
 

О Б Щ И Н С К И СЪ В Е Т – Б Е Л Е Н Е 
град Белене - 5930, ул.„България”№35,тел. 0658/31061, e- mail:obs.belene@gmail.com, 

www.belene.bg 
 
 

ПРОТОКОЛ 
 

№5 
 

от редовно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 23.06.2022 г. 
(четвъртък) 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, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, 
Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Олег Йорданов, Румен Арабаджиев 

ОТСЪСТВАЩИ: Иван Динов, Петър Дулев  

КМЕТ И ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Милен Дулев 

 
КМЕТ НА КМЕТСТВО: не присъства 

   
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ: Александър Андреев, Венцислав Петров 

 
СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ: Анна Несторова, Деница 
Иванова, инж. Пламен Петров 

 
РЪКОВОДИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ: Димитрина 
Проданова – Изпълнителен директор - МИГ Белене-Никопол 

 
ГРАЖДАНИ: не присъстват 
 

 След констатиране на необходимия кворум (присъстват 11 общински съветници) 
председателят на Общински съвет-Белене, д-р Бистра Павловска откри заседанието и 
представи на своите колеги предварително предложения дневен ред от 8 (осем) точки. 

След като коментари и предложения по отношение на дневния ред не постъпиха, д-р 
Павловска подложи на гласуване дневния ред от 8 (осем) точки. 

 
Гласували 11 общински съветника:  
ЗА: 11 
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 
продължаване на участието на Община Белене в СНЦ „МИГ Белене – Никопол“ за 
новия програмен период 2021-2027 г. и даване на съгласие за кандидатстване по 
подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. на Сдружение „МИГ Белене – 
Никопол“ 

2. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на проект “ 
Патронажна грижа + в  Община Белене-Компонент 2“  по Процедура BG05M9OP001 
- 6.004 “Патронажна грижа +”, Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020 г. 

3. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
промяна в списъка, с който са определени броя, вида и местонахождението на 
общинските жилища по групи за 2022 година на територията на община Белене. 

4. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
приемане на решение за актуализиране на Годишната програма за разпореждане с 
общински имоти през 2022 година, приета с Решение №15/ 23.03.2022 година на 
Общински съвет – Белене. 

5. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
учредяване на възмездно право на ползване върху част от общински земеделски имот 
в землището на гр. Белене на физическо лице за разполагане на пчелин и приемане на 
годишна наемна цена, определена от лицензиран оценител на земеделски земи, по 
реда на ЗСПЗЗ и ЗП. 

6. Доклад на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси при Общински съвет-Белене, относно извършена проверка на подадените 
декларации за имущество и интереси, по чл. 35, ал. 1, т. 2, в срока по чл. 38, ал. 1, т. 2 
от „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 
имущество (ЗПКОНПИ) 

7. Предложение от постоянна комисия „Здравеопазване, социални дейности, 
образование, култура, младежки дейности и спорт“ при Общински съвет-Белене, 
относно предоставяне на финансова помощ на Йордан Детелинов Петков от гр. Белене 

8. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани 

ПЪРВА ТОЧКА: 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община  Белене,  относно 
продължаване на участието на Община Белене в СНЦ „МИГ Белене – Никопол“ 
за новия програмен период 2021-2027 г. и даване на съгласие за кандидатстване по 
подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. на Сдружение „МИГ Белене – 
Никопол“ 
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Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене. 
 
Предложението е разгледано от две комисии. Думата беше дадена на 

председателите Олег Йорданов и Николай Арабаджиев за становища.  
В ПК „Местно самоуправление, ред, законност и сигурност“ предложението е 

прието с 5 „ЗА“ и в ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, 
програми за финансиране и туризъм“ е прието с 6 “ЗА“.  

 
Думата беше дадена на г-жа Димитрина Проданова за представяне на кратък отчет 

за постигнатото до тук и кратка информация за бъдещите планове. 
 
Г-жа Проданова представи на вниманието на съветниците допълнителни справки и 

отчети на изпълненото до тук с конкретни цифри. Изпълнителният директор представи 
изчерпателна информация за дейността на МИГ Белене-Никопол. 

 
Момчил Спасов приветства подхода за два програмни периода. Съветникът 

сподели, че се очаква да се включат повече общини в новия програмен период и 
съответно ще има повече МИГ-ове. Г-н Спасов призова за повече публичност и 
прозрачност и подчерта, че следва да се спзва подхода Водено от общностите местно 
развитие (ВОМР). Той препоръча общинските съветници да бъдат запознавани по-
често с информация за МИГ Белене-Никопол. Момчил Спасов припомни, че 
общинският има право да реши кой ще ги представлява в МИГ. Според него няма 
нужда от решение на Общински съвет в случя, тъй като няма подобно изискване. 

 
Димитрина Проданова уточни, че са предходното решение касае стария програмен 

период 2014-2020 г. и за това е добре да има ново за новия програмен период. Г-жа 
Проданова сподели, че тази сутрин в Общински съвет-Никопол е взел идентично 
решение като тя заедно с кмета Милен Дулев са присъствали на заседанието.  

 
Момчил Спасов посочи, че оценява положения труд и уважението към Общинския 

съвет с направеното предложение. Съветникт отново препоръча за в бъдеще 
общинските съветници да участват като представители на хората от общината, заедно 
да се обсъждат мерките, да бъдат включени и ДПП „Персина“. 

 
Милен Дулев отговори, че горското стопанство участва с 8.2, а ДПП „Персина“ се 

нуждаят от разрешение от министерството. 
 
Момчил Спасов акцентира, че ДПП „Персина“ са важна часто от община Белене. 

Съветникът пожела да чуе какви са проблемите на МИГ. 
 
Димитрина Проданова подчерта няколко проблема: забавяне на процедурите от 

страна на ДФЗ, финансирането, което се осигурява от членския внос и от кредитна 
линия, текучеството в екипа на, откази в следствие на забавяния и повишени цени. Г-жа 
Проданова подчерта, че няма проблем с управляващия орган, те с отворени и помагат. 

 
Момчил Спасов подчерта, че МИГ Белене-Никопол е сериозна организация на 

територията на общината. Той препоръча да се търсят възможности за кандидатстване 
като НПО за други програми и дейности, като припомни, че Общинският съвет ще 
помага. 
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Димитрина Проданова сподели, че се работи по проект за транснационално 

сътрудничество и че МИГ Белене-Никопол е отворен за партньорство. 
 
Милен Дулев сподели, че се очаква общините Пордим и Гулянци да направят 

МИГ-ове съвместно със селските общини от област Плевен. 
 
Калон Прокопиев попита каква е крайната оценка за изпълнението на стратегията? 
 
Димитрина Проданова отговори, че стратегията е все още в действие, като по план 

е била до 2023 г., а след това е била удължена до 2025 г. в следствие на ситуацията с 
COVID-19. Тя сподели, че към момента са усвоени 5 850 000 лв., тоест 66% изпълнение 
на стратегията. Г-жа Проданова припомни, че цялата информация е качена в ИСУН и в 
уебсайта на МИГ Белене-Никопол. 

 
Момчил Спасов попита какво означава съкращението „ЗС“. След кратка дискусия 

стана ясно, че е „Земеделски стопанин“, еквивалент на „Земеделски производител“, а 
системата ИСУН автоматично взема данните от заявлението на кандидатите. Г-жа 
Проданова посочи, че имената на съответните производители се съдържат в 
представената справка. 

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

пристъпи към поименно гласуване. 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 39 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 24, и ал. 2, и чл. 27, 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 
Докладна записка вх. № 13-00-7/06.06.2022 г. на Председателя на КУО на Сдружение 
„МИГ Белене – Никопол“:  

 
1. Общински съвет – Белене потвърждава участието на Община Белене в 

състава на Колективния върховен орган на Сдружението за следващия програмен 
период 2021-2027 г. 
 

2. Общински съвет – Белене дава съгласие чрез представляващия Община 
Белене за кандидатстване на СНЦ „МИГ Белене – Никопол“ по  подмярка 19.1 „Помощ 
за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 
ПРСР 2014-2020 г. 
 
 
 
 
 
 

4



Гласували поименно 11 общински съветника: 
ЗА: 11 (д-р Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, 
Даниел Тонев, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Николай 
Арабаджиев, Олег Йорданов, Румен Арабаджиев) 
ПРОТИВ: няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 
 
ВТОРА ТОЧКА: 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община  Белене,  относно 
разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на проект “ 
Патронажна грижа + в  Община Белене-Компонент 2“  по Процедура 
BG05M9OP001 - 6.004 “Патронажна грижа +”, Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

 
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене. 
 
Предложението е разгледано от две комисии. Думата беше дадена на 

председателите Веселка Врайкова и Николай Арабаджиев за становища. В ПК 
„Здравеопазване, социални дейности, образование, култура, младежки дейности и 
спорт“ предложението е прието със 7 „ЗА“, а в ПК „Икономика, общинска собственост, 
бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм“ с 6 „ЗА“.  

Коментари и предложения не постъпиха и д-р Павловска пристъпи към поименно 
гласуване. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 40 

 
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 № BG05M9OP001-6.004-0043-С01 за изпълнение на проект  “ Патронажна 
грижа + в  Община Белене-Компонент 2“ за осигуряване на средства за работни заплати 
на наетите по проекта лица в размер на 30 500 лв./тридесет хиляди и петстотин лева/. 

 
2. Средствата да бъдат възстановени до 31.12.2022  г. 

 
Гласували поименно 11 общински съветника: 
ЗА: 11 (д-р Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, 
Даниел Тонев, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Николай 
Арабаджиев, Олег Йорданов, 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 промяна 
в списъка, с който са определени броя, вида и местонахождението на общинските 
жилища по групи за 2022 година на територията на община Белене. 

 
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене като подчерта, че жилището е в 

изключително лошо състояние. 
Предложението е разгледано от две комисии. Думата беше дадена на Николай 

Арабаджиев да представи становищата и на двете комисии, тъй като Иван Динов – 
председател на ПК „УТЖПЕ” отсъства по уважителни причини. В ПК „Устройство на 
територията, жилищна политика и екология“ предложението е прието с 6 „ЗА“, също и в 
ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране и 
туризъм“ е прието с 6 „ЗА“. 

След като коментари и предложения не постъпика, д-р Бистра Павловска пристъпи към 
поименно гласуване. 

Р Е Ш Е Н И Е № 41 
 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.42, ал.2 от ЗОС и чл.3, ал.2, изр.2 от 
Наредба №11 по чл.45а от ЗОС за реда и условията за настаняване в общински жилища на 
територията на община Белене променя списъка, с който са определени броя, вида и 
местонахождението на общинските жилища по групи за 2022 година на територията на 
гр.Белене, приет с Решение №16/ 20.03.2022 г. на Общински съвет – Белене като общинско 
жилище (апартамент) с идентификатор 03366.602.150.4.1 по КККР на гр.Белене на 
ул.“Патриарх Евтимий“ № 6, жил.бл. 2/15, вх. Б, ет. 1, ап. 1 със застроена площ 66.90 кв.м, 
прилежащо избено помещение със застроена площ 7,05 кв.м и съответните идеални части от 
общите части на сградата, актуван с АОС с №15/ 21.07.1997 година се заличава от 
съдържанието на точка III.1 от Приложение №1 на Решението с наименование “III. 
ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА“ и със съдържание: 

 
Приложение №1 към Решение №16/ 20.03.2022 г. на Общински съвет - гр. Белене 

ГРУПИ ЖИЛИЩА БРОЙ 
І. ЖИЛИЩА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, В 

ТОВА ЧИСЛО И ЖИЛИЩА ЗА 
НАСТАНЯВАНЕ НА ЛИЦА ПО ЧЛ.43 ОТ ЗОС 

22 

ІІ. РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА 1 
ІII. ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА 1 

ІV. ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА В ТОВА 
ЧИСЛО И ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА, 

ЗАМЯНА И ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА БИВШИ 
СОБСТВЕНИЦИ, ЧИИТО ИМОТИ СА 

ОТЧУЖДЕНИ ЗА ОБЩИНСКИ НУЖДИ 

- 

ОБЩО: 24 
№ по 
ред ГРУПА, АДРЕС, ПЛОЩ ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР НА 

ГР.БЕЛЕНЕ 
АОС 

№ 
- - -  
1 2 3 4 

ІII. ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА 

1. 
Апартамент №1 със ЗП - 66,90 кв.м в 

гр.Белене, жил.бл.2/15, вх.Б, ет.1-
двустаен 

03366.602.150.4.1 15 

- - - - 
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и се включва в точка I.23 от Приложение №1 с наименование: ”I. ЖИЛИЩА ЗА 
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, В ТОВА ЧИСЛО И ЖИЛИЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА 
ЛИЦА ПО ЧЛ.43 ОТ ЗОС” и със съдържание: 
 

Приложение №1 към Решение №16/20.03.2022 г. на Общински съвет - гр. Белене 
ГРУПИ ЖИЛИЩА БРОЙ 

І. ЖИЛИЩА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, В 
ТОВА ЧИСЛО И ЖИЛИЩА ЗА 

НАСТАНЯВАНЕ НА ЛИЦА ПО ЧЛ.43 ОТ ЗОС 
23 

ІІ. РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА 1 
ІII. ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА - 

ІV. ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА В ТОВА 
ЧИСЛО И ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА, 

ЗАМЯНА И ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА БИВШИ 
СОБСТВЕНИЦИ, ЧИИТО ИМОТИ СА 

ОТЧУЖДЕНИ ЗА ОБЩИНСКИ НУЖДИ 

- 

ОБЩО: 24 
№ по 
ред ГРУПА, АДРЕС, ПЛОЩ ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР НА 

ГР.БЕЛЕНЕ 
АОС 

№ 
1 2 3 4 
- - - - 

І. ЖИЛИЩА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, В ТОВА ЧИСЛО И ЖИЛИЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА 
ЛИЦА ПО ЧЛ.43 ОТ ЗОС 

- - - - 

23. 

Апартамент №1 със ЗП – 66,90 кв.м в 
гр.Белене, жил.бл.2/15, вх.Б, ет.1-

двустаен 
“СОС с идентификатор 03366.602.150.4.1 

по КККР на гр.Белене, съставляващ 
общинско жилище (апартамент) на 

ул.“Патриарх Евтимий“ № 6, жил.бл. 
2/15, вх. Б, ет. 1, ап. 1 със застроена площ 

66.90 кв.м, прилежащо избено 
помещение със застроена площ 7,05 кв.м 
и съответните идеални части от общите 

части на сградата“ 

03366.602.150.4.1 15 

- - - - 
 
Гласували поименно 11 общински съветника: 
ЗА: 11 (д-р Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, 
Даниел Тонев, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Николай 
Арабаджиев, Олег Йорданов, Румен Арабаджиев) 
ПРОТИВ: няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 
ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община  Белене,  относно 
приемане на решение за актуализиране на Годишната програма за разпореждане с 
общински имоти през 2022 година, приета с Решение №15/ 23.03.2022 година на 
Общински съвет – Белене. 
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Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене. 
 
Предложението е разгледано от две комисии. Думата беше дадена на Николай 

Арабаджиев да представи становищата и на двете комисии. В ПК „Устройство на 
територията, жилищна политика и екология“ предложението не е прието с 6 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, също и в ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, 
програми за финансиране и туризъм“ не е прието с 6 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

 
Калоян Прокопиев се обоснова защо е гласувал „Въздържал се“, тъй като по време на 

комисиите не е станало ясно за какво ще се ползва имотът в бъдеще, дали има проявен 
интерес. Той отбеляза, че в Закона за физическо възпитание и спорт има особени условия 
за отдаване под наем в чл. 107. Общинският съвет няма и наредба по чл. 103,  ал. 2, т. 2. 
Съветникът обърна внимание и на чл. 109 и чл. 110 от Закона. Според него вкарването на 
имота в програмата е безпредметно. Г-н Прокопиев обърна внимание и на възможността 
за безвъзмездно предоставяне на имота. 

 
Последва кратка уточнителна дискусия, като инж. Пламен Петров - гл. експерт 

Управление и разпореждане с общинска собтвеност подчерта, че към момента имотът 
единствено се предлага за включване в програмата. 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е №42 

 
1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.28, ал.5 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по 
чл.8, ал.2 от ЗОС актуализира Годишна програма за управление и разпореждане с 
имотите – общинска собственост през бюджетната 2022 година, приета с Решение №15/ 
23.03.2022 година на Общински съвет – Белене, като добавя номер 46 в Раздел Втори, 
точка ІІІ със съдържание: “ІІІ. Списък на общински имоти (без имоти от ОПФ), 
собственост на Община Белене, предназначени за отдаване под наем, право на 
ползване, право на управление и продажба по реда на Закона за общинската 
собственост (ЗОС), след провеждане на публичен търг или публично оповестен 
конкурс или без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по 
реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и Закона за общинската 
собственост (ЗОС) през бюджетна 2022 година.“ със съдържание: “46. Поземлен имот с 
идентификатор 56085.81.283 по КККР на с.Петокладенци, община Белене с НТП – 
СПОРТНО ИГРИЩЕ, урбанизирана територия, актуван с АПОС №3097/ 16.03.2022 
година“. 
 
Гласували 11 общински съветника: 
ЗА: 10 
ПРОТИВ: няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 1 (Калоян Прокопиев) 
 
ПРИЕМА СЕ 
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ПЕТА ТОЧКА: 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община  Белене,  относно 
учредяване на възмездно право на ползване върху част от общински земеделски 
имот в землището на гр. Белене на физическо лице за разполагане на пчелин и 
приемане на годишна наемна цена, определена от лицензиран оценител на 
земеделски земи, по реда на ЗСПЗЗ и ЗП. 

 
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене. 
 
Предложението е разгледано от две комисии. Думата беше дадена на Николай 

Арабаджиев да представи становищата и на двете комисии. В ПК „Устройство на 
територията, жилищна политика и екология“ предложението е прието с 5 „ЗА“ и 1 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, също и в ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, 
програми за финансиране и туризъм“ е прието с 4 „ЗА“ и 2 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. 

 
Д-р Бистра Павловска предложи правните основания по трите точки на решението да 

бъдат съобрзени с препоръките на юриста: 
 
„1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 6 от ЗОС и чл. 11 ал.1, ал.2, 

чл. 12 и чл. 13 от Закона за пчеларството… 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС… 

3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС…“ 

Калоян Прокопиев се обоснова защо е гласувал „Въздържал се“ по време на 
комисиите. Съветникът не е получил нужните отговори. Според него случаят не е 
отговаря  на чл. 37б от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи. Г-н 
Прокопиев сподели мнение, че не е уместно процедурата да е без провеждане на търг. 

Инж. Пламен Петров се позова на чл. 11 от Закона за пчеларството. 

Калоян Прокопиев не се съгласи. 

Инж. Пламен Петров посочи, че в предложението е препратил към общинската 
наредба, където се използва ОПФ - чл. 40, ал. 6 

Калоян Прокопиев уточни, че до сега имотите са давани под наем, а не е 
учредяване на право на ползване.  

Инж. Пламен Петров заяви, че законът изисква да е с учредяване на право на 
ползване. 

Последва уточнителна дискусия в същия дух. 

Калоян Прокопиев посочи, че имотът е включен в Раздел II, т. 1 от Годишната 
програма. Инж. Пламен Петров уточни, че целият имот е включен на поне четири места 
в програмата. Съветникът препоръча, ако заявителят не държи да е с учредяване на 
възмездно право на ползване, имотът да се отдаде под наем. 

Инж. Пламен Петров заяви, че съветниците са в правото си да откажат. 
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След известни дискусии (между Калоян Прокопиев, инж. Пламен Петров, Веселка 
Врайкова, Милен Дулев, д-р Бистра Павловска, Момчил Спасов и Николай 
Арабаджиев) дали имотът трябва да се даде под наем с търг, дали да е с учредяване на 
право на ползване без търг, дали не е по-добре да се отложи и да се предложи с 
корекции след разговор със заявителя (предвид опасения за спазване на срокове за 
субсидии), съветниците решиха да гласуват ведно с предложените от д-р Павловска 
промени, съгласно препоръките на юриста на общинския съвет. 

Д-р Бистра Павловска пристъпи към поименно гласуване ведно с предложените 
промени в правните основания. 

 
Р Е Ш Е Н И Е №43 

 
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 6 от ЗОС и чл. 11 ал.1, ал.2, чл. 12 

и чл. 13 от Закона за пчеларството учредява възмездно право на ползване за срок от 10 
(десет) стопански години върху част с площ 1,000 дка от общински земеделски имот с 
идентификатор 03366.128.32 по КККР на гр.Белене, целият с площ 137,277 дка с НТП – 
Зеленчукова градина в местността “Сред полето“ по КККР на гр.Белене за разполагане на 
пчелин на Анита Димитрова Габровска от гр.Белене с ЕГН **********, ул.“М-р Кочев“ 
№1А. 

 
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС, приема доклада за 

изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител на недвижими имоти ”ХЕМУС 
КОНСУЛТ” ЕООД – гр.Троян (Сертификат за оценителска правоспособност от Камарата на 
независимите оценители) в размер 44,0 лева/ стопанска година (четиридесет и четири лева и 
0 стотинки), за учредяване на възмездно право на ползване за срок от 10 (десет) стопански 
години върху част с площ 1,000 дка от общински земеделски имот с идентификатор 
03366.128.32 по КККР на гр.Белене, целият с площ 137,277 дка с НТП – Зеленчукова 
градина в местността “Сред полето“ по КККР на гр.Белене за разполагане на пчелин на 
Анита Димитрова Габровска от гр.Белене с ЕГН **********, ул.“М-р Кочев“ №1А. 

 
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС определя цена за 

учредяване на възмездно право на ползване без провеждане на публичен търг или конкурс в 
размер на 44,0 лева/ стопанска година (четиридесет и четири лева и 0 стотинки), за срок 
от 10 (десет) стопански години върху част с площ 1,000 дка от общински земеделски имот с 
идентификатор 03366.128.32 по КККР на гр.Белене, целият с площ 137,277 дка с НТП – 
Зеленчукова градина в местността “Сред полето“ по КККР на гр.Белене за разполагане на 
пчелин на Анита Димитрова Габровска от гр.Белене с ЕГН **********, ул.“М-р Кочев“ 
№1А. 
 
Гласували поименно 11 общински съветника: 
ЗА: 8 (д-р Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, 
Даниел Тонев, Николай Арабаджиев, Олег Йорданов, Румен Арабаджиев) 
ПРОТИВ: няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 3 (Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов) 
 
ПРИЕМА СЕ 
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Д-р Бистра Павловска обяви кратка 10-минутна почивка. 
 

*** 
 

Николай Арабаджиев отсъства от втората част на заседанието, тъй като се е 
наложило да тръгне по уважителни причини. 
 

ШЕСТА ТОЧКА: 
 

Доклад на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси при Общински съвет-Белене, относно извършена проверка на 
подадените декларации за имущество и интереси, по чл. 35, ал. 1, т. 2, в срока по 
чл. 38, ал. 1, т. 2 от „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) 

 
Докладва Валери Босилков – председател на Комисията за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси при Общински съвет-Белене (КПУКИ) като 
представи доклада от заседанието на комисията на 10.6.2022 г. 

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

към гласуване. 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е №44 
 
 

ПРИЕМА доклада, на Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на 
интереси при Общински съвет-Белене, относно извършената проверка на подадените 
декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2  от ЗПКОНПИ, за сведение. 

 
      
Гласували 10 общински съветника: 
ЗА: 10 
ПРОТИВ: няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
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СЕДМА ТОЧКА: 
 

Предложение от постоянна комисия „Здравеопазване, социални дейности, 
образование, култура, младежки дейности и спорт“ при Общински съвет-Белене, 
относно предоставяне на финансова помощ на Йордан Детелинов Петков от гр. 
Белене 
 

Докладва Веселка Врайкова – председател на ПК „Здравеопазване, социални 
дейности, образование, култура, младежки дейности и спорт“ 

 
Предложението е разгледано в ПК „Здравеопазване, социални дейности, 

образование, култура, младежки дейности и спорт“ и ПК „Икономика, общинска 
собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм“. Думата беше 
дадена на председателите за становища. И в двете комисии предложението е прието с 
единодушие. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е №45 
 
 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА: 

1. Предоставя на Йордан Детелинов Петков финансова помощ  в размер на 1000 
лв., която да се използва за подпомагане на лечението му чрез заплащане на 
необходимите за това медицински разходи. 

2. Разходът по т. 1 да бъде за сметка на бюджета на Община Белене за 2022 г. в 
частта му „Издръжка на Общински съвет“. 

3. Възлага на кмета на Общината да извърши последващите правни и фактически 
действия за изпълнението на настоящото решение. 
 
 
Гласували поименно 10 общински съветника: 
ЗА: 10 (д-р Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, 
Даниел Тонев, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Олег 
Йорданов, Румен Арабаджиев) 
ПРОТИВ: няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма 
 
ПРИЕМА СЕ 

 
 
Милен Дулев – кмет на община Белене използва момента да покани съветниците 

на Фестивала на река Дунав, който ще се проведе от 30.06.2022 г. до 03.07.2022 г.. 
Камеля Веселинова отправи покана към присъстващите на 25.06.2022 г. на Фестивал 
„Път, вдъхновение, вяра“ организиран от НЧ „Христо Ботев-1892“ – гр. Белене. 
Кметският наместник Венцислав Петров покани присъстващите на честването на 
Еньовден в с. Кулина вода на 25.06.2022 г. 
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8. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 
Няма постъпили. 

 
 

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 секретар на Общински съвет-Белене 
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