
 

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 
 

№10 
 

от извънредно заседание на Общински съвет-Белене,  
проведено на 25.11.2022 г. (петък) от 12:00 часа в зала 26 на  

Общинска администрация – Белене 
 

НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ: 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, 
Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил 
Спасов, Николай Арабаджиев, Олег Йорданов, Румен Арабаджиев 

ОТСЪСТВАЩИ: д-р Бистра Павловска, Иван Динов  

КМЕТ И ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Милен Дулев, 
Малина Ешекова, инж. Петър Ангелов 
 
КМЕТ НА КМЕТСТВО: не присъства 

   
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ: не присъстват 

СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ: Ина Джантова, Мая 
Терзиева, Николай Първанов, Петя Кюрчева, инж. Христина Иванова-Мънева 

ЮРИСТ: Маринела Дочева – юрист при Общински съвет-Белене 
 

РЪКОВОДИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ: не присъстват 
 

ГРАЖДАНИ: не присъстват 
 

 След констатиране на необходимия кворум (присъстват 11 общински съветници) 
председателят на Общински съвет-Белене (съгл. Заповед за заместване №25/23.11.2022 
г. и Решение №16/27.12.2019 г. на ОбС-Белене), Николай Арабаджиев откри 
заседанието и представи на своите колеги предварително предложения дневен ред от 
1(една) точка. 
 
 След като коментари и предложения не постъпиха, Николай Арабаджиев подложи 
на гласуване дневния ред от 1 (една) точка. 
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Гласували 11 общински съветника:  
ЗА: 11 
ПРОТИВ: няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма 
 
ПРИЕМА СЕ 

Д Н Е В Е Н Р Е Д 
 

1. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
Актуализация  на поименният списък за  капиталовите  разходи  на Община Белене за 
2022 г. 
 
ПЪРВА ТОЧКА: 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
Актуализация  на поименният списък за  капиталовите  разходи  на Община 
Белене за 2022 г. 

 
 
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене, като обобщи публичното 

обсъждане и промените. 
 
Думата беше дадена на инж. Петър Анеголв – зам.-кмет на Община Белене, който 

представви по-подробно промените: 
 
„С финансовите средства 156 600 лв., които бяха предоставени на общината, се 

опитахме да включим много нови обекти. Ще се постарая да Ви запозная с по-важните 
промени. СМР – СУ „Д. Дебелянов“ – от МОН за ремонта на училището, както и СМР 
на ОУ „В. Левски“. Енергийните дейности по СУ „Д. Дебелянов“ са обследванията и 
проектиранията от републиканската субсидия – 9 600 лв. Енергийно обследване на 
двете детски заведения. До края на януари ще кандидатстваме по програма и сме 
задължени да имаме енергийно обследване. Старото е изтекло, трябва да се поднови. 
Там са разпределени суми по 5000 лв. Завишена е стойността от 36 на 55 хил. лв. за 
проектирането на помпената станция – за сондажа. Парите за реконструкция на ул. 
Цвятко Въбленски са по сметката. От сумата 1 925 001 лв. е преведен първият транш от 
481 251 хил лв. Залагат се нови обекти: Проектирането на ул. Пенчо Славейков и ул. 
Дунав, да бъдат готови за кандидатстване през следващата година. Техническият 
проект – реконструкция на кв. Лозенец се намалява от 5000 лв. на  3370 лв. 
Проектиране на фонтана в централна градска част – 10 хил. лв. Изолацията на магазина 
в с. Бяла вода. Сградата е наша и протекла и се налага екстремно да бъдат възстановени 
щетите. Подмяната на люлките и пързалките в централната градска част – субсидия по 
ПУДООС. №32 – археологическото проучване на тракийската гробница няма да се 
случи. Направена е част, а останалата сума се разпределя. Придобиване на ДМА – 
компютри за Държавна общинска служба за дейности по изборите – доставени са 4  
компютъра. Била е предвидена стойност 8 хил. лв., но са закупени за 6 хил. лв. 
Компютър по проект „Успех“ е за същата сума. Климатици за общинска администрация 
– 5 бр. са поставени за сумата от 7 280 лв. Помпата в инсталацията на ДГ „Знаме на 
мира“ е аварирала. Закупена е нова, защото не подлежи на ремонт. Климатиците в 
полицията са от средствата, които са отделени за тях.“ 

 

2



Мая Терзиева уточни, че те са средства за Детска педагогическа стая и районни 
полицейски инспектори. „Имаме специално писмо от Министерството на финансите, че 
могат да се ползват за капиталови разходи. Затова са закупени 5 бр. климатици“ 

 
Калоян Прокопиев направи забележка, че така написано като „Управление-Белене“ 

не става ясно. 
 
Инж. Петър Ангелов – „500 л. бойлер за ДГ „Знаме на мира“. Сегашният тече и се 

налага смяна. Сумата е увеличена от 5 хил. лв. на 5800 лв. и ще бъде подменен през 
следващата година. Строителен надзор за Изграждане на мултифункционално игрище в 
СУ „Д. Дебелянов“. Съоръженията за фитнес на открито в същото училище – уредите 
са поставени, парите са от ПУДООС. Климатиците в залата не функционират, а тя се 
отоплява само чрез климатици. Закупен е автомобил за патронажа за 19 800 лв. 
Климатици по проект „Патронажна грижа“, намалена е субсидията от ПРЧР. 
Сондажната помпа в централна градска част е аварирала. Закупена е чисто нова, 
същият модел за стойността от 2388 лв. Капиталови трансфери – в СН на СУ „Д. 
Дебелянов“, пректиране и СН за ОУ „Васил Левски“ са отделени суми 10 хил. лв. и 
11 600 лв. Закупуване на оборудване на отделение за физиотерапия - от 35 хил. лв. 
стойността се завишава на 45 хил. лв. В общия смисъл тези са по-важните промени. 
Ако имате въпроси по отделните пера. На разположение са представители на 
финансовия и техническия отдел.“ 

 
Николай Арабаджиев покани представителите на администрацията за коментар и 

допълнения. 
 
Инж. Христина Иванова-Мънева припомни за двата плана – регулационен и общия 

устроствен. 
 
Мая Терзиева допълни, че автомобилът закупен за домашния социален патронаж е 

със средства за COVID. 
 
Думата беше дадена на съветниците за коментари и предложения.  
 
Момчил Спасов благодари на инж. Петър Ангелов – зам.-кмет на Община Белене, 

че е представил по-подробно промените, но все пак има някои въпроси. „Детските 
градини са недопустими за кандидатстване по Плана за възстановяване и устойчивост.“ 

 
Инж. Петър Ангелов – отговори „по Красива България“ 
 
Момчил Спасвов отговори, че там няма нужда от обследване и припомни, за своите 

редовни предложения Общината да кандидатства по „Красива България“. Вече 7-8 
години се пропуска тази възможност. По отношение на СУ „Д. Дебелянов“ . За какво са 
всички тези разходи веднъж имаме СН, ново обследване и проектиране. Явно не е за 
едно и също, но е нужна повече информация. Защо се различават толкова стойностите – 
помпената станция. Не казахте за „Димум“ – остава плащането за следващата година, 
има намаление почти три пъти, не е платено, изпълнено ли е, друга причина ли има, за 
да бъде намалена стойността. Археологичното проучване - защо не е направено цялото, 
а само частично. Стойността се намалява почти четири пъти. Увеличение на стойността 
по т. 8 – изграждане на укрепителни, противоерозионни мероприятия. Още в началото 
негодувах. Явно управляващият орган не е приел обяснението на Общината. С Петър 
Дулев го подготвихме за сметка на УО. Нужна е повече информация. Защо се 
увеличава и защо не можахме да се преборим да е част от проекта и да не се финансира 
от Общиата. Инж. Иванова-Мънева спомена плановете, там също има 

3



увеличение.Проектирането на информационния център на автогарата. Проектирането 
отпадна. Намаляват и парите, добре е да знаем причината. Още веднъж има 
регулационните и устройствени планове. Има ги още веднъж – от друго място. Относно 
автомобила – първо правите разходи, а след това искате от Общинския съвет да ги 
одобрява. По отношение на автомобилите ще има още програми – Околна среда, 
ПУДООС. Електронните автомобили са малко по-скъпи, но при добра сметка от страна 
на общинска администрация, колко ще струва и за колко години ще си избие цената, 
разбира се с дофинансиране от различните програми. След това автомобилът може да 
се ползва почти без разходи за гориво. Излизат нови модели, с по-издържливи батерия. 
Тема за размисъл. Намаление при изграждането на „Част от Крайдунавския парк“ - 
защо. Придобиване ДМА – Двойна метална врата по проект „Не изхвърляй, 
компостирай“ – за какво става въпрос. Малко повече информация и за ул. Първи Май и 
ул. Апостол Високов, за които взехме заем и аз бях против.“ 

 
Милен Дулев – „Ще пробваме да кандидатстваме по „Красива България“. Предвид 

средствата, които Общината генерираше до преди 5-6 години по сметките на 
администрацията не беше възможно. Сега ще имаме свободни средства, с които можем 
да кандидатстваме. Относно проектирането на минералния извор - увеличаваме. За да 
предприемем каквито и да е действия по сондажа, държавата трябва да дойде да 
провери състоянието му. Имаме уверение, че в най-скоро време ще дойдат да вземат 
проби. Предвиждаме вече официално проектиране на съоръжение водочерпене, 
обособяване на санитарно охранителна зона. Проектирането на Димум се намалява, 
защото единственото, което плащаме тази година – консултанските на г-жа Кабакчиева. 
Тя работи и благодарение на нея се движат нещата на тема Димум. Направи се 
радиозаснемане на могилата. Отдолу има римско погребение, което е било ограбено 
през годините. В момента не представлява интерес за нито един археолог да бъде 
разкопано. При автогарата отпада допълнителното проектиране, а там има проект, 
който е пуснат. Имаме наблюдения за автомобила. Имаме желания да закупим. Може 
би ще заложим за следващата година ел. станция в центъра на града за зареждане на ел. 
автомобили. Има гости, както и беленчани с ел. автомобили.“ 

 
Момчил Спасов – „Приоритети на ЕС за ЕЕ - възобновяеми ЕИ. Би било добре 

зарядната станция да ползва безплатен ток от слънцето. Приветсвам идеята, общината 
трябва да бъде пример. Това е бъдещето. Ако ще ходим в тази посока е хубаво да сме 
първи.“ 

 
Милен Дулев – „Проблемът е капацитетът на самите станции. По-голямата 

станция, която зарежда по-бързо и по ефективно е по-скъпа“. Кметът покани за 
разяснения представителите на техническа служба. 

 
Инж. Христина Иванова-Мънева поясни „При СУ „Д. Дебелянов“. Разделено е на 

няколко позиции. Проектът преди няколко години – по бедствия и аварии, 
кандидатсвахвме по Норвежката програма и трябваше да преработим проекта, което 
струва пари. След това пред МОН кандидатствахме по други условия и отново 
преработвахме проекта. Той е висока категория и този СН са две преработки на проекта 
– СН по време на проектирането. После МОН дават 1 млн. и нещо. Сега са дали 
половината. Заложени след избор на изпълнител 33 хил. лв. за СН. 10 хил. – аванс за 
бъдещия СН. Първото е проектиране 9600 лв. два пъти преработка, един надзор, това е 
доклад за оценка на съответсвието. Дават пари от МОН на училището по тяхната 
сметка. Колегите от финансите поясниха, че трябва да са на отделен ред по тази 
причина. По същия начин и за ОУ „Васил Левски“ част от парите са предвидени за 
строителен надзор след поръчката. МОН финансират само СМР и се налага 
съфинансиране от нас. За брегоукрепването – проблем с УПИ, в което попада самото 
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брегоукрепително съоръжение. Отрязваше се една част – западната част. 20-30 хил. лв. 
бяха в договор, че ще ни ги даде ДФЗ. След това с анекс отпаднаха и цялото 
съоръжение остана за наша сметка. Обектът е приет и въведен в експлоатация и няма 
незавършени видове работа от основния проект. Пейките и чешмите са закупени от 
Общината, не бяхме кандидатствали с тях. Регулационните устройствени планове – 
рамков договор, защото всяко има определена площ и колкото излезе накрая Белене-
Запад. Имаме Белене - Център, Белене - Запад и може би догодина ще ви предложим 
Белене – Изток, защото се оказва, че изоставане с дигитализирането на регулационните 
планове. И за трите обекта от заема в кв. 42 – единият обект много се забави в РИОСВ 
за становище за инвестиционно намерение. Там също се забавиха поръчките. Преди 
няколко дни е издадено разрешение и за паркинга в кв. 42 и от техническа гледна точка 
вече всичко е чисто. Следват поръчки и т. н.  

 
 Милен Дулев уточни за „Не изхвърляй, компостирай“, че компостерите в 
рамките на града са обградени с мрежа и това са вратите за тях.“ 
 
 Калоян Прокопиев направи забележка, че когато се правят предложения във 
връзка с бъдещо кандидатстване, следва да е малко по-мотивирано.  
 
 Момчил Спасов отбеляза  „За да вземем точки по плана за възстановяване и 
устойчивост, освен че не сме в необходимата група, трябва да имаме и технически или 
работен проект. Няма да се вместим в срока и няма смисъл да кандидатсваме по тази 
мярка.“ 
 
 Калоян Прокопиев направи забележка за свикването на извънредна сесия и 
отбеляза, че следва да е по-добре мотивирано.  
 
 Милен Дулев отговори, че средставта са приети на предната сесия, а сега се 
разпределят по пера. 
 
 Калоян Прокопиев – „В рамките на седмици – втора актуализация. Защо?“ 
Съветникът направи забележка и по т. 21.  
 
 Момчил Спасов – „Да изясним. На предното заседание гласувахме, 
актуализацията на бюждета. За това бях против. Основната причина – нямахме 
капиталовата програма. Това е причината, понеже не беше налична на предното 
заседание, се разглежда сега.“ 
 
 Калоян Прокопиев припомни, че цялата група не е подкрепила предложението 
тогава. 
 
 Петър Дулев припомни за отсъствието на кметските наместници и кмет на 
кметсво. „Не е допустимо в такива моменти, да не бъдат защитени интересите на 
кметствата и хората там. Благодарение на ръководството на общината се включват 
определени обектни. За това няма достатъчно активност, предложение от кметствата. 
Пасивност, която ми е непонятна. Докато бях кмет не успях да завърша пешеходната 
улица пред СУ „Д. Дебелянов“. Да се предвиди по „Красива България“, ако няма други 
приоритети. Кв. 42 – единият от двата проекта спечелени за цялата държава, порутено 
е. Хората направиха забележка, че не се поддържа и ремонтира. Може да се заложи за 
следващата година. Централна част, много блокове, спортно игрище и уреди. За 
детските градини. Какво се случи с „Бодра смяна“? Закри се, забравихме я и я 
изоставихме. Трябва да се следи състоянието и да се поддържа като база. Не знам 
ръководството дали е решило с какво съдържание ще я насити. Относно ремонта на 
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сградата на магазина в с. Бяла вода. Един скатен покрив ще реши въпросът за 10-15 
години, предвид давността на хидроизолацията.  Относно „Димум“ да продължат 
разкопките, да излизаме по-често по различни канали, за да се популяризира обекта.“ 
 
 Милен Дулев – „Търси се вариант за „Бодра смяна“ за насищане със 
съдържание. Имаме проблеми с енергоносителите, както и за цялата страна проблемите 
се задълбочават икономически. За „Димум“ не сме спирали. Имаме проект в НИНКН и 
се надяваме с помощта на доц. Кабакчиева и с дейностите, които извършваме, да бъде 
одобрен от тях, за да бъде допуснат. Отнася се за принципията, източната част – 
крепостната стена, цялото вътрешно оформление на „Димум“.“ 
 
 Петър Дулев „Чудесно!“ 
 
 Милен Дулев – „Можем да се похвалим, че от две години имаме и държавно 
финансиране за разкопките на „Димум“ Държавата видя, че Община Белене работи по 
„Димум“. Отпускат се малко пари на малко общини. Но с общи усилия се влагад над 21 
хил. Резултатите тепърва ще излизат. Има добри находки.“ 
 
 Момчил Спасов – „Запознайте ни с отчетите“ 
 
 Милен Дулев – „Ние сме от малките крепости със специализирано заснемане от 
геодезистите на НИНК. Това е едно от условията за по-нататъшно развитие и 
допускане за проектиране“ 
 
 Петър Дулев – „Преди 7 години, направихме неимоверни усилия да привлечем 
като собственост на Общината – културният дом на ДНА. Растат храсти, от източната 
част тече. Идеята ми още тогава беше да се предаде на клуба на офицерите и 
сержантите. Предлагам да се потърсят възможности за външно финансиране, да се 
помисли, ако не целия клуб, да се отдели едно място за Съюза на офицерите на 
сержантите от запаса. Да има къде да се събираме, да имаме един по-богат социален 
живот. Подкрепяте ли ме г-н Босилков?“ 
 
 Валери Босилков „Подкрепям!“ 
 
 Последва кратка уточнителна дискусия между Николай Арабаджиев, инж. 
Ангелов и инж. Иванова-Мънева за климатиците и залата в сградата на полицията. 
  

Маринела Дочева – юрист при Общински съвет-Белене направи забележка, че е 
нужно да се направят промени в проекта на решение. Да се добави в правното 
основание: 

„чл.24, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната 
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на община Белене“ 

 
Във всички точки от проекта на решение следва да се промени „Изменя“ на 

„Одобрява извършването на“, т. като кмета изменя, а Общинския съвет одобрява. 
 

След като други коментари и въпроси не постъпиха, Николай Арабаджиев 
пристъпи към  поименно гласуване ведно с предложените промени. 
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Р Е Ш Е Н И Е: 79 
 

 На основание чл.21 ал.1 т. 6 от ЗМСМА, чл.124 ал.3 от Закона за 
публичните финанси и чл.24, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за съставяне 
на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Белене 

 
 

1. Одобрява извършването на компенсирани промени по обекти и създаване на 
нови обекти  с източник на финансиране целева републиканска субсидия за 2022 г. 

(в лева)  

 Обект: Д-т План /било/ 
         лв. 

Актуализация            
/става/- лв. 

 §5100 Основен ремонт     
1 проектиране за основен ремонт на 

покрива на сградата на кметство в с. 
Татари 

2-122 2000,00 2100,00 

2 Енергийно обследване сградата на 
общинска администрация 

2-122 0,00 5317,00 

3 Енергийни дейности за СУ "Димчо 
Дебелянов" гр. Белене /обследване и 
проектиране/ 

2-322 0,00 9600,00 

4 Основен ремонт на Хидроизолацията 
на ОУ "Васил Левски" гр. Белене, над 
административен корпус 

2-322 17500,00 19622,00 

5 Енергийно обследване ДГ "Мечта" 2-311 0,00 5000,00 
6 Енергийно обследване ДГ "Знаме на 

мира" 
2-311 0,00 5000,00 

7 Проектиране на помпена станция при 
сондаж № Р-1ХГ в землището на град 
Белене 

2-605 36000,00 55000,00 

8 Проектиране на ул. "Пенчо Славейков" 
 

2-606 0,00 16000,00 

9 Проектиране на ул. "Дунав" 2-606 0,00 15861,00 
10 Проектиране на фонтан - централна 

градска част 
2-619 0,00 10000,00 

11 Хидроизолация на покрив на магазин в 
с. Бяла вода 

2-619 0,00 5742,00 

12 Проектиране крепост "Димум" - главна 
сграда ("Принципия") 

2-619 18000,00 6500,00 

13 Археологическо проучване на 
тракийска гробница 

2-619 12312,00 3000,00 

14 Проектиране на информационен 
център и автогара, гр. Белене 

2-619 172,00 0,00 

 §5200 Придобиване на ДМА 
 

   

1 Компютри за общинска администрация 2-122 0,00 6000,00 
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- 
2 Климатици за общинска 

администрация- 
2-122 0,00 7280,00 

3 Мултифункционално устройство за 
нуждите на общинска администрация 

2-122 4000,00 2736,00 

4 Помпа за отоплителна инсталация за 
ДГ "Знаме на мира" 

2-311 0,00 1194,00 

5 Закупуване на бойлер за ДГ "Знаме на 
мира" 

2-311 5000,00 5800,00 

6 Изграждане на многофункционално 
игрище в СУ "Димчо Дебелянов", гр. 
Белене - СН 

2-322 0,00 1224,00 

7 Климатици за ЦПЛР 2-337 0,00 13000,00 
8 Изграждане на укрепителни и 

противоерозионни мероприятия в 
обхвата на обект "Изграждане на част 
от Крайдунавски парк - Белене" 

2-619 109000,00 135247,00 

9 паркова мебел /фонтанки/  за обект 
"Изграждане на част от Крайдунавски 
парк, гр. Белене" 

2-619 5000,00 4995,00 

10 Сондажна помпа за централна градска 
част 

2-619 0,00 2388,00 

 § 5300 Придобиване на други 
нематериални активи 

   

1 Изработване на регулационни и 
устройствени планове за част от 
урбанизираната територия на град 
Белене 

2-619 0,00 4978,00 

 § 5500 Капиталови трансфери    
1 Строителен надзор по проект "Основен 

ремонт сградата на СУ "Димчо 
Дебелянов" гр. Белене" 

1-322 0,00 10000,00 

2 Проектиране и строителен надзор по 
проект " Основен ремонт покрив на ОУ 
"Васил Левски" гр. Белене" 

1-322 0,00 11600,00 

 Контр. сума  208984,00 365184,00 
 

2. Одобрява извършването на промени към поименния списък за капиталови 
разходи за 2022 г. с източник на финансиране преходен остатък републиканска 
субсидия 2021 г., както следва:    

                            

   (в лева)  

№ 
 

Обект:     Дейност  План 
/било/ лв 

Актуализация            
/става/ - лв. 

 §5100 Основен ремонт    
1 Основен ремонт ограда на училище в с. 

Петокладенци 
2-322 3107,00 3064,00 

2 Технически проект за обект 
"Реконструкция на ул. "Лозенец" от 
о.т.378а, о.т.378, о.т.379, до о.т.389 - гр. 

2-606 5631,00 3370,00 
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Белене, община Белене" 
3 Проектиране на информационен център и 

автогара, гр. Белене 
2-759 2828,00 0,00 

 § 5300 Придобиване на други 
нематериални активи  

   

1 Изработване на регулационни и 
устройствени планове за част от 
урбанизираната територия на град Белене 

2-619 8382,00 13514,00 

 Контр. сума  19948,00 19948,00 
 

3. Одобрява извършването на промени към поименния списък за капиталови 
разходи за 2022 г. с източник на финансиране собствени средства, както следва:         

(в лева) 

№ 

 

Обект: Дейност План 
/било/ 

лв. 

Актуализация 
/става/ - лв. 

 §5200 Придобиване на ДМА 
 

   

1 Компютър  по дейност "Държавни и 
общински служби и дейности по изборите" 

1-117 0,00 2231,00 

2 Компютри за общинска администрация –
ПМС №326 от 2021 г. 

2-122 0,00 2422,00 

3 Климатици за Управление – Белене - 
общата субсидията за делегираните от 
държавата дейности 

1-239 0,00 5200,00 

4 Собствено участие  по д-р № РД04-105 от 
21.12.2021 г. - оборудване за Домашен 
социален патронаж  

2-524 2204,00 1650,00 

5 Автомобил за нуждите на ДСП – ПМС № 
326 от 2021 г. 

2-524 0,00 19800,00 

6 Закупуване на копирна машина за нуждите 
на екипа администрираш дейност 
"Социални услуги в домашна среда" – 
обща субсидия за делегираните от 
държавата дейности 

1-561 2500,00 2580,00 

7 Паркова мебел /фонтанки/  за обект 
"Изграждане на част от Крайдунавски 
парк, гр. Белене" – дарение 

2-619 0,00 2038,00 

8 Закупуване на  храсторези по План сметка 
2022 г. 

2-623 6000,00 5960,00 

 § 5500 Капиталови трансфери    

1 Закупуване на оборудване за отделение по 
Физиотерапия към МЦ Белмедик ЕООД – 
ПМС № 326 от 2021 г. 

1-469 35000,00 45000,00 

 Контр. Сума:  45704,00 86881,00 
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4. Одобрява извършването на промени към поименния списък за капиталови 
разходи за 2022 г. с източник на финансиране Агенция за социално подпомагане, 
както следва:   

 

(в лева) 

№ 

 

Обект: Дейност План 
/било/ 

лв. 

Актуализация 
/става/ - лв. 

 §5200 Придобиване на ДМА 
 

   

1. Д-р № РД04-105 от 21.12.2021 г. - 
оборудване за Домашен социален 
патронаж  

2-524 0,00 21440,00 

                                               Контр. Сума: 
  

 0,00 21440,00 

 

 

5. Одобрява извършването на промени към поименния списък за капиталови 
разходи за 2022 г. с източник на финансиране ПУДООС, както следва:    

(в лева) 

№ 

 

Обект: Дейност План 
/било/ 

лв. 

Актуализация 
/става/ - лв. 

 §5100 Основен ремонт     

 Подмяна на люлки и пързалки по проект 
"град Белене - зелен и красив" 

2-619 0,00 11744,00 

 §5200 Придобиване на ДМА 
 

   

 Подмяна съоръжения за фитнес на открито 
в СУ "Димчо Дебелянов" / Гръбен 
тренажор, Комбиниран фитнес уред-
тренажор за крака и успоредка, 
Комбиниран фитнес уред-степер и 
кростренажор/ 

1-322 0,00 6072,00 

                                               Контр. Сума: 
  

 0,00 17816,00 

    

 
 
6. Одобрява извършването на промени към поименния списък за капиталови 

разходи за 2022 г. с източник на финансиране Министерство на регионалното развитие 
и благоустройство, както следва:     
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(в лева) 
№ 

 

Обект: Дейност План 
/било/ 

лв. 

Актуализация 
/става/ - лв. 

 §5100 Основен ремонт     

 Реконструкция на ул. "Цвятко Въбленски" 
село Деков, Община Белене 

2-619 0,00 481251,00 

                                               Контр. Сума: 
  

 0,00 481251,00 

 
 

7. Одобрява извършването на промени към поименния списък за капиталови 
разходи за 2022 г. с източник на финансиране Министерство на образованието и 
науката, както следва:   

   
(в лева) 

№ 

 

Обект: Дейност План 
/било/ 

лв. 

Актуализация 
/става/ - лв. 

 §5100 Основен ремонт     

 СМР по проект "Основен ремонт сградата 
на СУ "Димчо Дебелянов" гр. Белене" 

1-322 0,00 559986,00 

 СМР по проект " Основен ремонт покрив 
на ОУ "Васил Левски" гр. Белене" 

1-322 0,00 110617,00 

                                               Контр. Сума: 
  

 0,00 670603,00 
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8. Одобрява извършването на промени към поименния списък за капиталови 
разходи за 2022 г. с източник на финансиране Оперативни програми, както следва: 

 
 
 
(в лева) 

№ 

 

Обект: Дейност План 
/било/ лв. 

Актуализация 
/става/ - лв. 

 Програма за развитие на селските 
райони 

   

 §5100 Основен ремонт     

 Реконструкция на част от ул. „"Ф. Дечев", 
ул. „М. Василев", ул. „П. Д. Петков" и ул. 
„Рила"" в гр. Белене 

2-606 630455,00 647196,00 

 Изграждане на част от Крайдунавски парк, 
гр. Белене 

2-619 561414,00 463502,00 

 Околна среда    

 §5200 Придобиване на ДМА 
 

   

 Дробилка за растителност и клони по 
проект "Не изхвърляй - компостирай" 

2-627 101340,00 101040,00 

 Ротационно сито по проект "Не изхвърляй 
- компостирай" 

2-627 4176,00 6962,00 

 Двойна метална врата по проект "Не 
изхвърляй - компостирай" 

2-627 3714,00 11474,00 

 Наука и образование за интелигентен 
растеж 

   

 §5200 Придобиване на ДМА 
 

   

 Компютри по проект "Подкрепа за успех" 1-322 0,00 15435,00 

 Развитие на човешките ресурси    

 §5200 Придобиване на ДМА 
 

   

 Климатици по проект "Патронажна грижа - 
компонент 2" 

2-532 0,00 2400,00 

 
 
 
Гласували поименно 11 общински съветника: 
ЗА: 11 (Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Даниел Тонев, Калоян 
Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Николай Арабадажиев, Олег 
Йорданов, Петър Дулев, Румен Арабаджиев) 
ПРОТИВ: няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма 
 
ПРИЕМА СЕ  
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След като дневният ред беше изчерпан, Николай Арабаджиев – председател на 

Общински съвет-Белене закри заседанието. 
 

 
 

Николай Арабаджиев 
Председател на Общински съвет-Белене 
(съгласно Заповед за заместване №25/23.11.2022 г. и  
Решение №16/27.12.2019 г. на ОбС-Белене) 
 
 
Мартина Вакинова 
Технически секретар на Общински съвет-Белене 

13


	ПРОТОКОЛ
	от извънредно заседание на Общински съвет-Белене,
	проведено на 25.11.2022 г. (петък) от 12:00 часа в зала 26 на
	Общинска администрация – Белене
	Гласували 11 общински съветника:
	ЗА: 11
	„чл.24, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Белене“
	Р Е Ш Е Н И Е: 79
	На основание чл.21 ал.1 т. 6 от ЗМСМА, чл.124 ал.3 от Закона за публичните финанси и чл.24, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и о...
	Николай Арабаджиев
	Мартина Вакинова



