото 3,83 се заменя с числото 4,83
Точка 3. Числото 4,89 се заменя с числото 6,03
Точка 3.1 Числото 1,86 се заменя с числото 2,00
Точка 3.2 Числото 3,03 се заменя с числото 4,03
Точка 4. Числото 143 се заменя с числото 157.30 и числото 846 се заменя с числото
930.60
§2. В Раздел Такса за битови отпадъци, в чл.16, след ал.3, т.5 се правят следните
промени:
За кметствата и населените места извън град Белене-Бяла вода, Деков, Кулина вода,
Петокладенци и Татари
Точка 1. Числото 6,6 се заменя с числото 7,6
Точка 1.1. Числото 2,6 се заменя с числото 3,0
Точка 1.2. Числото 1,4 се заменя с числото 1,8
Точка 1.3. Числото 2,6 се заменя с числото 2,8
Точка 2. Числото 8,65 се заменя с числото 10,35
Точка 2.1. Числото 2,66 се заменя с числото 2,92
Точка 2.2. Числото 2,36 се заменя с числото 2,60
Точка 2.3. Числото 3,83 се заменя с числото 4,83
Точка 3. Числото 4,89 се заменя с числото 6,03
Точка 3.1 Числото 1,86 се заменя с числото 2,00
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Точка 3.2 Числото 3,03 се заменя с числото 4,03

Гласували поименно 12 общински съветника:
ЗА: 7 (д-р Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Иван
Динов, Николай Арабаджиев, Олег Йорданов)
ПРОТИВ: 2 (Калоян Прокопиев, Момчил Спасов)
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 3 (Камелия Веселинова, Петър Дулев, Румен Арабаджиев)
ПРИЕМА СЕ

ВТОРА ТОЧКА:
Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно:
1) Отчет за изпълнение на План-сметка за необходимите разходи за извършване на
услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и
инсталации за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съорежния и
инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в
населените места и селищните образувания в общината, включително обезпечения по чл.
60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците в населените места
на Община Белене през 2021г., приета с Решение №118/29.12.2021г.
2) Проект на План-сметка за необходимите разходи за извършване на услугите по
събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното
третиране, третиране на битови отпадъци в съорежния и инсталации, поддържане на
чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните
образувания в общината, включително обезпечения по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от
Закона за управление на отпадъците в населените места на Община Белене през 2022г.
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене.
Думата беше дадена на председателите на всички постоянни комисии за становище.
Във всички комисии т. 1 от проекта на решение е приета с единодушие.
В ПК „Здравеопазване, социална дейност, образование, култура, младежки дейности и
спорт“ т. 2 от предложението е прието при 6 присъствали, 4 – ЗА, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
В ПК „Местно самоуправление, ред, законност и сигурност“ т. 2 от предложението е
прието при 5 присъствали, 3 – ЗА и 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
В ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология“ т. 2 от предложението
не е прието при 4 присъствали, 3 - ЗА, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
В ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране и
туризъм“ т. 2 от предложението е прието при 5 присъствали, 4 – ЗА, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Калоян Прокопиев представи казаното от него по време на заседанието на постоянните
комисии като обобщи, че е подкрепил отчета за 2021 г., но не е подкрепил проекта на плансметка за 2022 г., тъй като няма как за година план-сметката да стигне милион.
Последва кратка уточнителна дискусия между Момчил Спасов, Милена Илиева, Мая
Терзиева, Николай Арабаджиев и Калоян Прокопиев относно последното перо –
дофинансиране за 110 хил. лв.
Д-р Бистра Павловска пристъпи към поименно гласуване.
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Р Е Ш Е Н И Е № 105
1. Приема Отчета за изпълнение на План-сметка 2021 г. към 30.11.2021 г.
Гласували поименно 12 общински съветника:
ЗА: 12 (д-р Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Иван
Динов, Камелия Веселинова, Калоян Прокопиев, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Олег
Йорданов, Петър Дулев, Румен Арабаджиев)
ПРОТИВ: няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма
ПРИЕМА СЕ
2. Одобрява План-сметка за необходимите разходи за извършване на услугите по
събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното
третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на
чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните
образувания в общината, включително обезпечения по чл. 60 и отчисленията по чл.64 от
Закона за управление на отпадъците в населените места на Община Белене през 2022 г.
Гласували поименно 12 общински съветника:
ЗА: 7 (д-р Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Иван
Динов, Николай Арабаджиев, Олег Йорданов)
ПРОТИВ: 1 (Калоян Прокопиев)
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 4 (Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Петър Дулев, Румен
Арабаджиев)
ПРИЕМА СЕ

ТРЕТА ТОЧКА:
Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно
актуализация №2 на поименният списък за капиталовите разходи на Община Белене
за 2021г.
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене.
Думата бе дадена на председателите всички постоянни комисии за становища, като във
всяка една от тях предложението е прието единодушно.
Момчил Спасов посочи, че актуализациите са очаквани. Съветникът направи забележка
и предложи да се промени в таблицата под точка 3, 1 Обект - от „Обект СУ „Димчо
Дебелянов“- обследване за енергийна ефективност, проектиране и строителен надзор.“ да
стане „Обект СУ „Димчо Дебелянов“- обследване за енергийна ефективност, проектиране,
строителен надзор в проектирането.“ (след уточнение от страна на инж. Христина ИвановаМънева)
Момчил Спасов припомни, че е бил против проектирането на туристически
информационен център в сградата на автогарата. Съветникът попита на какъв етап е проектът.
Милен Дулев отговори, че преди няколко дни е минало кандидатстването през МИГ
Белене-Никопол
След като други коментари не постъпиха, д-р Бистра Павловска пристъпи към
поименно гласуване, ведно с направените промени.
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Р Е Ш Е Н И Е № 106
На основание чл.21 ал.1 т. 6 от ЗМСМА и чл.124, ал.1 и ал.3 от Закона за
публичните финанси
1. Одобрява промени към поименния списък за капиталови разходи през бюджетната
2021г. с източник на финансиране преходен остатък републиканска субсидия 2019г., както
следва:
(в лева)
№

Обект:

§5100 Основен ремонт
1 Изграждане на каналицация и подмяна на
водопровод на ул. „Лозенец“, ул. „Пенчо
Славейков“, ул.“Сергей Румянцев“ в гр.
Белене
§5200 Придобиване на ДМА
3 Готварска печка с две фурни за СУ „Димчо
Дебелянов“
Контр. сума

Дейност

План
/било/ лв

Актуализация
/става/ - лв.

2-629

0,00

2024,00

2-336

2024,00

0,00

2024,00

2024,00

2. Одобрява промени към поименния списък за капиталови разходи през бюджетната
2021г. с източник на финансиране преходен остатък републиканска субсидия 2020г., както
следва:
(в лева)
№

Обект:

§5100 Основен ремонт
1 Проектиране на информационен център и
автогара
2 Изграждане на каналицация и подмяна на
водопровод на ул. „Лозенец“, ул. „Пенчо
Славейков“, ул.“Сергей Румянцев“ в гр.
Белене
§5200 Придобиване на ДМА
3 Готварска печка с две фурни за СУ „Димчо
Дебелянов“
4 Поставяне на наблюдателни камери в гр.
Белене
Контр. сума

Дейност

План
/било/ лв

Актуализация
/става/ - лв.

2-759

0,00

5645,00

2-629

0,00

3125,00

2-336

5176,00

0,00

2-619

3594,00

0,00

8770,00

8770,00

3. Одобрява промени към поименния списък за капиталови разходи през бюджетната
2021г. с източник на финансиране собствени средства ( от до финансирането на дейност
„Чистота“ ) както следва:
(в лева)
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№

Обект:

§5100 Основен ремонт
1 Обект СУ „Димчо Дебелянов“- обследване
за енергийна ефективност, проектиране,
строителен надзор в проектирането.
Контр. сума

Дейност

План
/било/ лв

Актуализация
/става/ - лв.

2-322

0,00

23640,00

0,00

23640,00

4. Одобрява промени към поименния списък за капиталови разходи през бюджетната
2021г. с източник на финансиране собствени средства на стойност 5460,00, в т. ч. останалия
резерв в размер на 5000лв. както следва:
(в лева)
№

Обект:

§5100 Основен ремонт
1 Изграждане на каналицация и подмяна на
водопровод на ул. „Лозенец“, ул. „Пенчо
Славейков“, ул.“Сергей Румянцев“ в гр.
Белене
2 Проектиране на обект „Разширение на
гробищен парк в гр. Белене“
§5301 придобиване на програмни
продукти
1 Програмна система Cadis
Контр. сума

Дейност

План
/било/ лв

Актуализация
/става/ - лв.

2-629

0,00

1850,00

2-745

0,00

580,00

2-122

0,00
0,00

3030,00
5460,00

5. Одобрява промени към поименния списък за капиталови разходи през бюджетната
2021г. с източник на финансиране Постановление №326 от 12.10.2021г. за изпълнение на
мерки във връзка COVID-19, както следва:
(в лева)
№

Обект:

§5200 Основен ремонт
1 Уреди за дезинфекция и дестратификация
на въздух и повърхност -5 броя
Контр. сума

Дейност

План
/било/ лв

Актуализация
/става/ - лв.

1-469

0,00

20736,00

0,00

20736,00

6. Одобрява добавяне на нов обект „Ремонт на покрива на РПУ-Белене“, който се
финансира от предоставените средства от Министерство на финансите за функция
„Отбрана и сигурност“-полиция вътрешен ред и сигурност, дейност 1239, получените
средства по ЕРС за 2021г. и преходен остатък 2020г. в размер на 18512,00лв.
(в лева)
№

Обект:

§5100 Основен ремонт
1 Обект „Ремонт на покрива на РПУ-Белене“
Контр. сума

Дейност

План
/било/ лв

1-239

0,00
0,00

Актуализация
/става/ - лв.
18512,00
18512,00
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7. Одобрява промени към поименния списък за капиталови разходи през бюджетната
2021г. с източник на финансиране собствени средства на СУ „Димчо Дебелянов“ както
следва:
(в лева)
№

Обект:

Дейност

План
/било/ лв

1-322

8000,00

7500,00

8000,00

7500,00

§5203 Придобиване на ДМА
1 Компютри за СУ „Димчо Дебелянов“-8
броя
Контр. сума

Актуализация
/става/ - лв.

8. Одобрява промени към поименния списък за капиталови разходи през бюджетната
2021г. с източник на финансиране европейски средства проект „Патронажна грижа+“ както
следва:
(в лева)
№

Обект:

Дейност

План
/било/ лв

2-532

0,00
0,00

§5201 придобиване на компютри и
хардуер
1 Закупуване на лаптопи-2 броя
Контр. сума

Актуализация
/става/ - лв.

2978,00
2978,00

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

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 беше дадена на председателите на всички комисии за становища. Във всяка
комисия предложението е прието с единодушие.
Момчил Спасов акцентира на ниската събираемост и увеличените разходи. Съветникът
препоръча да няма неясноти и да е подробно обосновано на какво се дължи. Момчил Спасов
заяви, че не е против промените, но според него са нужни повече числа, анализи и обосновки.
Д-р Бистра Павловска пристъпи към поименно гласуване.
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Р Е Ш Е Н И Е № 107
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 46 221 лв. в т. ч.
Акт. план
Шифър на
Наименование на прихода
2021 г.
§

Актуализация 2021 г.

Данък при придобиване на имущество

13-04

160 000

180 000

Туристически данък

13-08

4 000

4 200

Приходи от продажба на стоки,услуги

24-04

144 900

75 000

Приходи от наеми на имущество

24-05

70 000

61 000

Приходи от наеми на земя

24-06

170 000

117 671

Общински такси за ползване на ДСП

27-04

105 000

113 000

Общински такси за технически услуги

27-10

12 000

14 000

Дарения

45-01

0

34 423

Други неданъчни приходи

36-19

13 000

18 000

ДДС

37-01

-36 842

- 89 400

Погашения по дългосрочни заеми от
други лица в страната“ (-) /погасени
заеми ФЛАГ/

83-82

-765 340

- 604 955

2. По разхода:
2. 1. Увеличава размера на кредитната част с 46 221 лева, както следва:

Дейност
2- 122 „Обща администрация“

Акт. план
2021 г.
145 000

Актуализация
2021 г.
115 000
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3-122 „Дофинансиране Обща Администрация“

7 000

5 000

154 500

163 500

7 000

9 000

2-524 „Домашен Социален Патронаж“

240 000

247 000

2-606 „Ремонт улици“ – по т. 2.2

115 000

135 598

2-623 „Дофинансиране чистота“

110 000

86 360

2-619 „Друго БКС и озеленяване“

17 000

7 500

2-627 „Управление на дейностите по отпадъците“

9 720

9 300

2-714 „Спорт за всички“

63 500

71 998

2-714 „Спортни клубове“ – по т. 2.3

44 000

45 500

2-741 „Радиотранслационни възли“

1 000

300

2-759 „Други дейности по културата“

100 000

124 425

2-898 „Други икономически дейности“

195 000

234 000

5 000

0

0

5 460

2-311 „Детски градини“
2-389 „Други дейности по образованието“

2-998 „Резерв“
За капиталови разходи

2.2. Актуализирана справка за разпределнието на субсидията за 2021 г. по спортни
клубове
Наименование
спортния клуб
2
ФК "Гигант"
СК по борба
Хандбален клуб
Клуб по конен спорт
СК по стрелба
Карате клуб "Белене"
Киокушин карате клуб "Дунав"
ВСИЧКО:

Субсидия
(лева)
3
22 000
7 250
7 250
500
2 000
2 500
2 500
44 000

Актуализиран
план
22000
11000
7500
0
0
2500
2500
45 500

2.3. Актуализирана справка за извършване на текущ ремонт на уличната
мрежа в Община Белене за 2021 г.
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Наименование

план

Кметство Бяла вода
Кметство Кулина вода
Кметство Деков
Кметство Татари
Кметство Петокладенци
Белене
ВСИЧКО:

4500
4500
4500
4500
4500
92500
115 000

акт. план
4913
4913
4913
4913
4913
111033
135 598

Гласували поименно 12 общински съветника:
ЗА: 12 (д-р Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Иван
Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Олег
Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев)
ПРОТИВ: няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма
ПРИЕМА СЕ
Д-р Бистра Павловска обяви 15-минутна почивка.
***
ПЕТА ТОЧКА:
Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно
заемообразно ползване на средства за изпълнение на Договор №МЗ-3-04-09-6851#6 от
дата 30.09.2021г. за осигуряване на заетост по Проект 2014BGO5M90PO01-1.2014.001C0005 „Нова възможност за младежка заетост“, финансиран от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост, подписан между
Агенцията по зетостта и Община Белене.
Докладва инж. Петър Ангелов – зам.-кмет на община Белене.
Думата беше дадена на председателя на ПК „Икономика, общинска собственост,
бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм“ за становище. Предложението е
прието с единодушие.
Момчил Спасов направи някои забележки по отношение на предложението за решение и
предложи „Средствата ще да бъдат възстановени по сметката на Община Белене до един
месец след приключване на проекта.“ да бъде изнесено като втора точка от проекта на
решение.
Д-р Бистра Павловска пристъпи към поименно гласуване, ведно с предложените промени.
Р Е Ш Е Н И Е № 108
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На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 104, ал. 1, т.5 от Закона за публичните финанси:
1. Общински съвет –Белене разрешава ползването на временен безлихвен заем по Проект
2014BGО5М90PО01-1.2014.001-C0005„Нова възможност за младежка заетост” от общински
бюджет в размер на 2 219,81 лв. /две хиляди двеста и деветнадесет лева и осемдесет и една
стотинки/.
2. Средствата да бъдат възстановени по сметката на Община Белене до един месец след
приключване на проекта.
Гласували поименно 12 общински съветника:
ЗА: 12 (д-р Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Иван
Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Олег
Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев)
ПРОТИВ: няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма
ПРИЕМА СЕ

ШЕСТА ТОЧКА:
Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно избор на
управител на Общинска аптека „Здраве“ ЕООД – гр. Белене.
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене като отбеляза, че за спокойствие
и радост, досегашният управител Росен Гайдарски ще продължи да работи.
Думата бе дадена на председателят на ПК „Здравеопазване, социални дейности,
образование, култура, младежки дейности и спорт“ – г-жа Веселка Врайкова за
становище. Предложението е прието от комисията с единодушие.
Калоян Прокопиев направи някои уточнителни забележки по отношение на срока
на договора.
Д-р Бистра Павловска сподели, че е била председател на комисията по избор на
управител и че представянето на кандидата е било блестящо.
Николай Арабаджиев излезе от заседанието.
Момчил Спасов предложи да се редактира в т. 3 – Решение №69/02.80.2021 г. да
стане Решение №69/02.08.2021 г. и да бъде изписано Търговски регистър и регистър на
юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията вместо „ТРРЮЛНЦ
при АВ“

Р Е Ш Е Н И Е № 109
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На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл.14, ал.1,
т.6 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Белене в публични
предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала:
1. Избира за управител на Общинска аптека „Здраве“ ЕООД, с ЕИК 114063195 за срок
от 5 години, считано от вписването на настоящето решение в Търговския регистър: г-н Росен
Исаев Гайдарски, ЕГН **********, л.к. № *********, издадена от МВР ***** на ********;
адрес: гр.Белене, област Плевен, ул.“*********“ №**.
2. Определя месечно възнаграждение на управителя в размер на 300 процента от
средната брутна заплата на дружеството.
3. Възлага на Кмета на Община Белене да сключи договор за възлагане на
управлението на Общинска аптека „Здраве“ ЕООД с избрания управител, съгласно утвърдения
с Решение №69/20.08.2021 г. на Общински съвет-Белене проект.
4. Възлага на новоизбрания управител, след сключване на договора за възлагане на
управлението на Общинска аптека „Здраве“ ЕООД, да извърши необходимите правни и
фактически действия за вписване на промяната във вписаните обстоятелства по партидата на
дружеството в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел при
Агенция по вписванията.
Гласували поименно 11 общински съветника:
ЗА: 11 (д-р Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Иван
Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, 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
приемане на отчет за дейността на МКБППМН през 2021 г.
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене.
Думата бе дадена на председателят на ПК „Здравеопазване, социални дейности,
образование, култура, младежки дейности и спорт“ – г-жа Веселка Врайкова за
становище. Предложението е прието от комисията с единодушие. Г-жа Врайкова обобщи
дискусиите по време на заседанието на комисията.
След като коментари и предложения не постъпиха д-р Бистра Павловска пристъпи
към гласуване.

Р Е Ш Е Н И Е № 110
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.7, ал.2, от Закона за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните приема отчета на МКБППМН в Община Белене за
2021 година, за сведение.
Приложение: съгласно текста
Гласували 11 общински съветника:
ЗА: 11
ПРОТИВ: няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма
ПРИЕМА СЕ
ОСМА ТОЧКА:
Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно
допусната явна фактическа грешка в проекта за Изменение на ПУП-ПРЗ и УПИ II в стр.
кв. 158 и стр. кв. 15 в гр. Белене и ПУП-ПР на общински и държавни имоти в обхвата на
Археологическа недвижима културна ценност „Антична крепост Димум“
Докладва инж. Петър Ангелов – зам.-кмет на община Белене като разясни и
обобщи допуснатата грешка.
Николай Арабаджиев влезе в залата.
Думата беше дадена на Иван Динов – председател на ПК „Устройство на
територията, жилищна политика и екология“. Г-н Динов представи становището на
комисията където предложението е прието с единодушие.
След като други коментари и предложения не постъпиха д-р Бистра Павловска
пристъпи към гласуване.
Р Е Ш Е Н И Е № 111
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.4 от ЗУТ и във връзка с
чл.62, ал.2 от АПК, Общинският съвет дава съгласие за поправки на явни фактически грешки:
1. Дублирано УПИ XIII – 1445 да се отрази в цифровия модел като УПИ XVI –1445 за
обществено обслужване в стр.кв.15;
2. Дублирана осовата точка 677 да се отрази в плана като 676а и в цифровия модел,
съгласно Заповед №1102/17.11.2021 г. на Кмета на Община Белене;
Възлага на Кмета на Общината изпълнение на последващите, съгласно ЗУТ действия.
Приложение: 1. Протокол 10/02.11.2021 г. на ЕС по УТ при Община Белене
2. Графичен материал – 4 бр.

Гласували 12 общински съветника:
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ЗА: 12
ПРОТИВ: няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма
ПРИЕМА СЕ
ДЕВЕТА ТОЧКА:
Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно съгласие
за разрешаване за изработване на проект за Изменение Общия устройствен план на гр.
Белене и на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване УПИ I, стр.
кв. 153 по плана на гр. Белене с отреждане „За крайдунавски парк“.
Докладва инж. Петър Ангелов – зам.-кмет на община Белене като разясни и обобщи, че
ако искането бъде удовлетворено, няма да може да бъде довършена брегоукрепителната стена
и Община Белене няма да има възможност да реализира цялостното намерение за направата на
крайдунавския парк.
Николай Арабаджиев влезе в залата.
Във връзка с направеното предложение, вносителят изложи следните
МОТИВИ:
за запазване на предназначението за „Крайдунавски парк“ на поземлен имот 03366.602.323
по КК, в УПИ I, кв.153 по плана на ЦГЧ на гр.Белене, одобрен със Заповед № 569 от 2000
год. на Кмета на Община Белене:
•
•

•

Имотът е част от зелената система на гр.Белене;
Общината е реализирала част от „Крайдунавския парк“ в източна посока и в
новия програмен период има намерение да кандидатства за финансиране за
реализиране на западната част от парка, включващ имот 03366.602.323;
В участъка от ул.“Янтра“ до ул.“Хисарлъка“ по брега на р.Дунав /част от
Крайдунавския парк/ е необходимо да се изгради брегоукрепително съоръжение –
продължение на вече изграденото.

Иван Динов представи становището на ПК „Устройство на територията, жилищна
политика и екология“, където съветниците са се обединили около предложня Вариант 2 („Да
се предприемат незабавни действия за отчуждаване на имота…” ) и предложението е
прието единодушно.
Момчил Спасов припомни, че отдавна настоява процедурите по отчуждаване на
имотите да започнат и препоръча да бъдат предвидени разходите по тях при изготвянето на
бюджета за 2022 г. Съветникът отбеляза, че процедурите са дълги и съществува риск да бъде
изпусната възможността за кандидатстване в програмния период за реализиране на цялостната
идея за изграждане на крайдунавски парк.
Петър Дулев предложи мотивите да са по-категорични и да се отбележи, че „Имотът е
важна част от зелената система на гр. Белене.“
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Съветникът предложи и да се допълни, че „Общината е реализирала значителна част
от „Крайдунавския парк“ в източна посока и в новия програмен период има намерение да
кандидатства за финансиране за реализиране на западната част от парка, включващ имот
03366.602.323;“
Момчил Спасов предложи мотивите да бъдат допълнени с „Обектът е включен в План
за интегрирано развитие на Община Белене за периода 2021–2027 г. (ПИРО), приет с
Решение № 2 от 28.01.2021 г. на Общински съвет – Белене, в приоритет 3 „Туристическа
инфраструктура за гр.Белене“, като приоритет №1 е „Крайдунавски парк“. В индикаторите
за наблюдение и оценка на ПИРО в мярка 5.4 „Подобряване на инфраструктурата на
парковете и градинките“ е записан обект „Изграждане на Крайдунавски парк“
Съветникът предложи мотивите да бъдат вписани след решението.
След известни уточнителни дискусии, д-р Бистра Павловска пристъпи към поименно
гласуване, ведно с направените допълнения.
Р Е Ш Е Н И Е № 112
1. Да се предприемат незабавни действия за отчуждаване на имота за запазване на
възможността за реализиране на „Крайдунавски парк“
2. Възлага на Кмета на Общината изпълнение на последващите съгласно ЗУТ действия.

Мотиви
за запазване на предназначението за „Крайдунавски парк“ на поземлен имот 03366.602.323 по
КК, в УПИ I, кв.153 по плана на ЦГЧ на гр.Белене, одобрен със Заповед № 569 от 2000 год. на
Кмета на Община Белене:
• Обектът е включен в План за интегрирано развитие на Община Белене за периода 2021–
2027 г. (ПИРО), приет с Решение № 2 от 28.01.2021 г. на Общински съвет – Белене, в
приоритет 3 „Туристическа инфраструктура за гр.Белене“, като приоритет №1 е
„Крайдунавски парк“. В индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО в мярка 5.4
„Подобряване на инфраструктурата на парковете и градинките“ е записан обект „Изграждане
на Крайдунавски парк“;
• Имотът е важна част от зелената система на гр.Белене;
• Общината е реализирала значителна част от „Крайдунавския парк“ в източна посока и в
новия програмен период има намерение да кандидатства за финансиране за реализиране на
западната част от парка, включващ имот 03366.602.323;
• В участъка от ул.“Янтра“ до ул.“Хисарлъка“ по брега на р.Дунав /част от
Крайдунавския парк/ е необходимо да се изгради брегоукрепително съоръжение –
продължение на вече изграденото.

Гласували поименно 12 общински съветника:
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ЗА: 12 (д-р Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Иван
Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Олег
Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев)
ПРОТИВ: няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма
ПРИЕМА СЕ
ДЕСЕТА ТОЧКА:
Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно
разрешаване за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за
застрояване на част от ПИ с идент. 56085.180.295 в землището на с. Петокладенци,
Община Белене.
Р Е Ш Е Н И Е № 113
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124-а, ал.1 от ЗУТ, Общинският съвет
разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен
имот 14 400 кв.м от от пи с идент. 56085.180.295 в землището на с. Петокладенци, Община
Белене.
2. Възлага на Кмета на Общината изпълнение на последващите съгласно ЗУТ 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
Общинскисъвет-Белене закри заседанието.

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