
 

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

www.belene.bg 
 
 

ПРОТОКОЛ 
 

№8 
 

от извънредно заседание на Общински съвет-Белене,  
проведено на 29.09.2022 г. (четвъртък) от 19:00 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, Олег Йорданов, Румен Арабаджиев 
ОТСЪСТВАЩИ: Камелия Веселинова  
 
КМЕТ И ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Милен Дулев, 
инж. Петър Ангелов 
 
КМЕТ НА КМЕТСТВО: не присъства 

   
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ: Александър Андреев 
 

СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ: Анна Несторова, Ася 
Дулева, Виктория Любенова, Николай Първанов 

 
РЪКОВОДИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ: не присъстват 

 
ГРАЖДАНИ: не присъстват 
 

 След констатиране на необходимия кворум (присъстват 12 общински съветника) 
председателят на Общински съвет-Белене, д-р Бистра Павловска откри заседанието и 
представи на своите колеги предварително предложения дневен ред от 5 (пет) точки. 
Председателят поясни причините за свикване на извънредно заседание, а то е 
съобразяването с определени срокове за подаване на документи, които няма да бъдат 
спазени, ако се изчака до редовно заседание. 

Д-р Бистра Павловска поясни, че кмета е внесъл в деловодството на Общинския 
съвет ново предложение.  

 
     След това кмета предложи за включване в дневния ред новото предложение: 
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Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 

разрешене за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и 
застрояване  на УПИ ІІ-1443 „За училище“ и на УПИ VIII-1461 „За 
археологическа недвижима културна ценност“ в  стр. кв.158 по плана на гр.Белене 
и на Подробен устройствен план – План за застрояване  на УПИ ХІІ-1459 „За 
крайдунавски парк и археологическа недвижима културна ценност“ в  стр. кв.154 
по плана на гр.Белене на основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 
11 от ЗМСМА. 

 
 Д-р Павловска даде думата на кмета да представи защо се налага включването на 
предложението като допълнително към дневния ред.  
 
 Милен Дулев – кмет на Община Белене уточни: „Предложението касае ОУ „В. 
Левски“ и се очаква програмата по ТГС да бъде отворена следващите месеци и идеята е да 
се кандидатства. По предложение на г-жа Кабакчиева, да се увеличи зоната за 
инвестиране. Общината има внесен проект в НИНКН, но зоната за инвестиция е отредена 
за училище. Предвид ниския брой ученици, от Министерство на образованието са 
склонни да намалят терена. Процесът, който трябва да бъде извървян е от порядъка на 
няколко месеца. Възможно е предложението да се разгледа и на следваща сесия, но е по-
добре сега, за да бъде изпълнена една от стъпките – решението на Общинския съвет да 
бъде внесено в Министерството на образованието и да се спести време.“ 
 
 Калоян Прокопиев припомни условията от правилника за свикване на извънредна 
сесия и за включването на предложения в нея. Според него има достатъчно време и 
въпросът не е спешен. Съветникът сподели, че няма против да се разгледа предложението 
на следваща сесия. Според него и останалите точки не са от спешен порядък (с 
изключение на втора точка), но с оглед на това, че вече са отворени програмите е склонен 
да приеме. Калоян Прокопиев сподели, че е добре допълнителното предложение да бъде 
подробно разгледано на комисиите. 
 
 Момчил Спасов изрази съгласие с мнението на Калоян Прокопиев и отбеляза, че 
всяко предложение трябва да бъде добре мотивирано, защо се налага да бъде разгледано 
на извънредна сесия. Според съветника кметът е споделил на предна сесия за намерението 
си и това показва, че или кмета не може да възложи добре задачите на администрацията, 
администрацията не си върши работата или се намесват консултанти, но във всеки случай 
това говори за лош мениджмънт и планиране. Съветникът отбеляза, че е добре 
предложенията да се разглеждат предварително, да бъдат обсъдени по-широко, а това не е 
възможно по време на сесията, където дебатите тябва да са по-кратки. Обикновено при 
кандидатстване с проекти винаги се случва да е  в последния момент и винаги е предлагал 
да се обсъжда по-рано и по-широко предварително по време на комисиите – винаги ще 
бъде полезно. Момчил Спасов отбеляза, че би могъл да помогне с идеи, да постави 
въпроси и т. н. Всичко това е уредено в правилника, както г-н Прокопиев е изчел, че всяко 
предложение с изключение на извънредните следва да бъде разгледано на комисии. 
Момчил Спасов сподели, че ако кмета разясни точка по точка защо се налага всяко 
предложение да бъде разгледано като извънредно, то би го подкрепил, но към момента не 
е ясно и би гласувал против дневния ред като цяло. 
 
 Калоян Прокопиев сподели, че няма против, ако Общината има готово проектно 
предложение и остава само да се одобри от Общинския съвет, но в случая едва ли ще е 
готово в рамките на две седмици и няма смисъл да влизат по този начин. 
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 Милен Дулев заяви „Времето ни притиска отвсякъде, има прекалено много 
документация, която трябва да се подготви (особено за пътя). За това предпочитаме да 
бъде взето решението в момента. Относно ПУП-а, притеснението е, че доста се бавят в 
министерствата. Не е ясно колко време ще ни забавят от МРРБ и Министерство на 
образованието и дали ще можем да се вместим в срока, ако отворят в началото на 
ноември. Ако решението бъде взето днес, ще влезем в министерството на образованието и 
без значение колко ще ни забавят там, ще имаме достатъчно време да подготвим 
останалите неща.“ 
 
 Момчил Спасов отбеляза, че според него няма да започне ноември и ще има време 
за подготовка поне 3-4 месеца. Съветникът заяви, че следва да се побърза в друга насока. 
Няма проектиране, няма пари в бюджета и решение на Общинския съвет за промяна на 
капиталовите разходи.  
 
 Милен Дулев отговори, че има постъпили извънредни средства, които ще бъдат 
внесени на следващ Общински съвет. 
 
 Г-н Спасов направи забележка, че трябва първо трябва да се вземе решение от тези 
пари, които ще дойдат да бъдат отделени средства от бюджета, след това да се вкара в 
капиталовата програма на Общината и тогава да се проектира. 
 
 Кмета заяви, че се предвижда тези стъпки да бъдат направени. 
 
 Момчил Спасов отбеляза, че дори да се вземе днес Решение от Общинския съвет, 
трябва да се изчака включването в капиталовата програма. Според него на следващата 
сесия е възможно да бъдат внесени двете предложения едновременно. Г-н Спасов заяви, 
че няма логика в подхода на кмета и определи ситуацията като анархия. 
 
 Милен Дулев припомни, че Общинския съвет винаги е подкрепял Общинската 
администрация при кандидатстването с проекти. 
 
 Д-р Павловска сподели, че ще е изключение от правилото, ако съветниците гласуват 
против. 
 
 Момчил Спасов изрази притеснение, че е възможно да стане практика да се внасят 
предложения по този начин. 
 
 Милен Дулев отново сподели, че се притеснява единствено от недостатъчното 
време.  
 
 Момчил Спасов заяви, че отдавна се знае, че ТГС ще започне, но никой не знае 
точно кога. 
 
 Милен Дулев сподели, че има предварителна информация и решението е в ръцете на 
съветниците. Кмета потвърди, че внася предложението за включване в дневния ред. 
 
 Калоян Прокопиев предложи допълнително внесената т. 6 да отпадне. 
 
 Д-р Павловска пристъпи към гласуване по предложението на г-н Прокопиев. 
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Гласували 12 общински съветника:  
ЗА: 3 (Калоян Прокопиев, Момчил Спасов, Румен Арабаджиев) 
ПРОТИВ: 8 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 1 (Петър Дулев) 
 
НЕ СЕ ПРИЕМА 
 
 Петър Дулев се обоснова защо е гласувал „Въздържал се“. Съветникът подкрепя 
казаното до тук, че не би трябвало да се превръща в практика внасянето на предложения 
по този начин. Г-н Дулев изрази притеснение, че няма специалисти (архитекта), 
представители на училището и др., които да разяснят при въпроси. 
 
 Калоян Прокопиев изрази притеснение дали предложението е юридически 
издържано и дали отговаря на правилника включването му. 
 
 Милен Дулев увери, че въпросът ще влиза отново в Общинския съвет, тъй като 
става въпрос за процес, а не за еднократно решение. Кмета сподели, че също не му е 
приятно да е в подобна ситуация, но се налага. 
 
 Петър Дулев продължи изказването си. Съветникът е бил склонен да подкрепи 
включването на предложението в дневния ред, но е редно да се погледне по-глобално на 
нещата. Преди време е гледано къде да бъде музея, сега също се гледа друга частица.  Ако 
се цели да се постигне нещо значимо за популяризирането на Белене, трябва да се направи 
по-голяма обществена дискусия. „Да се покани доц. Румен Драганов – посетил е целият 
свят при подобни обекти. Знае къде може да бъде музей, паркинг, ТИЦ и т. н. Така да 
бъде нагоден терена, че да се получи нещо комплексно. От гледна точка на това, че 
наистина се бавят в министерствата, щях да подкрепя предложението и ако кмета беше 
потвърдил, че няма да се превърне в практика.“ 
 
 Кмета потвърди, че също не желае да се превърне в практика днешната ситуация. 
 
 Председателят обобщи като предложи допълнителното предложение да бъде включено 
като т. 6 от дневния ред и съетветно – дневният ред се оформя окончателно от 6 точки. 
 
 Председателят на Общински съвет-Белене пристъпи към гласуване за приемане на 
дневния ред от 6 (шест) точки  ведно с допълнително внесеното предложение. 
 
Гласували 12 общински съветника:  
ЗА: 10 
ПРОТИВ: 0 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 2 (Калоян Прокопиев, Румен Арабаджиев) 
 
ПРИЕМА СЕ 

Д Н Е В Е Н Р Е Д 
 

1. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
кандидатстване на Община Белене с проектно предложение по процедура за директно 
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предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по 
Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. 
 

2. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
възлагане на задължение за обществена услуга – Патронажна грижа +, предоставяна по 
проект „Патронажна грижа + в община Белене“ – Компонент 2 по процедура чрез 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 
„Патронажна грижа +“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020 
 

3. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
кандидатстване на Община Белене с проектно предложение пред Фонд „Социална 
закрила“ МТСП и осигуряване на съфинансиране. 
 

4. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
кандидатстване на Община Белене по 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 Програма за 
развитие на селските райони 2014-2020 с проектно предложение „Рехабилитация на 
четвъртокласна пътна мрежа в населени места в Община Белене“ 
 

5. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
кандидатстване на Община Белене по 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 Програма за 
развитие на селските райони 2014-2020 с проектно предложение „Повишаване на 
енергийната ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници в 
административната сграда на Община Белене“ 
 

6. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
разрешене за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и 
застрояване  на УПИ ІІ-1443 „За училище“ и на УПИ VIII-1461 „За археологическа 
недвижима културна ценност“ в  стр. кв.158 по плана на гр.Белене и на Подробен 
устройствен план – План за застрояване  на УПИ ХІІ-1459 „За крайдунавски парк и 
археологическа недвижима културна ценност“ в  стр. кв.154 по плана на гр.Белене на 
основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА. 
 
ПЪРВА ТОЧКА: 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
кандидатстване на Община Белене с проектно предложение по процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 
„Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 
г. 

Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене. 
 
Думата беше дадена на Анна Несторова – гл. експерт Здравни и социални 

дейности, Образование, МКБППМН, която отговаря за проектите в тази област. 
 
Г-жа Несторова докладва, че Общината е допустим кандидат по процедурата на 

програмата за храни. До сега Общината е работила по програмата за периода 2014-2020 
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г. Указанията и възможностите с документите за попълването по новия проект са 
излезли на 19.09.2022 г. „Има четири срока за кандидатстване 31.09.22, края на 
октомври, края на ноември, до 31.12.2022 г. Ако се кандидатства след редовното 
заседание, потребителите ще останат един месец без топъл обяд. Проектът е подготвен 
и се чака единствено решението на Общинския съвет, като срокът за подаване е утре в 
17:00 часа. Всичко останало е същото като предходния проект. Касае се за 80 човека, но 
е вдигната ставката във всички населени места, има много заявления (присъстващият 
кметски наместник на с. Кулина вода потвърждава това). Работи се с ДСП да не се 
пропуснат сроковете, за да няма прекъсване на дейността. До 20.09.2022 г. трябваше да 
се отчете и сегашният проект и за това не съм съгласна, че не трябва предложението да 
бъде разгледано на извънредна сесия. Отворена е системата в ИСУН на 19.09.2022 г. с 
указанията, а документите можеха да се попълват след 20.09.2022 г. Можеше да 
кандидатстваме и по-късно и за нас щеше да е по-лесно, но хората нямаше да получат 
услугата нито в гр. Белене, нито по останалите населени места… Кандидатсва се до 
30.09.2025 г. за срок от три години, сумата никак не е малка„ 

 
Калоян Прокопиев изчете поканата. „Дейностите, които са допустими за 

финансиране за общини с действащ договор… със срок на изпълнение до 30.09.2022 г. 
и подадат проектно предложение в рамките на първите два срока по настоящата 
процедура – до 31.10.22 г.. Разходите по тях са допустими от 01.10.22 г., независимо от 
датата на сключване на договора. Това което трябва да направим е да спазим или 
първия или втория срок“ 

 
Анна Несторова се съгласи с г-н Прокопиев, но заяви, че ако нещо се случи и 

проекта не е одобрен, няма да има кой да поеме верификацията на разходите за два 
месеца. 

 
Калоян Прокопиев отново прочече поканата, като уточни, че сроковете са 5, а не 4. 

Петият срок е 31.01.2023 г. Според него правилата дават възможност да няма 
прекъсване, стига да се включим в един от първите два срока. 

 
Анна Несторова заяви, че до 30.09.2022 г. е необходимият срок, за да е наред 

всичко. На следваща сесия би било наложително да се поиска временен безлихвен заем, 
за да се платят хранителните продукти.  

 
Калоян Прокопиев попита сега как ще се платят. 
 
Анна Несторва отговори, че до 15.10.2022 г. ще се сключи договор по информация 

на регионалния координатор и от там нататък нещата ще са по-лесни… 
 
Кмета подкрепи г-жа Несторова.  
 
Калоян Прокопиев сподели, че подкрепя предложението, но следва нещата да се 

представят такива каквито са. 
 
Момчил Спасов заяви, че логиката на г-жа Несторова е добра, но думите на Калоян 

Прокопиев също имат резон. Съветникът се съгласи, че би било добре да се разкаже 
малко по-подробно, но с днешното решение ще се намали риска и за това се налага 
вземането на решение на извънредно заседание. Г-н Спасов сподели, че ще гласува 
„ЗА“ и изрази надежда, че и останалите колеги да подкрепят предложението, като 
препоръча подобни предложения да се разглеждат занапред в комисиите. 
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След като други коментари и въпроси не постъпиха, д-р Павловска пристъпи към 
гласуване. 

 
Р Е Ш Е Н И Е: 63 

 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, § 1, т. 20 от Допълнителните разпоредби на Закона за 
публичните финанси: 

 
1. Дава съгласие Община Белене да подаде проектно предложение по  процедура 

за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 
„Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. 

 
2. Определя дейността по предоставяне на топъл обяд, като местна дейност по 

смисъла на Закона за публичните финанси. 
 

3. Потвърждава, че дейностите отговарят на приоритетите на Плана за 
интегрирано развитие на Община Белене за периода 2021-2027 г. 

 
4. Възлага на Кмета на Община Белене да подготви всички необходими 

документи за кандидатстване и да подаде проектното предложение.  
 

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

 
ПРИЕМА СЕ  
 
ВТОРА ТОЧКА: 
 
 Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
възлагане на задължение за обществена услуга – Патронажна грижа +, 
предоставяна по проект „Патронажна грижа + в община Белене“ – Компонент 2 по 
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 2014-2020 

 
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене. 
 
Думата беше дадена на Анна Несторова – гл. експерт Здравни и социални 

дейности, Образование, МКБППМН, която отговаря за проектите в тази област. 
 
Г-жа Несторова докладва, като уточни, че програмата приключва и има остатък от 

средства, който не е усвоен от общините и Община Белене първа е заявила желание за 
участие и е включена. От 112 общини, са влючени 32. Има средства за тях да 
продължат да предоставят този вид услуга за срок от 6 месеца, но само по компонент 1 
– домашни помощници и работник доставка по домовете. ЦОП и ЦСРИ вече не 
участват по проекта. Услугата трябва да започне на 4-ти, а за да се случи трябва да има 
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акт за възлагане. Предложението за сключване на договора по този проект е дошло на 
26.09.2022 г 

 
Момчил Спасов уточни, че е „ЗА“, но направи забележка, че промените, които е 

предложил предния път не са отразени. Въпросът му тогава също е бил кой 
представлява отдела и кой от тях ще подпише договора. След като отдела няма 
началник следва ли да се подпише договора от всички в него, за да е законно. 
Съветникът обърна внимание, че Община Белене има двама зам.-кметове и следва да се 
уточни, кой ще извършва контрола –„ зам.-кмет“ или „зам.-кметът….“ 

 
Милен Дулев и Анна Несторова се съгласиха с г-н Спасов. 

 
След като други коментари и въпроси не постъпиха, д-р Павловска пристъпи към  

гласуване ведно предложените промени. 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 64 
 

На основание чл.20, чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, съгласно Решение на ЕК от 20 декември 
2011 година (2012/21/ЕС) и Указания за осигуряване на съотвествие на проектите за 
патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ с приложимия режим по държавна помощ и за 
съдържание на актовете за възлагане на УОИИ: 
 

1. Общински съвет – Белене, чрез Кмета на Община Белене, в качеството си на 
„възложител“ възлага на: 

• Отдел „Социално-икономическа политика и финансиращи програми“ в 
Общинска Администрация - Белене да предоставя мобилни почасови интегрирани 
здравно-социални услуги в дома на потребителите – патронажна грижа по Договор 
№BG05M9OP001–2.119 -0050 по процедура чрез директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–2.119 „Патронажна грижа + - 
Компонент 3”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020; 

• Изпълнението на услугата по патронажна грижа се възлага на оператора за срок 
от 06 месеца, считано от 04.10.2022 г.; 

• Патронажната грижа да се предоставя на територията на община Белене; 
• Отдел „Социално-икономическа политика и финансиращи програми“, в 

качеството си на доставчик на услугата (оператор) се задължава да предостави услугата 
при стриктно спазване на административен договор № BG05M9OP001–6.040-0054 
/09.03.2021 г. за изпълнение на проект „Патронажна грижа + в Община Белене“ и 
Методиката за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и 
хора с увреждания. 
 

2. Общински съвет – Белене, чрез Кмета на Община Белене, в качеството си на 
„възложител“ възлага на Малина Ешекова – заместник-кмет на Община Белене да 
осъществява контрол за срок от 06 месеца, считано от 04.10.2022 г. по предоставянето 
на почасовите интегрирани здравно-социални услуги в дома на потребителите – 
патронажна грижа по проект „Патронажна грижа + в Община Белене“ по процедура 
чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–2.119 
„Патронажна грижа + - Компонент 3”, по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2014-2020; 
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3. Възлага на Кмета на Община Белене да издаде заповед, съдържаща всички 
необходими реквизити, съгласно чл.4 от Решението за услуга от общ икономически 
интерес (УОИИ), а именно: 

- Съдържание на задълженията за обществена услуга; 
- Продължителност на задълженията за обществена услуга; 
- Територия, на която ще се предоставя патронажната грижа; 
- Описание на компенсационния механизъм и параметрите за изчисляване, 

контролиране и преглед на компенсацията. 
 

4. Финансираните интегрирани здравно-социални услуги по проект 
№BG05M9OP001–2.119-0050  да се ползват от потребителите без заплащане на такса. 
 

5. Да се осигури отделна аналитична счетоводна отчетност, във връзка с 
предоставянето на УОИИ, като за целта се създаде отделна база в счетоводния софтуер 
на общината за целите на проекта; да се осъществява контрол за липса на 
свръхкомпенсация, съгласно чл. 6 от Решение 2012/21/ЕС. Контролът за 
свръхкомпенсация включва проверка от страна на общината за действителните разходи 
и приходи, свързани с услугата, изпълнение на възложената услуга с определените 
качествени параметри и съответно налагане на санкции, ако има такива. 
 

6. При предоставянето на мобилни почасови интегрирани здравно-социални 
услуги в дома на потребителите – патронажна грижа по проект „Патронажна грижа+ в 
община Белене“ да се спазват изискванията за защита на личните данни съобразно 
разпоредбите на Регламент(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 
април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на 
лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на 
Директива 95/46/ЕО и приложимото национално законодателство. 

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

 
ПРИЕМА СЕ  
 
ТРЕТА ТОЧКА: 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
кандидатстване на Община Белене с проектно предложение пред Фонд „Социална 
закрила“ МТСП и осигуряване на съфинансиране. 

 
Докладва инж. Петър Ангелов – зам.-кмет на община Белене. 
 
Зам.-кметът сподели, че очаква дебати по отношение на срока за кандидатстване, 

който е 25.11.2022 г. „Предложението и Методиката от Фонд „Социална закрила“ са 
дошли вторник 27.09.2022 г. Това дава възможност да се кандидатства за закупуването 
на 1 бр. Лек товарен автомобил, за разнос на топъл обяд до хората. По важното от 
предложението: стойност до 36 хил. лв., общ бюджет на Фонда – 3 млн. лв. Възможно е 
да се закупят точно 83 автомобила от българските общини от 265 възможни. 
Предложенията се разглеждат по реда на постъпване, и за това бързаме. Така беше и 
проекта за оборудването на домашен социален патронаж. Община Белене е била 7-ма с 
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проектното си предложение и е била одобрена.“ Зам.-кметът предложи корекция да се 
добави „т. 8“ в правното основание, тъй като е пропусната. Очаква се съседните 
общини да вземат подобно решение в периода 03-06.10.2022 г. Общината има 
готовност още понеделник-вторник да подаде проектното предложение. 

 
Калоян Прокопиев поиска разяснение по отношение на цифрите. 
 
Инж. Петър Ангелов отговори, че се искат 35 500 лв. с ДДС, за да може Общината 

да се вмести в проектното предложение и след одобрение да се пусне поръчка по ЗОП. 
„Лекотоварният автомобил е тип пикап, 3 куб. товарен отсег, до 450 кг. 
товароподемност и едно от изискванията е да има изолационно покритие на самия 
товарен отсег, който да може да се измива под пароструйка.“ 

 
Момчил Спасов уточни, че при положение, че се иска безлихвен заем следва 

правните основания да са от Закона за публичните финанси. 
 
Николай Арабаджиев отбеляза, че решението трябва да се преформулира. 

 
Момчил Спасов попита какво е задължително да фигурира в решението. 
 
Инж. Петър Ангелов изчете: 
„Съгласие за кандидатстване с проектно предложение. Осигуряване на 

минимум 10% съфинансиране от общия бюджет на проекта. и заплащането на 
цялата сума при доставка на автомобила. Кандидатът следва да заплати цялата 
сума като ще бъде възстановена след приемане на извършените дейности“ 
 
 Момчил Спасов попита от къде идва безлихвения заем. 
 
 Калоян Прокопиев попита освен доставка на автомобил други разходи приемат ли 
се. 
 
 Анна Несторова – „31 хил. е сумата, която фондът ще върне до 20 дена. 3 хил. са за 
сметка на Общината.“ 
 
 Калоян Прокопиев обобщи как трябва да изглежда решението. 
 

1. Дава съгласие Община Белене да подаде проектно предложение 
„Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в Община Белене“ пред Фонд 
„Социална закрила“ към МТСП. 
 

2. Осигурява 10% съфинансиране от бюджета за следващата година общия 
бюджет. 
 

3. Разрешава заплащане на цялата сума при доставка на автомобила. 
 
 Калоян Прокопиев попита „Защо от бюджета за следващата година? Може да 
вземем тази година“ 
 
 „Договорите не могат да бъдат подписани преди 10.01.2023 г., но са на принципа 
Първи подал – първи влязъл“ – отговори Анна Несторова 
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Калоян Прокопиев уточни, че „третото условие е заплащане на цялата сума при 
доставката на автомобила. Тях не ги интересува дали е с теглене на кредит, вътрешен 
заем или др.“ Калоян прокопиев отново изчете как следва да изглежда решението. 

 
Последва уточнителна дискусия с участници инж. Петър Ангелов, д-р Бистра 

Павловска, Николай Арабаджиев, Калоян Прокопиев и Момчил Спасов. Съветниците 
се обединиха около решението да не се посочва конкретната сума, начинът и бюджетът 
от коя година. Калоян Прокопиев препоръча да бъде както е по изискването. 

 
Д-р Бистра Павловска обобщи видът на решението ведно с предложените промени 

и пристъпи към поименно гласуване. 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 65 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация: 

 
1. Дава съгласие Община Белене да подаде проектно предложение „Патронажна 

мобилност за доставка на топъл обяд в Община Белене“ пред Фонд „Социална закрила“ 
към МТСП. 
 

2. Осигурява 10% съфинансиране от общия бюджет на проекта. 
 

3. Разрешава заплащане на цялата сума при доставка на автомобила. Средствата, 
представляващи съфинансиране от Фонд „Социална закрила“ да бъдат възстановени 
след приключване на дейностите, в срок до 31.12.2023 г. 
 

4. Възлага на Кмета на Община Белене да подготви и внесе всички необходими 
документи за кандидатстване, съгласно правилата на Фонд „Социална закрила“.  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Заповед №РД-25-13/23.09.2022 г. на МТСП 
                                                                      

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

Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
кандидатстване на Община Белене по 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 Програма за развитие на селските райони 2014-2020 с проектно 
предложение „Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа в населени места в 
Община Белене“ 
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Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене като заяви, че според него 
Общината има минимални шансове да бъде одобрена. По проучване на 
администрацията 90% от общините с по-голям точков актив в Северозападна България 
ще кандидатстват за улици. Община Белене ще кандидатства за пътища, тъй като има 
50% по-голям шанс да успее с пътищата от колкото с улиците.  

 
Момчил Спасов попита кои са участъците. 
 
Милен Дулев отговори: 

- от началната табела на с. Татари до крайната табела на с. Татари.  
- от началото на с. Петолкаденци до края на с. Петокладенци в посока с. 

Санадиново. 
- от околовръстен път на гр. Белене към ХТК.  

„Малка отсечка, която да обхване точките за население. От горското към ХТК, 
който Общината възстанови, като е осъдила НЕК. Участъците в селата са дълги и има 
нужда. ХТК – моста и малко след моста.“  

 
Петър Дулев уточни, че когато са кандидатствали преди не са били допустими. 
 
Момчил Спасов уточни, че няма проектиране, няма и промяна в капиталовите 

разходи. Съветникът изрази съгласие с възможностите за избор на Община Белене, като 
според него шансовете за успех са почти 0%. Г-н Спасов отбеляза, че би било трудно да 
се вземат точки за население. Няма категорична информаци какво ще се случи с 
участниците с равни точки. Обективно би подкрепил проекти, които отговарят на едно 
от важните изисквания – директна свързаност на населението с по-висок клас пътища. 
Пътят към ХТК не отговаря съвсем на това изискване. Съветникът е направил нещо 
като национален ранкинг и според него над 100 общини ще имат повече точки от 
Община Белене. Част от тях ще кандидатстват за улици и водоснабдяване, част от тях 
няма да успеят да си подготвят проектите, но шансовете ни не се покачват значително и 
дори са много малки. Момчил Спасов попита дали ще се плаща на консултанти за 
писането на този проект. Според него предвид ниските възможности се обезсмисля 
подобен разход. Г-н Спасов изрази мнение, че администрацията би могла да се справи и 
сама като заяви, че е против да се плаща на консултанти. 

 
Милен Дулев определи шансовете на Община Белене над 50%. 
 
Момчил Спасов не се съгласи. Предвид, че повечето общини отговарят на повечето 

изисквания, а нашата община не е с население над 8000. Всички, които докажат 8000 
преди нас са със сериозно предимство. Според него в момента не може да се има 
реална представа за шансовете, но според него този проект има по-голям шанс от 
следващия за енергийна ефективност. Съветникът припомни, че трябва първо да се 
проектира, той не е против, тъй като е нужно, но първо трябва да се включи в 
капиталовата програма. 

 
Милен Дулев заяви, че е по добре да се опита. Според кмета шансовете са около 

50%. 
 
Момчил Спасов отбеляза, че е редно да се плаща не повече от половин процент от 

стойността на инвестицията. Единствено има смисъл според него да се плати анализ 
Разходи-ползи, който е до половин процент от стойността.  

 
Милен Дулев се съгласи със съветника.  
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 След като други коментари и предложения не постъпиха, д-р Бистра павловска 
пристъпи към гласуване. 

Р Е Ш Е Н И Е №66 

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 четвъртокласна пътна мрежа в населени места в 
Община Белене“ по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.019 - Пътища 
„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински 
пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по 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. Потвърждава, че дейностите по проекта отговарят  на приоритетите на 

Общинския план за развитие на община Белене 2014-2020. 
 

3. Възлага на Кмета на община Белене да предприеме всички последващи 
действия за  подготовка на всички необходими документи и подаване на проектното 
предложение. 
 
Гласували 12 общински съветника: 
ЗА: 12  
ПРОТИВ: няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма 
 
ПРИЕМА СЕ  

 
ПЕТА ТОЧКА: 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
кандидатстване на Община Белене по 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 Програма за развитие на селските райони 2014-2020 с проектно 
предложение „Повишаване на енергийната ефективност и използване на енергия 
от възобновяеми източници в административната сграда на Община Белене“ 

 
Докладва Милен Дулев – кмет на Община Белене като отбеляза, че шансовете за 

успех тук също са минимални, дори по-малки от предходното предложение. Наближава 
Планът за възстановяване и устойчивост, който България трябва да усвои, Общината 
трябва да има готовност. Дори да не бъде одобрен проекта, ще има възможност да се 
кандидатства с него по друга програма. Добре е Общината да е енергийно икономична 
и инвестицията си заслужава. 

 
Момчил Спасов сподели, че е направил анализ. Съветникът припомни, че 30% от 

разходите трябва да са за ВЕИ и попита дали имаме възможност да изпълним 
изискването. 
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Милен Дулев потвърди, че Общината може да изпълни това изискване със солар 

плюс батерии за собствено потребление. 
 
Момчил Спасов отбеляза, че след като Община Белене може да изпълни това 

условие, то и останалите общини биха могли да го направят. Съветникът заяви, че ако е 
прав поне 115 общини биха изпълнили изискването и биха били с предимство, а ще 
бъдат одобрени само 30 проекта, което прави напълно невъзможно да бъде одобрен 
проекта. Насоките за кандидатстване за Плана са доста различни от тези на Програмата 
за развитие на селските райони.Според него е безсмислено да се проектира при 
условие, че нямамае никакви шансове. За да се кандидатсва по НПВУ, преработването 
би струвало доста повече време, средства и ангажименти. По НПВУ може да се 
кандидатсва и само с идеен проект, но първо трябва да се прави енергийно обследване. 
Според него всичко ще се промени при евентуална нужда от преработване. Съветникът 
е категоричен, че не трябва да се дава и една стотинка на външни консултанти. Г-н 
Спасов заяви, че Общината има добри шансове по НПВУ и няма нужда да се правят 
излишни разходи сега когато ще кандидатстват почти всички общини. Той препоръча 
да се подготви качествен проект за кандидатсване по националния план вместо така 
предложения днес. 

 
Милен Дулев уточни, че разходите са предвидени да се поемат от извънредните 

средства за капиталовите разходи, които са постъпили. Кмета отбеляза, че по 
предварителна информация не всички общини са готови да кадидатстват за енергийна 
ефективност.  

 
Момчил Спасов припомни, че само 30 общини ще бъдат одобрени. 
 
Милен Дулев отговори, че според него ще кандидатстват не повече от 20 и Община 

Белене ще е една от одобрените.  
 
Председателят пристъпи към гласуване. 
 

Р Е Ш Е Н И Е №67 
 

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 
„Повишаване на енергийната ефективност и използване на енергия от възобновяеми 
източници в административната сграда на Община Белене“ по процедура чрез 
подбор № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, 
оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени 
услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по 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. Потвърждава, че дейностите по проекта отговарят  на приоритетите на 
Общинския план за развитие на община Белене 2014-2020 г. 

3. Възлага на Кмета на община Белене да предприеме всички последващи 
действия за  подготовка на всички необходими документи и подаване на проектното 
предложение.   
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Гласували 12 общински съветника: 
ЗА: 11  
ПРОТИВ: няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:1 
ПРИЕМА СЕ  
 
ШЕСТА ТОЧКА: 
 
 Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
разрешене за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и 
застрояване  на УПИ ІІ-1443 „За училище“ и на УПИ VIII-1461 „За 
археологическа недвижима културна ценност“ в  стр. кв.158 по плана на гр.Белене 
и на Подробен устройствен план – План за застрояване  на УПИ ХІІ-1459 „За 
крайдунавски парк и археологическа недвижима културна ценност“ в  стр. кв.154 
по плана на гр.Белене на основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 
11 от ЗМСМА. 

 
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене като припомни, че Община 

Белене работи вече 15 години по изграждане и възстановяване на крепостта „Димум“. 
Този имот е част от целият ансамбъл, който развиваме, дебатираме и сме в постоянен 
контакт архитекти с различни специалисти: археолог Кабакчиева, архитект Балабанов – 
хора, които са запознати. Има внесен проект в НИНКН, който се разглежда. 
Изчистваме проблемите, за да можем да кандидатстваме с част от Крепостта Димум. С 
тази промяна се отцепват 6 дка за проучване и инвестиране в този терен. Според 
археолог Кабакчиева трябва да е по-голям теренът, но с оглед на запазването на 
училището вариантът, който ще предложим на Министерството на образованието ще 
бъде одобрен.“ 

Момчил Спасов пожела разяснения относно имота. Инж. Петър Ангелов внесе 
яснота по приложените графични материали. 

Милен Дулев поясни, че част от началото на едната порта попада в този терен. 
Д-р Павловска пристъпи към  гласуване. 

 
Р Е Ш Е Н И Е №68 

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

и чл. 110, ал.1, т.1 от ЗУТ, Общинският съвет разрешава изменение на Подробен 
устройствен план – План за регулация и застрояване на  на УПИ ІІ-1443 „За училище“ и 
на УПИ VIII-1461 „За археологическа недвижима културна ценност“ в  стр. кв.158 по 
плана на гр.Белене и на Подробен устройствен план – План за застрояване  на УПИ ХІІ-
1459 „За крайдунавски парк и археологическа недвижима културна ценност“ в  стр. 
кв.154 по плана на гр.Белене. 
 

2. Възлага на Кмета на Общината изпълнение на последващите съгласно ЗУТ  
действия.  

                                                           
Гласували 12 общински съветника: 
ЗА: 10 
ПРОТИВ: няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 2 
 
ПРИЕМА СЕ  
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След като дневният ред беше изчерпан, д-р Бистра Павловска – председател на 
Общински съвет-Белене закри заседанието. 

 
 

 
Николай Арабаджиев 
Председател на Общински съвет-Белене 
(съгл. Заповед за заместване № 18/03.10.2022 г. и  
Решение №16/27.12.2019 г. на Общински съвет-Белене) 
 
 
Мартина Вакинова 
Технически секретар на Общински съвет-Белене 
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