
 

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 
 

№11 
 

от редовно заседание на Общински съвет-Белене,  
проведено на 08.12.2022 г. (четвъртък) от 15:30 часа в зала 26 на  

Общинска администрация – Белене 
 

НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ: 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: д-р Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско 
Манолов, Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, 
Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Олег Йорданов, Петър Дулев, Румен 
Арабаджиев 
ОТСЪСТВАЩИ: Валери Босилков  
 
КМЕТ И ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Милен Дулев, 
Малина Ешекова, инж. Петър Ангелов 
 
КМЕТ НА КМЕТСТВО: не присъства 
   
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ: Александър Андреев, Венцислав Петров 
 
СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ: инж. Христина Иванова-
Мънева, Мая Терзиева, Николай Първанов, Виктория Любенова, Анна Несторова 
  
РЪКОВОДИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ: НЧ „Изгрев – 1927“ 
– с. Кулина вода – Людмила Лазарова 
 
ГРАЖДАНИ: не присъстват 

 
 След констатиране на необходимия кворум (присъстват 12 общински съветници) 
при остъствие на Валери Босилков по уважителни причини, председателят на 
Общински съвет-Белене, д-р Бистра Павловска откри заседанието и представи на 
своите колеги предварително предложения дневен ред от 11 (единадесет) точки. 
 Д-р Павловска подложи на гласуване дневния ред от 11 (единадесет) точки. 
 
Гласували 12 общински съветника:  
ЗА: 12 
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 
приемане на Годишна план – програма за развитието на читалищната дейност в 
Община Белене за 2023 г. 
 

2. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
приемане на одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на 
консолидирания годишен финансов отчет на община Белене за 2021 г. 
 

3. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
уължаване срока на договор за общински дълг от фонд „ФЛАГ“ за изпълнението на 
проект „Съвместно управление на риска за ефективни реакции на местните власти в 
извънредни ситуации“, е-MS code ROBG-458 по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-
България 2014-2020. 
 

4. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на проект № 
BG06RDNP001-19.253-0002 с наименование „Подобряване на средата на живот чрез 
реконструкция на част от уличната мрежа и изграждане на спортна инфраструктура на 
територията на община Белене” по Административен договор № BG06RDNP001-
19.253-0002-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони 
 

5. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
разрешение на заемообразно ползване на средства за изпълнение на проект 
„Патронажна грижа +“ в Община Белене-Компонент 3“ по Процедура BG05M9OP001-
2.119 „Патронажна грижа +“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020 г. 
 

6. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
кандидатстване на община Белене с проектно предложение по процедура чрез 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа 
в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (ПРЧР). 
 

7. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
кандидатстване на Община Белене по процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския 
капацитет“, Приоритетна ос 2 „ Социално включване и равни възможности“, Програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г. 
 

8. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
одобряване на Общ устройствен план /ОУП/ на община Белене /без землището на гр. 
Белене/ 
 

9. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
одобряване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на гр. Белене 
в обхвата на УПИ II в стр. кв.113 по плана на града. 
 

10. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
одобряване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на гр. Белене 
в обхвата на УПИ V и VI в стр. кв 128б по плана на града. 
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11. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

 
ПЪРВА ТОЧКА: 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
приемане на Годишна план – програма за развитието на читалищната дейност в 
Община Белене за 2023 г. 

 
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене, като обобщи. 
 
Д-р Павловска даде думата на председателите на комисиите където е разгледано 

предложението за становища. 
 
Веселка Врайкова – председател на ПК «Здравеопазване, социални дейности, 

образование, култура, младежки дейности и спорт» представи становището на 
комисията, като членовете и са приели проекта за решение със 6 «ЗА» 
 

Николай Арабаджиев – председател (по заместване) на ПК «Устройство на 
територията, жилищна политика и екология» представи становището на комисията, 
като членовете и са приели проекта за решение със 6 «ЗА» 

 
По време на заседанията на постоянните комисии присъстваха представители на 

читалищата.  
 
Калоян Прокопиев направи забележка, че липсва годишна план-програма за 

развитието на читалищната дейност и препоръча занапред администрацията да 
разработва такава. Съветникът отбеляза, че практиката на други общини е да се 
публикува на сайта на Общината, за да може гражданите да се запознаят с нея. Г-н 
Прокопиев сподели, че е разговарял със служителя, който отговаря по темата, но 
отсъства по уважителни причини днес. Калоян Прокопиев заяви, че е предложил да 
съдейства, но е получил уверението, че подобна програма ще бъде изготвена, 
съобразено с препоръката на съветниците. 

 
Д-р Павловска поздрави НЧ «Изгрев-1927» - с. Кулина вода по случай 95 

годишнината и даде думата на г-жа Людмила Лазарова. 
 
Людмила Лазарова благодари и от името на останалите колеги – представители на 

читалищата, помоли при оформянето на бюджета да се вземат предвид читалищата, тъй 
като са им нужни повече средства. 

 
Д-р Бистра Павловска увери, че ще бъде направено всичко възможно и след като 

други коментари и предложения не постъпиха, пристъпи към гласуване. 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 80 
 

 На основание чл.26а, ал.2 от Закона за Народните читалища и чл. 21, ал. 1, т. 12 
и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински 
съвет – Белене приема:  

1. Годишна план – програма за развитието на читалищната дейност в Община 
Белене, която включва годишни план-програми и културни календари за 2023 г. на НЧ 
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„Христо Ботев 1892“ гр. Белене, НЧ „Виделина - 1897“ с. Деков,  НЧ „Възраждане 
1924“ с. Бяла вода, НЧ „Изгрев - 1927“ с. Кулина вода, НЧ „Развитие – 1921“ с. Татари, 
НЧ „ Напредък 1903“             с. Петокладенци; 

 
2. Културен календар на Община Белене за 2023 г. 
 

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 
приемане на одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на 
консолидирания годишен финансов отчет на община Белене за 2021 г. 

 
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене като обобщи, че проверката е 

минала без съществени забележки. Кмета използва момента да благодари на всички, 
които са работили усилено във връзка с доклада, справили са се, както с отчитането, 
така и с изискванията на Сметна палата в продължение на месец. Милен Дулев 
благодари на всички служители в отдела, второстепенните разпоредители и като цяло 
на всички ангажирани с тази задача в общината – Мая Терзиева, Петя Кюрчева, 
Виктория Любенова, Ина Джантова и др.  

 
Предложението е разгледано от всички постоянни комисии при Общински съвет-

Белене. Д-р Павловска даде думата на председателите на комисиите за становища. 
 
Веселка Врайкова – председател на ПК «Здравеопазване, социални дейности, 

образование, култура, младежки дейности и спорт» представи становището на 
комисията, като членовете и са приели проекта за решение със 6 «ЗА» 
 

Олег Йорданов – председател на ПК «Местно самоуправление, ред, законност и 
сигурност» представи становището на комисията, като членовете и са приели проекта 
за решение с 5 «ЗА» 

 
Николай Арабаджиев – председател на ПК «Икономика, общинска собственост, 

бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм», представи становището на 
комисията, заедно със становището на ПК «Устройство на територията жилищна 
политика и екология». Членовете и на двете комисии са приели проекта за решение със 
6 «ЗА». Г-н Арабаджиев подкрепи думите на кмета и отбеляза, че е хубаво да се чуват 
подобни думи за екипа и от свое име похвали администрацията за добрата съвместна 
работа. 

 
Калоян Прокопиев отбеляза, че кмета е отправил единствено хвалби, но «е добре да 

сме обективни. Докладът отразява пропуските в осчетоводяването: при дългосрочните 
заеми, към Фонд ФЛАГ ЕАД, ГФО на търговските дружества са получени в Общината 
след сроковете за предаване на ГФО от Община Белене в Министерството на 
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финансите, като от ръководството на Община Белене, своевременно не са предприети 
действия за осигуряване на необходимата информация. Не е извършена актуализация 
на системата за финансово управление и контрол съгласно указание на министъра от 
2020 г. Добре е да ги вземем предвид и да не ги четем в следващия доклад.» 

 
Д-р Павловска благодари за препоръката и даде думата на кмета. 
 
Милен Дулев отговори, че предвид печалбата на общинските дружества, приема 

тези забележки за нормални.  
 
Мая Терзиева отговори, че «срокът за предаване на ГФО на общинските дружества 

е 30.06, а срокът на Общината е 23.02. и съответно няма как да бъдат принудени 
търговските дружества да приключат толкова рано. Те си спазват техният си срок, 
който е по закон – за предаване на отчети в Статистика и в НАП. Можем да ги поканим 
с писмо, но не можем да ги принудим.»  

 
Калоян Прокопиев отбеляза, че не се признава грешката. «Написано е в отчета. Не 

казвам, че е лошо, но е добре да не се оправдаваме след направените забележки. Ние 
сме едноличен собственик на капитала. Дружествата са длъжни да направят това, което 
искаме от тях.» 

 
Момчил Спасов се присъедини към г-н Прокопиев и определи изказването на кмета 

като несериозно. «Още миналата година дискутирахме, че са на печалба, защото имаха 
извънредни приходи, които ако се махнат няма да е така. Сама по себе си печалбата не 
е целта на търговските дружества. Те са дружества по Търговския закон. Целта е да се 
повишава да се обслужват гражданите. По-добре е така наречената печалба да се 
инвестира в подобряване на качеството на услугата. Обръщам внимание на главния 
счетоводител, че предстоят много проверки и трябва да се въоръжи с търпение.» 
Съветникът благодари, че заседанието е съобразено и с неговото присъствие на 
срещата на НСОРБ по Европейски програми. Там е станало въпрос, че много общини, 
които изпълняват големи европейски проекти, по частни сигнали, идват не само 
български, но и европейски институции на проверка. «Коментирахме по-подробно на 
заседанията на комисиите, но съм сигурен, че главният счетоводител и екипът ще си 
вземат нужните забележки, кмета ще си вземе поука да не коментира неща, които не са 
по темата, но да разказва повече за предложенията – какви са забележките, защо са 
направени, сериозни ли са или не, взели ли сме си поука за следващия път и т. н.» 

 
Д-р Павловска отбеляза, че сериозна институция като Сметна палата няма как да не 

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

поименно гласуване. 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 81 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (ЗМСМА), чл.140, ал.5  от Закона за публичните финанси и 
чл.9, ал.3 от Закона за общинския дълг, Общински съвет Белене: 

Приема одитен доклад №0100310322 на Сметна палата за извършен финансов 
одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Белене за 2021г., 
съдържащ немодифицирано мнение, копие от който е приложен към настоящото 
решение.  
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Гласували поименно 12 общински съветника: 

ЗА: 12 (д-р Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Даниел Тонев, Иван 
Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Николай 
Арабаджиев, Олег Йорданов, Петър Дулев, Румен Арабаджиев) 
ПРОТИВ: няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма 
 
ПРИЕМА СЕ  
 
 
ТРЕТА ТОЧКА: 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
уължаване срока на договор за общински дълг от фонд „ФЛАГ“ за изпълнението 
на проект „Съвместно управление на риска за ефективни реакции на местните 
власти в извънредни ситуации“, е-MS code ROBG-458 по Програма ИНТЕРРЕГ V-
A Румъния-България 2014-2020. 

 
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене като обобщи, че удължаването се 

е наложило след корекция, която вече е на втора инстанция. „Движат се нещата в 
правилната посока, вземат се под внимание нашите доводи и забележки, прави сме и 
вярвам, че ще намалим възможно най-много дори към 0 сумата от корекцията“ 

 
Предложението е разгледано от ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, 

финанси, програми за финансиране и туризъм“ Николай Арабаджиев представи 
становището на комисията където е прието със 6 „ЗА“ с промяна на думата от променя 
на изменя в т. 1 от проекта на решение. 

 
Последва кратка уточнителна дискусия за сумата и процентите с участници д-р 

Павловска, Калоян Прокопиев, Момчил Спасов, Мая Терзиева и Милен Дулев. 
 

Калоян Прокопиев попита кога предстои да мине делото. 
 
Милен Дулев отговори, че се очаква следващият месец да мине делото в 

Административен съд-Плевен. 
 

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

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 82 
 

На основание чл.21 ал.1, т.10 от ЗМСМА във връзка с чл.17, ал.1 и чл.19а от Закона 
за общинския дълг Общински съвет –Белене  дава своето съгласие: 
 

1.  Изменя Решение №33/26.04.2022г. взето с Протокол №3/26.04.2022г. на 
Общински съвет Белене в следните му части: 

• Условия за погасяване: 
- Било: Срок на погасяване – до 25.12.2022г. с възможност за предсрочно 

погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване 
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- Става: Срок на погасяване – до 25.09.2023г. с възможност за предсрочно 
погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване 

2. Дава съгласие на Кмета на Община Белене да отправи писмено искане  до Фонд 
„ФЛАГ“ ЕАД за удължаване на срока до 25.09. 2023г. и да подготви необходимите 
документи и да извърши всички правни и фактически действия за изпълнение на 
решението по т.1. 

 
Гласували поименно 12 общински съветника: 
ЗА: 12 (д-р Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Даниел Тонев, Иван 
Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Николай 
Арабаджиев, 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 
разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на проект № 
BG06RDNP001-19.253-0002 с наименование „Подобряване на средата на живот 
чрез реконструкция на част от уличната мрежа и изграждане на спортна 
инфраструктура на територията на община Белене” по Административен договор 
№ BG06RDNP001-19.253-0002-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., 
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене като обобщи, че ДФЗ е забавил 

проекта дълго време.  
 
 Д-р Павловска даде дума на председателите на комисиите за становища.  
 

Николай Арабаджиев представи становището на ПК „Икономика, общинска 
собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм“ където 
предложението е прието с 6 “ЗА“ 

 
      Петър Дулев използва момента да честити празника на всички настоящи и бъдещи 
студенти. Съветникът отбеляза, че по време на Парламентарен контрол е станало дума, 
че не сме готови със разрешение за строителство за един проект. Г-н Дулев попита така 
ли е. Цитирани са всички общини от Плевенска област.  

  Милен Дулев отговори, че вероятно става въпрос за извънредните средства. 
«Община Никопол е подала проект с изтекло разрешение за строеж.» Последва кратка 
уточнителна дискусия по отношение на сроковете. Кмета потвърди, че не става въпрос 
за Община Белене. 

 Милен Дулев сподели, че за ул. Цвятко Въбленски са отпуснати 25% процента 
от сумата, но не е сигурно дали след Нова година ще бъдат отпуснати останалите 
средства. 
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 След като други коментари и предложения не постъпиха, д-р Павловска 
пристъпи към поименно гласуване. 

 

Р Е Ш Е Н И Е №83 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 104, ал. 1, т. 5  и чл. 104, ал. 2 и ал. 4 от  Закона за 
публичните финанси 

 
1. Общински съвет – Белене разрешава ползването на временен безлихвен заем 

от общинския бюджет, по проект № BG06RDNP001-19.253-0002 с наименование 
„Подобряване на средата на живот чрез реконструкция на част от уличната мрежа и 
изграждане на спортна инфраструктура на територията на община Белене” по 
Административен договор № BG06RDNP001-19.253-0002-C01 за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони, в размер до 2 592,00 лева.  

 
2. Средствата ще бъдат възстановени до един месец след получаване на 

авансовото искане от Държавен фонд „Земеделие“. 
 
3. Възлага на Кмета на Общината последващи действия. 

 
 

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

 
ПРИЕМА СЕ  
 
  

 
 
ПЕТА ТОЧКА: 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
разрешение на заемообразно ползване на средства за изпълнение на проект 
„Патронажна грижа +“ в Община Белене-Компонент 3“ по Процедура 
BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа +“, Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

 
Докладва Малина Ешекова – зам.-кмет на Община Белене като обобщи, че 

бюджетът на проекта е 35 159,04 лв. за период от 6 месеца. „Екипът по организация и 
управление на проекта ще подготви междинно плащане и е необходимо за 
своевременно изплащане на възнагражденията и осигурителните вноски на назначените 
лица за месеците ноември и декември. Сумата възлиза на 10 580 лв.“ 
 

Думата беше дадена на председателите на комисиите за становища. 
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Веселка Врайкова представи становището на ПК «Здравеопазване, социални 

дейности, образование, култура, младежки дейности и спорт» като припомни за 
направени корекции по препоръка на юриста на Общински съвет-Белене в правното 
основание и промяна в т. 2 от проекта на решение. Комисията е приела предложението 
със 6 «ЗА» 

 
Николай Арабаджиев – председател на ПК „Икономика, общинска собственост, 

бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм“ представи сходно становище, 
като комисията е приела предложението с  6 «ЗА». 

 
След като коментари и предлжения не постъпиха, председателят пристъпи към 

поименно гласуване. 
 

Р Е Ш Е Н И Е №84 
 

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 № BG05M9OP001-2.119-0050-С01 за изпълнение на проект “ Патронажна 
грижа + в  Община Белене-Компонент 3“ за осигуряване на средства за работни заплати 
за м.ноември и м.декември 2022 г. на наетите по проекта лица в размер на 10 580 
лв./десет хиляди и петстотин и осемдесет лева/. 

 
2. Средствата да бъдат възстановени до един месец след получаване на авансовото 

плащане от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 
 

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

 
ПРИЕМА СЕ  
 
ШЕСТА ТОЧКА: 
 
 Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
кандидатстване на община Белене с проектно предложение по процедура чрез 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 
„Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (ПРЧР). 
 

Докладва Малина Ешекова – зам.-кмет на Община Белене като обобщи, че става 
въпрос за нов проект за предоставяне на грижа на 59 потребители. Максималният 
размер на финансовата помощ ще бъде определен за срок от 12 м. Срокът за 
кандидатстване е 16.01.2023 г. 
 

Думата беше дадена на председателите на комисиите за становища. 
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Веселка Врайкова – председател на ПК «Здравеопазване, социални дейности, 
образование, култура, младежки дейности и спорт» представи становището на 
комисията. Предложението е прието със 6 «ЗА» 

Николай Арабаджиев – председател на ПК „Икономика, общинска собственост, 
бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм“ представи становището на 
комисията. Предложението е прието със 6 “ЗА“. 

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

гласуване. 
 

Р Е Ш Е Н И Е №85 
 

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

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

за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 
“Грижа в дома” по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (ПРЧР). 
 

2. 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  
 
СЕДМА ТОЧКА: 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
кандидатстване на Община Белене по процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския 
капацитет“, Приоритетна ос 2 „ Социално включване и равни възможности“, 
Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г. 

Докладва Малина Ешекова – зам.-кмет на Община Белене като обобщи, че „след 
приемането на националната карта за социални услуги през 2024 г., на общините ще 
бъдат вменени допълнителни задължения по Закона за социалните услуги, Закона за 
хората с увреждания и Закона за личната помощ. Дейности, които до сега са 
извършвани от ДСП ще се прехвърлят към общините и във връзка с това се дава 
възможност за обучение на служителите на социалните услуги и на общинската 
администрация. Срокът за кандидатстване също е 16.01.2023 г. 43 010 лв. е сумата, 
която ще бъде отпусната за община Белене. Подпомагат се и извършване на анализи, 
изготвяне на програмата за качеството на социалните услуги и др.“ 
 

Думата беше дадена на Веселка Врайкова «Здравеопазване, социални дейности, 
образование, култура, младежки дейности и спорт» и на Николай Арабаджиев – 
председател на ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, програми за 
финансиране и туризъм“ за становища. Предложението е прието със 6 “ЗА“ и в двете 
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комисии с лека корекция в правнто основание като т. 8 е премахната и е добавена 
думата „съгласие“ в първа точка на проекта на решение. 

 
Момчил Спасов поиска повече разяснения какви точно правомощия ще се 

прехвърлят и колко човека се очаква да се наемат по проекта и в какъв срок. 
 
Малина Ешекова – „срокът на проекта е 24 месеца. Насочването на социалните 

услуги до сега е било от ДСП, а сега първо ще минават през Общините и за това се 
налага допълнително обучение. В зависимост от отпусната сума, тъй като имаме малко 
социални услуги, вероятно ще са на граждански договор – 1 или 2. Нашите услуги са 
по-малко ЦОП, ЦСРИ, Лична помощ и Асистентска подкрепа.“ 

 
Момчил Спасов – „Едната от дейностите е насочването, други има ли?“ 
 
Малина Ешекова – „Общините са доставчика на услуги, съответно всичко минава 

от там. Те са делегирани дейности. Това е основното.“ 
 
След като други коментари и предложения не постъпиха, д-р Бистра Павловска 

пристъпи към гласуване. 

 
Р Е Ш Е Н И Е №86 

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

местната администрация : 
 

1. Дава съгласие Община Белене да подаде проектно предложение процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 
„Укрепване на общинския капацитет“, Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни 
възможности“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г. 

 
2. Възлага на Кмета на община Белене да предприеме всички последващи правни и 

фактически действия по подготовка и подаване на проектното предложение. 
 
Гласували 12 общински съветника: 
ЗА: 12  
ПРОТИВ: няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма 

 
ПРИЕМА СЕ  
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ОСМА ТОЧКА: 

 Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
одобряване на Общ устройствен план /ОУП/ на община Белене /без землището на 
гр. Белене/ 

Докладва инж. Петър Ангелов – зам.-кмет на Община Белене като обобщи, че той е 
допуснат от Общинския съвет през 2018 г. „Предварителният проект е обявен на 
всички съгласувателни институции и органи в страната. В процеса на съгласуване 
постъпиха няколко становища и препоръки, които бяха взети предвид. Очакваха се 
становищата на МРРБ и на НИНКН. На МРРБ пристигна в деня на комисиите. На 
комисиите беше дадено адекватно и пълно изложение, но ако имате въпроси ние сме 
готови да отоворим“ 

Думата беше дадена на председателите на всички постоянни комисии при 
Общински съвет-Белене. Предложението е прието със 6 “ЗА“ в три от комисиите, като 
в ПК „Местно самоуправление, ред, законност и сигурност“ е прието с 5 „ЗА“. 

Момчил Спасов: „По отношение на аналитичната част, продължава лошата 
практика информацията, която се предоставя да не отговаря на действителността, 
остаряла е, с явни фактически грешки по всички части – демография, население, околна 
среда, пътища, икономика – там почти няма данни. Реално са ползвани от общинския 
план, няма достатъчно данни от статистиката, която е на разположение. Претупва се 
аналитичната част. Остава неприятно вчепатление при приемането на подобни 
документи – устройствени, стратегически, ПИРО. Мултиплицира се в следващи 
документи грешна информация и пропуски. В случай, че някой иска да даде пари на 
Община Белене, можем да подведем управляващия орган, министерствата и др. Не е 
сериозно, за пореден път да се предлага подобен документ. Предложих на комисиите, 
администрацията да ги прочете преди да ни ги даде. Убеден съм, че ще поправят 99% 
от пропуските. Това е моят съвет. Благодаря!“  

След като други коментари и предложения не постъпиха д-р Бистра Павловска 
пристъпи към  гласуване. 

Р Е Ш Е Н И Е №87 

На основание чл. 21, ал.2 и във връзка с чл. 21, ал.1, т.11 Закона за местното 
самоуправление и местната администрация  и  чл. 127, ал.6 от Закона за устройство на 
територията 

1. Одобрява: Общ устройствен план /ОУП/ на община Белене /без землището на гр.
Белене/. 

2. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите правни и фактически
действия съгласно ЗУТ  действия, свързани с изпълнение на настоящето Решение. 

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

ПРИЕМА СЕ 
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ДЕВЕТА ТОЧКА: 

 Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
одобряване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на гр. 
Белене в обхвата на УПИ II в стр. кв.113 по плана на града. 

Докладва инж. Петър Ангелов – зам.-кмет на Община Белене като обобщи, че на 
„предното заседание беше допуснат проекта за частично изменение, а днес се предлага 
решение за одобрение на този проект. Става въпрос за терена зад поделението.“ 

Думата беше дадена на Николай Арабаджиев – председател по заемстване на ПК 
„Устройство на територията, жилищна политика и екология“ за становище. 
Предложението е прието със 6 “ЗА“ от комисията. 

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

Р Е Ш Е Н И Е №88 

На основание чл. 21, ал.2 и във връзка с чл. 21, ал.1, т.11 Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал.1 т.1 и ал.3 от Закона за 
устройство на територията, на основание чл. 136, ал.1 във връзка с чл. 127, ал.6 от 
Закона за устройство на територията 

1. Одобрява:  проект за частично изменение на Общия устройствен план на гр.
Белене в обхвата на УПИ II в стр.кв. 113 по плана на  града, като устройствената зона в 
която попада  имота се измени от Жилищна устройствена зона за малкоетажно етажно 
застрояване „Жм“ в Смесена многофункционална устройствена зона „СМФ“. 

2. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите правни и фактически
действия съгласно ЗУТ  действия, свързани с изпълнение на настоящето Решение. 

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

ПРИЕМА СЕ 

13



ДЕСЕТА ТОЧКА: 

Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
одобряване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на гр. 
Белене в обхвата на УПИ V и VI в стр. кв 128б по плана на града. 

Докладва инж. Петър Ангелов – зам.-кмет на Община Белене. 

Думата беше дадена на Николай Арабаджиев да представи становището на ПК 
„Устройство на територията, жилищна политика и екология“ - предложението е прието 
със 6 “ЗА“. 

След като коментари и други предложения не постъпиха д-р Бистра Павловска 
пристъпи към гласуване ведно с предложените промени. 

Р Е Ш Е Н И Е №89 

На основание чл. 21, ал.2 и във връзка с чл. 21, ал.1, т.11 Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал.1 т.1 и ал.3 от Закона за 
устройство на територията, на основание чл. 136, ал.1 във връзка с чл. 127, ал.6 от 
Закона за устройство на територията 

1. Одобрява:  проект за частично изменение на Общия устройствен план на гр.
Белене в обхвата на стр.кв.128б, като устройствената зона, в която попадат имоти 
03366.602.1384 и 03366.602.1385 по Кадастрална карта от които са образувани УПИ V и 
VI в стр.кв. 128б по плана на града се измени от Жилищна устройствена зона за 
средноетажно застрояване „Жс“ в Смесена многофункционална устройствена зона 
„СМФ“. 

2. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите правни и фактически
действия съгласно ЗУТ действия, свързани с изпълнение на настоящето 
Решение.действия.  

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

ПРИЕМА СЕ 
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ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 

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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