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
№1
от редовно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 04.02.2022
г. (петък) 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, Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев,
Петър Дулев и Румен Арабаджиев
ОТСЪСТВАЩИ: Камелия Веселинова, Олег Йорданов
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,
Деница Иванова
РЪКОВОДИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ: проф. д-р Стоян Проданов и
проф. д-р Андрей Захариев
ГРАЖДАНИ: не присъстват
След констатиране на необходимия кворум (присъстват 11 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 20192023г.) предложиха:
Провеждане на закрито заседание на Общински съвет-Белене на 04.02.2022 г. от
14:00 часа.
След като коментари по предложението не постъпиха общинските съветници взеха
следното
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РЕ Ш Е Н И Е №1
Във връзка със Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г. за въвеждане на временни
противоепидемични мерки, изм. и доп. със Заповед № РД-01-991от 02.12.2021 г. 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 04.02.2022 г. от 14:00 ч. да бъде ЗАКРИТО.
Гласували 11 общински съветника:
ЗА: 11
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 11 общински съветника:
ЗА: 11
ПРОТИВ: няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма
ПРИЕМА СЕ
Д Н Е В Е Н РЕ Д
1. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно последваща
оценка на Общински план за развитие на Община Белене за периода 2014-2020 година
2. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно одобряване на
годишен план за ползване на дървесина на община Белене за 2022г.
3. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно разрешение за
изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване поземлен имот с
идент.03366.520.35 в местността „Лунгата“ землището на гр. Белене.
4. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно разрешение за
заемообразно ползване на средства за изпълнение на проект „Модернизация на съществуващата
материална база на Домашен социален патронаж – гр. Белене“, Договор за съвместна дейност
№РД04-105/21.12.2021 г. между Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и
социалната политика и Община Белене.
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5. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно разрешение за
заемообразно ползване на средства за изпълнение на проект по Процедура на безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, Административен договор
№BG05M9OP001-6.002-0054-C001, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейски съюз, подписан между
Министерство на труда и социалната политика и Община Белене.
6. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно одобряване на
участие на Община Белене като партньор в проектно предложение „Повишаване на гражданското
участие при изготвяне на проект на Генерални планове за организация на движението и Проекти за
организация на движението на Община Белене“ по Процедура №BG05SFOP001-2.025
„Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и
законодателство“, Оперативна програма „Добро управление“
7. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно кандидатстване
на Община Белене по процедура чрез подбор №BG06RDNP001-19.566 „МИГ Белене – Никопол,
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с проектно
предложение „Рехабилитация на ул. „Малчика“ в участъка от пътно кръстовище с ул. „Кирил и
Методий“ до пътно кръстовище с ул. „Фердинанд Дечев“, гр. Белене“
8. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно кандидатстване
на Община Белене с проектно предложение по Процедура за подбор № BG06RDNP001-19.321
„МИГ Белене –Никопол“, мярка 8.1 „Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви“ от
Програмата за развитие на селските райони 2014 г. – 2020 г.
9. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно постъпило
искане за издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
10. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно изменение на
решение №58 от 20.07.2021 г. за заемообразно ползване на средства за изпълнение на проект „Не
изхвърляй – компостирай” финансиран от ОПОС 2014-2020 г. съгласно ДБФП № Д-34-11112.08.2020 г.
ПЪРВА ТОЧКА:
Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно последваща
оценка на Общински план за развитие на Община Белене за периода 2014-2020 година.
Д-р Бистра Павловска благодари за присъствието на гостите днес и на заседанието на
постоянните комисии където подробно е била обсъдена последващата оценка.
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене.
Думата беше дадена на представителите на фирмата изпълнител - проф. д-р Андрей Захариеф
и проф. д-р Стоян Проданов, които най-обстойно очертаха по-важните моменти и водещи
показатели, съдържащи се в оценката.
Проф. д-р Стоян Проданов уточни, че заедно с проф. д-р Андрей Захариев са избрали да
коментират днес някои водещи показатели и увери, че оценката е изготвена по методиката и може
да служи за много цели в работата на общината. Проф. д-р Проданов обобщи тенденциите в
демографията, социално-икономическо състояние на самата община и мястото и в областта,
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бюджета и основните изводи, които могат да бъдат направени.

Проф. д-р Андрей Захариев подчерта ролята на Общинския съвет, който представлява
народа и наблегна най-вече на потенциала на община Белене във връзка с богатото историческо
минало, природните дадености и по-особено на възможността за развитие на стратегическия обект
- АЕЦ на територията на община Белене. Проф. д-р Захариев обобщи, че в периода 2014-2020 г.
община Белене спазва консервативна бюджетна политика. Професорът очерта показателите за
периода и посочи, че Общината е повишила събираемостта на данъците, подобрила е финансовата
дисциплина, преодоляла е първоначалните отрицателни стойности на бюджетното салдо и найважното - намалила е размера на просрочените задължения под лимитното ниво. Проф. д-р
Андрей Захариев засегна и темата за нови мостове над река Дунав.
Заключението според професора е че за да се постигнат целите на ОПР за периода 2014-2020
г., е на лице активна работа на всички заинтересовани страни. Последните тенденции в развитието
на общината показват потенциал за подобрение на социално-икономическото развитие в
условията на изцяло негативни показатели за област Плевен и двата района за планиране
Северозападен и Северен централен. Проф. д-р Захариев призова да се търси перспектива.
Д-р Бистра Павловска благодари и даде думата на председателите на всички комисии за
становища. Във всяка комисия предложението е прието с единодушие. Становището на ПК
„Местно самоуправление, ред, законност и сигурност“ беше представено от Иван Динов, тъй като
председателят Олег Йорданов отсъства от днешното заседание.
Калоян Прокопиев постави въпроса дали има изискване Общинският съвет да приема
последващата оценка на ОПР 2014-2020 г. Според него оценката е възложена по реда на ЗОП и не
би следвало да бъде приемана от Общинския съвет, а от възложителя с приемно-предавателен
протокол. На базата на тази оценка възложителят представя доклад на вниманието на Общинския
съвет, който от своя страна го одобрява и в последствие докладът се качва на уебсайта на
общината. Съветникът благодари на професорите и останалите членове на екипа по изготвянето на
оценката и ги поздрави за прекрасната работа.
Калоян Прокопиев обърна внимание на стр. 96, т. 2 от оценката. Цялостната оценка на
изпълнението на стратегическите цели и приоритетни точки е добра. Посочени са и слабите места,
като най-слабото място е в Приоритет 1: Създаване на условия на стратегически растеж при
Стратегическа цел 2: Създаване на условия за икономически растеж чрез развитие на
предприемачеството, човешките ресурси и привличане на инвеститори. Съветникът обърна
внимание и на проекта за АЕЦ Белене, като посочи, че в Закона за енергетиката в чл. 3, ал. 2
изрично е посочено, че Народното събрание, приема Стратегия за устойчиво енергийно развитие
на Република България по предложение на Министерски съвет. Според г-н Прокопиев докато няма
приета стратегия и въпросният проект не е интегриран в нея, то реализацията му остава едно
пожелание.
Калоян Прокопиев припомни, че по време на заседанието на постоянните комисии е
предложил промяна в проекта на решение: „Преходните и Заключителни разпоредби към Закона
за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие“. В допълнение съветникът
предложи да се добави, че „Общински съвет-Белене приема Последваща оценка на
въздействието на Общински план за развитие на община Белене за периода 2014 – 2020 г.“
Момчил Спасов благодари на професорите. Съветникът изрази сериозно притеснение по
отношение на демографията. Според него при икономическите показатели в оценката са нужни
повече числа за община Белене и липсва подробен анализ на икономическото състояние. Г-н
Спасов определи тенденциите като изключително неблагоприятни. Съветникът посочи, че
стойността на капиталовите разходи е с увеличена стойност през последната година, но средната
стойност е под средната за страната. Момчил Спасов отбеляза, че някои от проектите са
пропуснати в оценката. Липсват тези, които не са в ИСУН, проекти по ПРСР и някои от
партньорските проекти като проекта за регионалното депо. За предния програмен период Община
Белене е била сред водещите по усвоени средства на глава на населението. Съветникът направи
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още някои забележки като отбеляза, процента на изпълнение на голяма част от индикаторите
е

изключиетлно нисък и определи изпълнението на плана като незадоволително. Момчил Спасов
посочи, че в Част 3 е нужна повече информация, данни и анализ и изрази несъгласие с
твърдението в Част 4 като подчерта, че изпълнението на плана не е много успешно. Съветникът се
съгласи, че действително съществува потенциал за развитие, както е посочено в оценката.
Петър Дулев припомни, че по време на заседанията на постоянните комисии оценката е била
обсъдена обстойно. Съветникът благодари на професорите за идеите, насоките и жокерите от
тяхна страна. Г-н Дулев коментира темата за АЕЦ на територията на общината и го определи за
приоритетен като изрази надежда, че ще се работи в тази насока. Петър Дулев отбеляза, че
инвестиционните проекти липсват и следва да се насочи вниманието в тази насока през новия
програмен период.
Момчил Спасов направи някои коментари по темата за нов мост над Дунав.
Милен Дулев – кмет на община Белене благодари на екипа по изготвяне на оценката. Кметът
отбеляза, че анализът е на много добро ниво. Г-н Дулев благодари на общинските съветници,
които изказаха мнение, изрази надежда и пожела проектът АЕЦ Белене да се реализира, за да бъде
Община Белене първа по инвестиции на глава на населението.
Проф. д-р Андрей Захариев очерта особеностите в следствие на епидемичната обстановка в
края на периода. Професорът отбеляза, че към момента на изготвяне ОПР е мечта за бъдещето и
пожелание да се случат добри дела, као всички са работили в тази посока по време на изследвания
период. Проф. д-р Захариев подчерта, че този стратегически документ действително е въздействал,
а не е пожелателно четиво и показателите са реални. Проф. д-р Андрей Захариев благодари и на
останалите членове на екипа по изготвянето на оценката: проф. д-р Стоян Проданов, д-р по ик.
Заркова, доц. д-р Анелия Радулова, доц. д-р Пресияна Ненкова , благодари за партньорството и
доверието и по-специално на Малина Ешекова – зам.-кмет на община Белене за вложената енергия
в кореспонденцията и събирането на данни. Професорът увери, че Община Белене и в бъдеще
може да разчита на екипа при нужда.
След като други предложения и коментари не постъпиха д-р Бистра Павловска пристъпи към
гласуване.
Р Е Ш Е Н И Е: 2
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и § 37 от Преходните и Заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, Общински
съвет-Белене приема Последваща оценка на въздействието на Общински план за развитие на
община Белене за периода 2014 – 2020 г.
Гласували 11 общински съветника:
ЗА: 11
ПРОТИВ: няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма
ПРИЕМА СЕ
Д-р Бистра Павловска пожела мечтите да станат реалност и обяви 15-минутна почивка.
***
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ВТОРА ТОЧКА:
Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно одобряване
на годишен план за ползване на дървесина на община Белене за 2022г.
Докладва инж. Петър Ангелов – зам.-кмет на община Белене като обобщи, че планът
намалява с всяка изминала година.
Думата беше дадена на Иван Динов - председател на ПК „Устройство, жилищна
политика и екология“ за становище. Предложението е прието с единодушие.
Момчил Спасов предложи в т. 1 от проекта на решение думата „приема“ да бъде заменена с
„одобрява“. Съветникът предложи да бъде уточнен и начинът на ползване на дървесина – дали ще
е чрез добив или чрез продажба на стояща дървесина на корен.
След кратка уточнителна дискусия между Момчил Спасов и Калоян Прокопиев съветниците
предложиха начинът на ползване да бъде указан като в правното основание в т. 2 от проекта на
решение след „чл. 112, ал. 1“ се добави „т. 1“, а „ал. 2“ остава.
Момчил Спасов предложи при следващо подобно решение да се даде възможността
физическите лица сами да добиват дървесина. Съществува желание от страна на хората, нужно е
да се определят цени и условия.
След като други коментари и предложения по предложението не постъпиха, д-р Бистра
Павловска пристъпи към поименно гласуване ведно с направените предложения за корекции.
РЕ Ш Е Н И Е №3
1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, чл.7 ал.1,2,4 и 5 от Наредба за условията и
реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии-държавна и общинска
собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти, чл.55, ал.5 от Наредбата за
управление на горските територии - собственост на Община Белене, одобрява годишния план за
ползване на дървесина на община Белене за 2022 г.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т .12 от ЗМСМА, чл.112 ал.1, т. 1 и ал. 2 от Закона за горите,
чл. 80 ал. 8 от Правилника за прилагане на закона за горите, чл. 45 от Наредба№ 12 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по чл.8 ал.2 от ЗОС, чл. 10 ал.1 т.
1 и чл. 49 ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горски територии-държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни
горски продукти разрешава ползването на дървесина, от общинския горски фонд, включена в
годишния план по т. 1, чрез провеждане на търг с явно наддаване.
3. Възлага на Кмета на Община Белене последващите действия.
Гласували поименно 11 общински съветника:
ЗА: 11 (д-р Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Даниел Тонев,
Иван Динов, Калоян Прокопиев, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Петър Дулев, 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 разрешение
за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване поземлен имот с
идент.03366.520.35 в местността „Лунгата“ землището на гр. Белене.
Докладва инж. Петър Ангелов – зам.-кмет на община Белене
Думата беше дадена на Иван Динов - председател на ПК „Устройство, жилищна
политика и екология“ за становище. Предложението е прието с единодушие.
Момчил Спасов попита дали след като територята е пасище има проблем с ПП „Персина“.
Инж. Петър Ангелов отговори, че няма подобен проблем.
След като други коментари не постъпиха, д-р Бистра Павловска пристъпи към гласуване.
РЕ Ш Е Н И Е №4
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ и във връзка чл. 110, ал.1,
т.3 от ЗУТ Общинският съвет Белене
1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване на пи с
идент. 03366.520.35 в местността „Лунгата“ землището на гр. Белене и установяване на Предимно
производствена устройствена зона – Пп с отреждане „За производствени, складови и
животновъдни дейности“.
2. Одобрява Заданието за изготвяне на Подробен устройствен план
3. Възлага на Кмета на Общината изпълнение на последващите действия.
Гласували 11 общински съветника:
ЗА: 11
ПРОТИВ: няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма
ПРИЕМА СЕ
ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно разрешение
за заемообразно ползване на средства за изпълнение на проект „Модернизация на
съществуващата материална база на Домашен социален патронаж – гр. Белене“, Договор за
съвместна дейност №РД04-105/21.12.2021 г. между Фонд „Социална закрила“ към
Министерството на труда и социалната политика и Община Белене.
Докладва инж. Петър Ангелов – зам.-кмет на община Белене
Думата беше дадена на Веселка Врайкова - председател на ПК „Здравеопазване, социални
дейности,образование, култура, младежки дейности и спорт“ за становище. Предложението е
прието с единодушие с промяна в т. 1 от проекта на решение, където е премахнато уточнението за
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бюджета.

Николай Арабаджиев – председател на ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет,
финанси, програми за финансиране и туризъм“ представи становището на комисията.
Предложението е прието с единодушие като е направена корекция в т. 1 от проекта на решение.
Момчил Спасов попита дали датата 31.03.2022 г. за авансово плащане ще бъде спазена.
Анна Несторова отговори, че в писмото от Фонд Социална закрила изрично е уточнено, че
средствата ще бъдат преведени в този срок.
Последва кратка уточнителна дискусия.
Г-жа Несторова допълни, че на този етап са необходими средства за закупуване на
оборудването, за да може то да бъде монтирано до април, след което същия месец то да бъде
прието и остатъкът от средствата да бъде преведен.
Петър Дулев припомни за пример от преди време, когато се е правил основният ремонт на
кухнята, едновременно се е направил ремонт и на спортната зала. Съветникът предложи идеята, да
се проучат възможностите за инвестиции в спортни съоръжения, да се направят нужните
количествено-стойностни сметки и да се потърси съдействие за ремонт и подобрения на спортната
зала.
Милен Дулев увери, че ще намери начин това да се случи.
След като други коментари и предложения не постъпиха д-р Бистра Павловска пристъпи
към поименно гласуване.
РЕ Ш Е Н И Е №5
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 Договор
№ РД04-105/21.12.2021 г. за изпълнението на проект „Модернизация на съществуващата
материална база на Домашен социален патронаж – гр. Белене “, в размер на 20 646,00 лв. (двадесет
хиляди шестотин и четиридесет и шест лева) от общинския бюджет.
2. Средствата да бъдат възстановени в срок до 30.06.2022 г.
Гласували поименно 11 общински съветника:
ЗА: 11 (д-р Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Даниел Тонев,
Иван Динов, Калоян Прокопиев, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Петър Дулев, Румен
Арабаджиев)
ПРОТИВ: няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма
ПРИЕМА СЕ
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ПЕТА ТОЧКА:
Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно разрешение
за заемообразно ползване на средства за изпълнение на проект по Процедура на
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“,
Административен договор №BG05M9OP001-6.002-0054-C001, по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд
на Европейски съюз, подписан между Министерство на труда и социалната политика и
Община Белене.
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене.
Думата беше дадена на председателите на ПК „Здравеопазване, социални дейности,
образование, култура, младежки дейности и спорт“ и ПК „Икономика, общинска собственост,
бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм“ за становища. И в двете комисии
предложението е прието с единодушие като е премахнат срокът в края на изречението на т. 1 от
проекта на решение.
Николай Арабаджиев посочи техническа грешка за корекция и предложи също в т. 1 от
проекта за решение сумата „18,500 лв“ да бъде коректно изписана „18 500 лв.“
Петър Дулев припомни за проекти от преди години по Социално инвестиционния фонд.
Съветникът сподели, че в момента има подобен фонд и предложи да се проверят възможностите за
финансиране по него.
След като други предложения и коментари не постъпиха, д,-р Бистра Павловска пристъпи
към поименно гласуване, ведно с предложените промени.
РЕ Ш Е Н И Е №6
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 Договор
№ BG05M9OP001–6.002-0054-С001 за изпълнение на проект „Патронажна грижа + в Община
Белене“ за осигуряване на средства за работни заплати на наетите по проекта лица в размер на 18
500 лв. (осемнадесет хиляди и петстотин лева) от общинския бюджет.
2. Средствата да бъдат възстановени в срок до 30.06.2022 г.
Гласували поименно 11 общински съветника:
ЗА: 11 (д-р Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Даниел Тонев,
Иван Динов, Калоян Прокопиев, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Петър Дулев, Румен
Арабаджиев)
ПРОТИВ: няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма
ПРИЕМА СЕ
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ШЕСТА ТОЧКА:
Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно одобряване
на участие на Община Белене като партньор в проектно предложение „Повишаване на
гражданското участие при изготвяне на проект на Генерални планове за организация на
движението и Проекти за организация на движението на Община Белене“ по Процедура
№BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и
мониторинг на политики и законодателство“, Оперативна програма „Добро управление“
Докладва инж. Петър Ангелов – зам.-кмет на община Белене като уточни, че на заседанието
на постоянните комисии са присъствали двама представители на СНЦ „Нова възможност“ и
предложението е подробно обсъдено.
Думата беше дадена на председателите на ПК „Местно самоуправление, ред, законност и и
сигурност“ и ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране
и туризъм“ за становища. Становището на ПК „МСРЗС“ беше представено от Иван Динов, тъй
като Олег Йорданов отсъства. И в двете комисии предложението е прието единодушно.
Калоян Прокопиев припомни, че е похвалил вносителя, че е приложил проект на
споразумение за партньорство.
Момчил Спасов се присъедини към поздрава за работата на общинска администрация и
сдружението по проекта и предложението. Съветникът отбеляза, че не е ясно как са разпределени
дейностите по проекта между партньорите и следва да са по-подробно разписани. Г-н Спасов
посочи, че темата за безопасност на движението е актуална и тепърва ще има много възможности
за кандидатстване в тази област.
След като други коментари и предложения не постъпиха, д-р Бистра Павловска пристъпи
към гласуване.
РЕ Ш Е Н И Е №7
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 59, ал.1 и чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местно
самоуправление и местна администрация :
1. Дава съгласие Община Белене да участва като партньор в проектно предложение
„Повишаване на гражданското участие при изготвяне на проект на Генерални планове за
организация на движението и Проекти за организация на движението на Община Белене“ по
Процедура №BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на
изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, Оперативна програма „Добро
управление“.
2. Одобрява Проекта на Споразумение за партньорство
3. Възлага на Кмета на Община Белене последващи действия
Гласували 11 общински съветника:
ЗА: 11
ПРОТИВ: няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма
ПРИЕМА СЕ
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СЕДМА ТОЧКА:
Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно
кандидатстване на Община Белене по процедура чрез подбор №BG06RDNP001-19.566 „МИГ
Белене – Никопол,
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г. с проектно предложение „Рехабилитация на ул. „Малчика“
в участъка от пътно кръстовище с ул. „Кирил и Методий“ до пътно кръстовище с ул.
„Фердинанд Дечев“, гр. Белене“
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене.
Думата бе дадена на председателя на ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет,
финанси, програми за финансиране и туризъм“ за становище. Предложението е прието с
единодушие.
Момчил Спасов попита дали „локални ремонти в отделни участъци“ означава, че ще се
ремонтира на парче.
Милен Дулев уточни, че става въпрос за ремонт на бордюри където е нужно, а улицата ще
се асвалтира изцяло.
Момчил Спасов подкрепи избора на улица за ремонт.
Калоян Прокопиев отбеляза да бъде обърнато специално внимание на осовата линия, за да
се избегнат недоразумения.
Петър Дулев предложи да се проведе среща с живеещите в близките блокове. В личен
разговор живущите там са споделили, че биха желали паркинга да бъде разширен.
Момчил Спасов също подкрепи предложението за среща с живущите там и предложи, ако
се очертават повече разходи, Общината да допълни и да дофинансира, тъй като се очакват и
повече средства за капиталови разходи за Общината. Съветникът отбеляза, че улицата се намира
на центъра на града и е едно от лицата му и следва да бъде съгласувана със всички и да бъде
направена без забележки. Г-н Спасов попита за ВиК мрежата.
Веселка Врайкова отговори, че няма яснота за разположението на връзките, но има
пропадане в близост до читалището. Г-жа Врайкова сподели, че ще се работи съвместно с
Общината, ще бъдат направени допълнители проучвания, но те ще бъдат и допълнителен разход.
Момчил Спасов попита с кого Община Белене ще е партньор в новата МИГ.
Милен Дулев отговори, че вероятно Община Белене ще е партньор с Община Никопол и
Община Гулянци, като се предвижда участието в Местна инициативна рибарска група.
Последва кратка дискусия на тема МИГ.
Петър Дулев предложи срещата с живущите в близост до улицата, която ще бъде
ремонтирана да бъде на място, а не в залата.
Милен Дулев увери, че гражданите ще бъдат поканени на среща след като проектът бъде
изготвен.
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След като други коментари и предложения не постъпиха д-р Бистра Павловска пристъпи
към гласуване.
РЕ Ш Е Н И Е №8
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – Белене:
1. Дава съгласие Община Белене да кандидатства с проектно предложение
„Рехабилитация на ул. „Малчика“ в участъка от пътно кръстовище с ул. „Кирил и Методий“
до пътно кръстовище с ул. „Фердинанд Дечев“, гр. Белене“ по процедура чрез подбор
№BG06RDNP001-19.566 „МИГ Белене – Никопол, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г.
2. Възлага на Кмета на община Белене на подготви всички необходими документи и подаде
проектното предложение.
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
кандидатстване на Община Белене с проектно предложение по Процедура за подбор №
BG06RDNP001-19.321 „МИГ Белене –Никопол“, мярка 8.1 „Подпомагане за залесяване и
създаване на горски масиви“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 г. – 2020 г.
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене.
Думата беше дадена на председателите на ПК „Устройство на територията, жилищна
политика и екология“ и ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, програми за
финансиране и туризъм“ за становища. И в двете комисии предложението е прието с единодушие.
След като коментари и предложения не постъпиха д-р Бистра Павловска пристъпи към
гласуване.
РЕ Ш Е Н И Е №9
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА– гр. Белене:
1. Общински съвет дава съгласие Община Белене да кандидатства с проектно предложение:
„Залесяване на част от общински имот с идентификатор 03366.602.1152 с местни дървесни видове“
по процедура за подбор № BG06RDNP001-19.321 „МИГ Белене –Никопол“, 8.1 „Подпомагане за
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залесяване и създаване на горски масиви“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 г. –
2020 г.
2. Потвърждава, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Плана за
интегрирано развитие на община Белене за периода 2021-2027 г.
3. Възлага на Кмета на община Белене да подготви всички необходими документи и подаде
проектното предложение.
Гласували 11 общински съветника:
ЗА: 11
ПРОТИВ: няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма
ПРИЕМА СЕ
ДЕВЕТА ТОЧКА:
Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно постъпило
искане за издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене.
Думата беше дадена на Николай Арабаджиев – председател на ПК „Икономика, общинска
собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм“ за становище.
Предложението е прието с единодушие като припомни за промяна в т. 2 – думата „покрива“ е
променена на „обхваща“.
Момчил Спасов отбеляза, че в същата точка от проекта на решение посоченият срок:
„удължен с шест месеца или 30 юни 2023 г.“ не е ясен и се образуват две различни дати.
Съветникът изрази притеснение, че би могъл да възникне проблем от страна на Държавен фонд
земеделие.
След консултация с МИГ Белене-Никопол стана ясно, че е нужно срокът да бъде изписан
така както е предложен.
След като други коментари и предложения не постъпиха, д-р Бистра Павловска пристъпи
към поименно гласуване.
Р Е Ш Е Н И Е № 10
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Законa за местното
самоуправление и местната администрация, Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено
от общностите местно развитие № РД 50-11/25.01.2017 г. за прилагане на подмярка 19.2
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за
периода 2014-2020 г. и във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 2, ал. 3-8 от Наредба 1 от 22.01.2016 г. за
прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от
общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.:
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1. Общински съвет – Белене упълномощава кмета на общината Милен Павлов Дулев да
подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция в размер до 43216,07 лева (Четиридесет и три хиляди
двеста и шестнадесет лева и 07 стотинки) за обезпечаване на 50,91% от заявения размер на
авансово плащане по Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно
развитие № РД 50-11/25.01.2017 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
2. Срокът на записа на заповедта обхваща срока за изпълнение на дейностите и разходите
по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Водено от общностите местно развитие"
за 2022 г., удължен с шест месеца или 30 юни 2023 г.
Гласували поименно 11 общински съветника:
ЗА: 11 (д-р Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Даниел
Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Петър Дулев,
Румен Арабаджиев)
ПРОТИВ: няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма
ПРИЕМА СЕ
ДЕСЕТА ТОЧКА:
Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно изменение на
решение №58 от 20.07.2021 г. за заемообразно ползване на средства за изпълнение на проект
„Не изхвърляй – компостирай” финансиран от ОПОС 2014-2020 г. съгласно ДБФП № Д-34111-12.08.2020 г.
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене. Г-н Дулев уточни, че причините са ковид
мерки, покачване на цените и обжалване на процедура, но решението на КЗК е в полза на Община
Белене.
Думата беше дадена на председателите на ПК „Устройство на територията, жилищна
политика и екология“ и ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, програми за
финансиране и туризъм“ за становища. И в двете комисии предложението е прието с единодушие
с промяна да думата „променя“ с „изменя“
След кратка дискусия между Милен Дулев и Момчил Спасов стана ясно, че промените са
съгласувани с министерството.
След като други коментари и предложения не постъпиха, д-р Бистра Павловска пристъпи
към поименно гласуване.
Р Е Ш Е Н И Е № 11
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 104, ал. 1, т. 5 и чл. 104, ал. 2 и ал. 4 от Закона за публичните финанси
1. Общински съвет – Белене изменя Решение № 58 от 20.07.2021 година, като в т. 1 сумата
„33 000,00 лева“ се заменя със сумата „133 000,00 лева“
змененото Решение № 58/ 20.07.2021 г. на ОбС – Белене придобива следния вид: 14

„1. Общински съвет – Белене разрешава ползването на временен безлихвен заем от
общинския бюджет, по проект „Не изхвърляй - компостирай“ финансиран по Оперативна програма
„Околна среда“ 2014-2020 г. съгласно ДБФП № Д-34-111-12.08.2020 г., в размер до 133 000 лева.“
2. Срок за възстановяване на средствата в общинския бюджет до 1 /един/ месец след
възстановяването им от Управляващия орган.
3. Възлага на Кмета на Общината последващи действия.
Гласували поименно 11 общински съветника:
ЗА: 11 (д-р Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Даниел Тонев,
Иван Динов, Калоян Прокопиев, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Петър Дулев, Румен
Арабаджиев)
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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