
 

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 
№12 

 
от редовно заседание на Общински съвет-Белене,  

проведено на 29.12.2022 г. (четвъртък) от 14:00 часа в зала 26 на  
Общинска администрация – Белене 

 
НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ: 
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, 
Даниел Тонев, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Николай 
Арабаджиев, Олег Йорданов, Петър Дулев, Румен Арабаджиев 
 
ОТСЪСТВАЩИ: д-р Бистра Павловска, Иван Динов 
 
КМЕТ И ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Милен Дулев, 
Малина Ешекова 
 
КМЕТ НА КМЕТСТВО: не присъства 
   
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ: Александър Андреев, Венцислав Петров 
 
СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ: инж. Христина Иванова-
Мънева, Мая Терзиева, Николай Първанов, Милена Илиева, Петя Кюрчева, 
Красимира Петрова, Антон Антонов 
 
РЪКОВОДИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ: няма 
 
ГРАЖДАНИ: не присъстват 

 
 След констатиране на необходимия кворум (присъстват 11 общински 
съветници), Николай Арабаджиев (съгласно Заповед за заместване №28/23.12.2022 г. 
и Решение №16/27.12.2019 г. на ОбС-Белене) откри заседанието и представи на 
своите колеги предварително предложения дневен ред от 8 (осем) точки. 

 
 Николай Арабаджиев подложи на гласуване дневния ред от  8 (осем) точки. 
Гласували 11 общински съветника:  
ЗА: 11 
ПРОТИВ: няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма 
ПРИЕМА СЕ 
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Д Н Е В Е Н Р Е Д 
 

 
1. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 

даване на съгласие за сключване на Допълнително споразумение към Договор от 
09.02.2017 г. за възлагане на управлението на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЕЛЕНЕ“ ЕООД с ЕИК 114542439 

 
2. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, 

относно  актуализация на бюджета на община Белене за 2022 г. 
 
3. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 

актуализация  на поименният списък за  капиталовите  разходи  на Община Белене за 
2022 г. 
 

4. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно: 
1) Отчет за изпълнение  на План-сметка за необходимите разходи за 

извършване на услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до 
съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в 
съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено 
ползване в населените места и селищните образувания в общината, включително  
обезпечения по чл. 60  и отчисленията по чл.64 от Закона за управление на 
отпадъците в населените места на Община Белене през 2022 г.,приета с Решение № 
105/29.12.2021 г. 

2) Проект на План-сметка за необходимите разходи за извършване на услугите 
по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за 
тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, 
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места 
и селищните образувания в общината,включително  обезпечения по чл. 60  и 
отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците в населените места на 
Община Белене през 2023г. 
 

5. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на Договор МЗ-3-04-
09-8400#6/03.11.2022 г.за осигуряване на заетост по реда на чл. 230, ал. 1 от Кодекса 
на труда по проект BG05M9OP001-1.001-0001 „Нова възможност за младежка 
заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и 
Инициативата за младежка заетост подписан между Агенция по заетостта и Община 
Белене. 
 

6. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
одобряване проект за частично изменение на Общия устройствен план на гр. Белене в 
обхвата на стр.кв. 13 по плана на града. 

 
7. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 

Разрешение за изработване на частично изменение на Общия устройствен план на гр. 
Белене за пи 03366.520.35 в местността „Лунгата“ в землището на гр. Белене. 

 
8. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
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ПЪРВА ТОЧКА: 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
даване на съгласие за сключване на Допълнително споразумение към Договор от 
09.02.2017 г. за възлагане на управлението на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЕЛЕНЕ“ ЕООД с ЕИК 114542439 

 
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене, като обобщи. 
 
Николай Арабаджиев 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 на решение със 6 «ЗА» 
 

Петър Дулев – председател (по заместване) на ПК «Местно самоуправление, ред, 
законност и сигурност» представи становището на комисията, като членовете и са 
приели проекта на решение с 4 «ЗА» 

 
По време на заседанията на постоянните комисии е присъствала д-р Наталия 

Мадова – управител на МБАЛ «Белене» като е представила подробно причините, 
които налагат вземането на подобно решение и по-конкретно - изискване от страна на 
Здравна каса.  

 
Калоян Прокопиев «Целият Общински съвет изрази своето принципно съгласие и 

подкрепа, д-р Мадова да се самоназначи като лекар в МБАЛ - Белене. Управителят е 
лице заемащо висша публична длъжност и е обект на един специален закон – Закон за 
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. В 
този закон изрично е посочено, че лице, което заема висша публична длъжност няма 
право да сключва договор при частен интерес. Частен интерес е всеки интерес от 
материален или нематериален характер. Същият закон вменява на подобно лице, дори 
когато е възможно да се сключи такъв договор, да се направи самоотвод. Чл. 63 от 
ЗПКОНПИ – при частен интерес е длъжен да направи самоотвод - задължение да се 
откаже. Чл. 64 от същия закон казва, че органът по избор и назначаване е Общинският 
съвет. Същият е длъжен да направи отвод на лицето при информация за наличие на 
частен интерес. Не ми стана ясно как първа точка от проекта на решение отговаря на 
ЗПКОНПИ и при какви условия ще бъде сключен този трудов и/или граждански 
договор, за да не бъде нарушен законът. Става въпрос за съгласието да назначи сама 
себе си. Това може да се случи единствено без наличие на частен интерес. 

Втора точка – съгласие управителят да полага труд като лекар в друго лечебно 
заведение. Няма нужда от решение на ОбС, тъй като ЗПП дава възможност на 
управителите да упражняват професиите си. Ние упражняваме контрол върху 
договора за управление, дали го спазва или нарушава. Извън него не е наша работа. За 
мен втора точка е безсмислена. За това промениха ЗПП, за да може управителите на 
болници да упражняват професията си. Имам резерви по отношение на първа точка. 
Трябва да установим дали има или няма частен интерес.» 

 
Милен Дулев – «Законът за лечебните заведения е променен и позволява да 

упражнява професията си, но д-р Мадова държи да има одобрението на Общински 
съвет-Белене и за Здравна каса. Нейният договор е сключен. В момента правим анекс. 
Нов договор ще бъде сключен, ако спечели конкурса в началото на следващата 
година. В договора има такава клауза. Здравна каса държат да бъде упоменато 
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изрично, че може да сключва договор със себе си, а не общо както е написано в 
договора.» 

 
Калоян Прокопиев «Разбирам, но по какъв начин не нарушава ЗПКОНПИ, който 

забранява сключване на договор при частен интерес. Тя получава възнаграждение по 
по този договор.» 

 
Милен Дулев – «Тя си го декларира.» 
 
Калоян Прокопиев «Има случай през миналата година, при който изпълнителният 

директор на Правителствена болница «Лозенец» се назначи като хирург. Беше 
наложена санкция от тази комисия за наличие на конфликт на интереси. Има санкция, 
има и последствия в дългосрочен план – в бъдеще няма право да участва в следващи 
конкурси, а на нас ни предстои откриване на конкурс след месец.» 

 
Калоян Прокопиев «Ние сключваме анекс, с който даваме възможност да сключи 

договор със себе си. Въпросът е този договор как не нарушава ЗПКОНПИ. Беше 
хубаво да се приложи проект на трудов договор.» 

 
Милен Дулев «Ше проверим и ще дадем отговор на следващо заседание. Ще бъде 

изчистено до конкурса.» 
 
Калоян Прокопиев «При Радосвет Горнев е установен конфликт на интереси в 

нарушение на разпоредбата на чл. 28 от ЗПКОНПИ» 
 
Калоян Прокопиев «Законът вменява на нас като орган по назначаването в 

момента, в който стане ясно да направим отвод на лицето, а в момента правим 
обратното. Хубаво е да прилагате документите, които налагат приемането на това 
решение.» 

 
Калоян Прокопиев предложи точките да се гласуват поотделно. 

 
 Николай Арабаджиев подложи предложението на Калоян Прокопиев на 
гласуване. 
 
Гласували 11 общински съветника: 
ЗА: 11  
ПРОТИВ: няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма 
 
ПРИЕМА СЕ  
 

 
След като други коментари и предложения не постъпиха, Николай Арабаджиев 

пристъпи към поименно гласуване – отделно за всяка от точките на проекта на 
решение. 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 90 
 

1. Дава съгласие управителят на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЕЛЕНЕ“ ЕООД с ЕИК 114542439 – др. Наталия Василевна 
Мадова да извършва от името на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
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ЛЕЧЕНИЕ – БЕЛЕНЕ“ ЕООД с ЕИК 114542439 договаряне по смисъла на чл.38, ал.1 
от Закона за задълженията и договорите сама със себе си като физическо лице за 
сключване на съответните трудови и/или граждански договори за работа като лекар в 
същото лечебно заведение, в т.ч. и да извършва преценки по смисъла на чл.62 от ЗЗО 
сама за себе си, като осъществяването на разрешените правни и фактически действия 
няма да се считат за извършване на конкурентна дейност по смисъла на ТЗ. 
Съгласието се дава за целия срок на действие на договора за възлагане на 
управлението. 

Гласували поименно 11 общински съветника: 
ЗА: 8 (Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Даниел Тонев, Момчил 
Спасов, Николай Арабаджиев, Олег Йорданов, Петър Дулев) 
ПРОТИВ: няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 3 (Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Румен Арабаджиев) 
 
ПРИЕМА СЕ  
 

2. Дава съгласие управителят на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЕЛЕНЕ“ ЕООД с ЕИК 114542439 – др. Наталия Василевна 
Мадова да  полага труд по трудови и/или граждански договори за работа като лекар в 
друго лечебно заведение, както и за полагане на допълнителен труд като специалист 
при същия и/или при друг работодател – лечебно заведение, като осъществяването на 
разрешените правни и фактически действия няма да се считат за извършване на 
конкурентна дейност по смисъла на ТЗ. Съгласието се дава за целия срок на действие 
на договора за възлагане на управлението. 
 
Гласували поименно 11 общински съветника: 
ЗА: 11 (Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Даниел Тонев, Калоян 
Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Олег 
Йорданов, Петър Дулев, Румен Арабаджиев) 
ПРОТИВ: няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма 

 
ПРИЕМА СЕ  
 
 

3. Оправомощава кмета на Община Белене от името на  „МНОГОПРОФИЛНА 
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЕЛЕНЕ“ ЕООД с ЕИК 114542439 да 
подпише Допълнително споразумение към Договор от 09.02.2017 г., с който 
управлението на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – 
БЕЛЕНЕ“ ЕООД с ЕИК 114542439 е възложено на д-р Наталия Мадова, в 
съответствие с т.1 и т.2 от настоящото решение. 
 
Гласували поименно 11 общински съветника: 
ЗА: 11 (Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Даниел Тонев, Калоян 
Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Олег 
Йорданов, Петър Дулев, Румен Арабаджиев) 
ПРОТИВ: няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма 
 
ПРИЕМА СЕ  
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ВТОРА ТОЧКА: 

 
 Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, 
относно  актуализация на бюджета на община Белене за 2022 г. 
 
 Милен Дулев – кмет на Община Белене докладва като обобщи: „Намалява 
приходната част в размер на 46 391 лв., намалява собствените приходи със 63 057 лв., 
като са изброени перата, по-които са направени промените. Намалява разходната част 
със 46 391 лв., изброени са перата. “ 
 
 Думата беше дадена на председателите на всички комисии 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 на решение със 6 «ЗА» 
 

Петър Дулев – председател (по заместване) на ПК «Местно самоуправление, ред, 
законност и сигурност» представи становището на комисията, като членовете и са 
приели проекта на решение с 4 «ЗА» 

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

бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм“ и председател (по 
заместване) на ПК „ Устройство на територията, жилищна политика и екология“ 
представи становищата и на двете комисии, като членовете им са приели проекта на 
решение съответно с 5 „ЗА“ и 6 „ЗА“. 
 

След като предложения и коментари не постъпиха, Николай Арабаджиев пристъпи 
към поименно гласуване. 
 
 На  основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 , чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124, ал. 1 
и ал. 2  от Закона за публичните финанси и чл. 24, ал. 4 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: 91 
 

 
I. Одобрява промени по общинския бюджет през бюджетната 2022 г., както 

следва: 
 
1. По прихода: 
- Намалява размера на приходната част със  46 391 лв. в т. ч. 

 
Б. § ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ ПЛАН АКТУАЛИЗАЦИЯ 

І. СОБСТВЕНИ  ПРИХОДИ     
1   Данъчни приходи     
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  1301 Данък върху недвижимите имоти 280 000 270 000 
  1303 Данък върху превозните средства 280 000 260 000 
  1304 Данък при придобиване на имущество 230 000 230 000 
  103 патентен данък 9 000 9 000 
  1308 туристически данък 6 000 6 000 
    Всичко данъчни приходи 805 000 775 000 
2   Приходи и доходи от собственост     
  2404 Приходи от продажба на стоки,услуги  96 900 96 900 
  2405 Приходи от наеми на имущество 40 000 40 000 
  2406 Приходи от наеми на земя 250 500 250 500 
  2407 Дивидент 10 500 10 500 
  2408 Приходи от лихви по текущи банкови 

сметки 
    

  2409 Приходи от лихви по срочни депозити     
     общо  397 900 397 900 
3 2700 Общински такси     
  2701 за ползване на детски градини 12 000 12 000 
  2702 за детски ясли 6 000 6 000 
  2704 за ползване на ДСП 150 000 160 000 
  2705 за ползване на пазари и тържища 15 000 15 000 
  2707 за битови отпадъци 865 895 865 895 
  2708 за ползване на др. по образованието - 

ОДК 
3 000 3 000 

  2710 за технически услуги 18 000 15 000 
  2711 за административни услуги 65 000 58 000 
  2715 за откупуване на гробни места 3 000 3 000 
    туристически такси     
  2729 други общински такси     
  2717 такса за притежаване на куче  508  508 
    общо такси  1138 403 1138 403 
4 2802 Глоби и административни наказания 55 000 35 000 
  2809 нак. Лихви за данъци     
5 4501 Дарения 11 577 38 420 
6 3619 Други неданъчни приходи 30 000 20 000 
  3601 курсови разлики     
7 4000 Прих.от продажба общ. имоти и ДМА 120 000 90 000 
8 4100 Концесии  800  900 
9 3702 Данък по ЗКПО -5 200 -5 200 

10 3701 ДДС -106 000 -106 000 
    Всичко неданъчни приходи 1642 480 1609 423 

11 4650 текущи помощи и дарения от други 
международни организации 

    

І.   ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ 2447 480 2384 423 
ІІ   Взаимоотношения с РБ 1464 300 1464 300 

  3112 РС-обща изравнителна. 778 600 778 600 
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  3112 РС -за зимно подд и снегопоч на 
общински пътища 

79 000 79 000 

  3113 ЦС за капиталови разходи общо: 606 700 606 700 
  3120 възстановени трансфери за ЦБ (-)     

ІІІ   ТРАНСФЕРИ 166 885 180 986 
  6101 МТСП,МРРБ,ЦРЧР-МОМН 181 007 181 007 
  6102 вноски РИОСВ чрез община Никопол -40 000 -40 000 
  6202 собствен принос ОП -1089 466 -1089 466 
  6201 възстановен с. принос ОП 907 442 921 543 
  6401 ПУДООС 207 902 207 902 

ІV   ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ 38 363 38 363 
  7201 предоставени средства по възмездна 

финансова помощ  (+) 
    

  7400 заем МФ     
  7400 заем МФ     
  7500 заем     
  7600 от и за проекти по ОП 38 363 38 363 
  7833 от набират с/ка      

V.   ФИНАНСИРАНЕ  694 065 696 630 
1   ЗАЕМИ     

1.1
. 

  ЗАЕМ ДСК за ул. Ив.Вазов     
8322 погасен заем банкова институция -96 360 -96 360 

  8312 получен дългосрочен заем от банка 600 000 600 000 
1.2
. 

8371 получени заеми   краткосрочен     
8372 пол. Дълг. Заем ФЛАГ      
8382 погасени заеми ФЛАГ -46 776 -46 776 
8381 погасени краткосрочни заеми ФЛАГ     

  8803 чужди средства (БЧК за училищен 
стол) 

  2 565 

  9336 операции с активи (+)     
3 9339 За РИОС по ПМС 207 и Нaредба 14     
4 9501 преходен остатък 232 509 232 509 
5 9502 преходен остатък по валутни сметки 4 692 4 692 
  ВСИЧКО ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ 4 811 093 4 764 702 

 
2. По разхода: 
2. 1. Намалява размера на кредитната част с 46 391 лева, както следва: 
 

Б. ОБЩИНСКИ РАЗХОДИ ПЛАН АКТУАЛИ
ЗАЦИЯ 

1 ОДС 342 000 286 000 

 Общ. администрация 200 000 150 000 

 
текущ ремонт- подмяна дограма кметство с. 
Петокладенци 7 000 0 
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 дофинансиране  10 000 11 000 

 Общ. съвет 125 000 125 000 
2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ   
 

превант мерки при бедствия   
3 ОБРАЗОВАНИЕ 322 473 324 549 

 
Училища 1 500 1 500 

 Детски градини 165 000 175 000 

 Столове общо 126 373 129 449 

 Център за подкрепа за личностно развитие 3 000 3 000 

 дофинансиране ЦПЛР 0 8 000 

 дофинансиране на ОУ В. Левски 20 000 0 

 
Др.д-ти по образованието  6 600 7 600 

4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 28 000 23 000 

 
ДМКухня 26 000 23 000 

 

финансово подпомагане на 
семейства и двойки с репродуктивни проблеми, 
нуждаеши се от ин витро процедури 

2 000 0 

5. Соц. Грижи 314 000 314 000 

 
ДСПатронаж 290 000 290 000 

 
Клуб на хората с увреждания 

24 000 24 000 
 

клубове на пенсионера  
6. БКС 1343 895 1353 615 

 
ремонт улици 96 000 96 650 

 улично осветление 250 000 250 000 

 чистота,озелен.вкл. прех ост 819 895 819 895 

 дофинансиране чистота 130 000 130 000 

 други БКС и озеленяване  18 000 25 600 

 Укрепване мост с. Кулина вода   
 текущ ремонт тротоарна настилка в с. Татари   

 
текущ ремонт тротоарна настилка в с. 
Петокладенци   

 
Ремонт чешма с. Деков 1 000 0 

 Минерални води и бани 0 5 470 

 Управление на дейностите по отпадъците 18 000 15 000 

 Други дейности по опазване на околната среда 11 000 11 000 
7. Религия, спорт, култура 363 600 363 495 

 спорт за всички  94 600 91 845 

 спортни клубове 41 500 41 500 

 радиотранслационни възли 3 000 3 500 

 обреден дом 64 500 67 000 

 др. по културата  160 000 155 000 

 
текущ ремонт седалки стадион в град Белене 5 500 0 

 
текущ ремонт читалище с. Деков 3 500 4 650 

 
текущ ремонт олуци и водосточни тръби на НЧ 
"Христо Ботев - 1987" гр. Белене 5 000 0 
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8. Други икономически 611 440 565 260 

 зимно подд и снегопоч на общински пътища  240 140 205 360 

 други по транспорта, вкл автогара 67 000 67 000 

 др.дейности по селск.стопан 3 000 3 000 

 др.иконом.д-сти. 249 000 230 000 

9 
лихви банкова институция 8 000 7 400 
лихви ФЛАГ   37 000 36 000 

10 
Международни програми и споразумения, 
дарения и помощи от чужбина 0 9 000 

11 Други финансови услуги 7 300 7 500 
12 РЕЗЕРВ   
13 Капиталови разходи 1 485 685 1 534 783 
  ВСИЧКО ТЕКУЩИ РАЗХОДИ 4 811 093 4 764 702 
 
Гласували поименно 11 общински съветника: 
ЗА: 11 (Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Даниел Тонев, 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 
актуализация  на поименният списък за  капиталовите  разходи  на Община 
Белене за 2022 г. 
 
 Милен Дулев - кмет на Община Белене докладва като обобщи: „Проектиране на 
ул. Дунав – по план 15 816 лв., актуализира се на 15 320 лв. Проектиране на крепостта 
„Димум“ от 6 500 лв. на  6 163 лв. Скенер за екипа администриращ дейността 
Социални услуги в домашна среда  - 1864 лв., а по план е била 0 лв. Закупуване на 
оборудване за отделението по физиотерапия към МБАЛ „Белене“. От 45 000 лв. става 
на 46 765 лв.“ 
 

Веселка Врайкова – председател на ПК «Здравеопазване, социални дейности, 
образование, култура, младежки дейности и спорт» представи становището на 
комисията, като членовете и са приели проекта на решение със 6 «ЗА» 
 

Петър Дулев – председател (по заместване) на ПК «Местно самоуправление, ред, 
законност и исигурност» представи становището на комисията, като членовете и са 
приели проекта на решение с 4 «ЗА» 

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

бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм“ и председател (по 
заместване) на ПК „ Устройство на територията, жилищна политика и екология“ 
представи становищата и на двете комисии, като членовете им са приели проекта на 
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решение съответно с 5 „ЗА“ и 6 „ЗА“. 
 

 Момчил Спасов „Умишлено не взех отношение по предната точка. Обсъдихме я 
подробно на комисиите. Практика е да се правят актуализации между Коледа и Нова 
Година. Трябва да се изравнят някои сметки и ако се налага спешно да се добави 
обект. Виждаме, че е закупен товарен автомобил – самосвал. От републиканската 
субсидия за Зимно поддържане и снегопочистване 35 880 лв. От няколко години 
предлагам, тъй като няма сняг и има икономия на средства, да се използва за други 
дейности на общината. Предлагам на кмета да помисли в следващия бюджет. 
Разходите за тази дейност са над 200 хил. лв. Имаме ли толкова чистене на сняг?“ 

 
Мая Терзиева „Толкова са налични. Разликата остава. Около 170 хил.“ 
 
Момчил Спасов „Тези пари биха могли да се използват за закупуване на някаква 

техника, която да не е стара. Нещо по-актуално, модерно и да издържи на времето. 
Някои от нещата, които коментирахме на последната актуализация през септември 
няма да бъдат изпълнени. Сега са изравнени. За капиталовата програма ми се иска 
следващата година кмета и общинската администрация да помислят внимателно за 
европейските средства. До сега не е имало и няма и да има подобна година с толкова 
много възможности за кандидатстване: План за възстановяване и устойчивост, 
Оперативните програми, Стратегическият план за развитие на селските райони – 
новият ще излезе, но има възможност и по стария. Да се наблегне на това. Има 
възможност.“ 

 
Петър Дулев припомни за своите предложения по време на комисиите. „Улуците на 

читалището, както и седалките на стадиона. Не е оправдание, че няма фирма. Колкото 
по се отлага във времето, толкова повече се увеличават средствата за ремонт. 
Препоръката ми е при приемането на новия бюджет, да бъдат извършени 
своевременно тези дейности. Никога не сме посрещали празниците без изкърпване. 
Мисля, че могат да се направят усилия, да се потърсят и комбинират. Маркировката 
също. В един диалог с управителя, би могло да се постигне. Нощта е дълга, а денят 
къс. Трябва да се поправи сега през зимата. Не е оправдание, че няма вишка по 
отношение на осветлението. По ул. Васил Левски и нашия блок от 4 месеца няма 
лампи. Хората негодуват. Дори на доброволни начала от съседните общини, да се 
осигури гориво, да се плати и да се отремонтират.“ 

 
Калоян Прокопиев: „Докато сме на тема бюджет. От 01.01.2023 г. ще се увеличи 

минималната заплата на 710 лв. Не съм съгласен да се закупува стара техника. 
Заложена е сума 35 880 лв. Прави се с цел, търси се бързо решение. В дългосрочен 
план не е ефективно. Приемаме програма за управление на опазване на околната 
среда, ще поставяме ел. станции за зареждане, а купуваме стара техника. Не 
съответстват намеренията и разговорите с действията. В дългосрочен план е по-добре 
да се инвестира в качествена техника, която да изкара следващите 4-5 мандата. При 
втората употреба няма гаранция и може би ще издържи само 1-2 мандата.“ 

 
Милен Дулев „Имаме две вишки. Едната е закупена преди години, но не можем да 

я ползваме. Новата вишка в момента е на ремонт и чакаме. Вярвам, че след Нова 
година ще има решение на въпроса, до края на месец януари. Хората са едни и същи, 
които работят и на вишка и на багери и т. н. Имаме уверение от фирмите, които ни 
снабдяват с резервни части, че след Нова година ще възстановим дейностите с 
вишката. Градът е добре осветен. Всеки иска пред дома му да свети, но в момента 
нямаме възможност да реагираме.“ 
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Петър Дулев „Въпросът е сега когато децата се връщат от училище и спортни 
занимания да има осветление. Изпитвам неудобство, че поставям въпроса точно за 
нашия блок и нашата улица, но хората питат и недоволстват.“ 

 
Милен Дулев „Имаме списък с проблемните места.“ 
 
Момчил Спасов „Главната, ако може да разясни как ще правим общинския 

бюджет.“ 
 
Мая Терзиева „1/12 както миналата година. Няма да сме приели капиталова 

програма. Освен преходните остатъци.“ 
 
Момчил Спасов „Ще постъпват средства, но за какво ще ги харчим?“ 
 
Мая Терзиева „Без бюджет, няма и капиталова програма. Ще останат неизпълнени 

обекти. Те са в преходни обекти. Ние няма да знаем колко е, за да залагаме нови 
обекти. Надявам се март-април да имаме бюджет.“ 

 
Момчил Спасов „Като одобрят проекти по ЕФ как ще актуализираме капиталовата 

програма? Поне ремонта на улици и уличното осветление могат да се направят. Г-н 
кмете мисля, че подценявате проблема с уличното осветление. Според мен от години 
има лампи, които с години чакат да бъдат ремонтирани.“ 

 
Инж. Христина Иванова-Мънева: „Ремонтират се.“ 
 
Момчил Спасов „Има много мръсни лампи из целия град. Особено по улица 

„Светлин“. Осветлението не е ефективно, тъй като не свети надолу, а встрани. Имаме 
достатъчно пари. Ако трябва да се наеме вишка или да се ползва старата. Гражданите 
трябва да получат услуга, която искат. Това е безпрецедентна година по отношение на 
ремонта на улиците. Това е уникална година, ще бъде запомнена със сигурност от 
хората. Ние не можем да решим основните проблеми на хората. Това трябва да са най-
приоритетните въпроси след Нова година.“ 

 
Милен Дулев „Може да подадете на кой адрес са тези лампи. Там където знаем - 

ремонтираме. Не сме информирани за тях.“ 
 
Момчил Спасов „Разходете се или изпратете някой.“ 
 
Петър Дулев „На ул. „Васил Левски“ наистина е тъмно. Аз се чувствам неудобно от 

хората.“ 
 
Веселка Врайкова направи предложение за прекратяване на дебатите. 
 
Николай Арабаджиев предложи предложението на Веселка Врайкова на гласуване. 
 

Гласували 11 общински съветника: 
ЗА: 11  
ПРОТИВ: няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма 
 
ПРИЕМА СЕ  

 
Николай Арабаджиев пристъпи към поименно гласуване. 
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Р Е Ш Е Н И Е № 92 
 

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

 
1. Извършва 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 Енергийни дейности за СУ "Димчо 

Дебелянов" гр. Белене /обследване и 
проектиране/ 

2-322 9 600,00 9 000,00 

2 Проектиране на ул. "Дунав" 2-606 15 861,00 14 983,00 
 §5200 Придобиване на ДМА 

 
   

1 Компютри за общинска администрация 
- 

2-122 6 000,00 3 489,00 

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

2-311 1 194,00 0,00 

5 Закупуване на бойлер за ДГ "Знаме на 
мира" 

2-311 5 800,00 5 747,00 

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

2-322 1 224,00 5 610,00 

7 Климатици за ЦПЛР 2-337 13 000,00 12 850,00 
8 Изграждане на укрепителни и 

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

2-619 135 247,00 133 046,00 

9 Закупуване на помпа за съществуващ 
сондаж в Крайдунавски парк 

2-619 0,00 2 201,00 

 § 5500 Капиталови трансфери    
1 Строителен надзор по проект "Основен 

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

1-322 10 000,00 10 600,00 

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

1-322 11 600,00 12 000,00 

 Контр. сума  209 526,00 209 526,00 
 

2. Извършват се промени  към поименния списък за капиталови разходи за 2022 
г. с източник на финансиране собствени средства, както следва:         

(в лева) 
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№ 

 

Обект: Дейност План 
/било/ 

лв. 

Актуализация 
/става/ - лв. 

 §5200 Придобиване на ДМА 
 

   

1 Закупуване на товарен автомобил MAN 
L2000- самосвал с тристранно 
разтоварване 

2-832 0,00 35 880,00 

 Контр. Сума:  0,00 35 880,00 

                          

3. Извършват се промени  към поименния списък за капиталови разходи за 2022 г. 
с източник на финансиране Министерство на регионалното развитие и 
благоустройство, както следва:     
 
(в лева) 
№ 

 

Обект: Дейност План 
/било/ лв. 

Актуализац
ия /става/ - 

лв. 

 §5100 Основен ремонт     

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

2-619 481 251,00 962 501,00 

 Укрепителни и противоерозионни 
мероприятия в обхвата на проект за 
"Изграждане на част от Крайдунавски парк  
"Белене" в кв. 153, гр. Белене – II етап 
(О.Т.603 до съществуваща подпорна стена 
към О.Т.601), община Белене" 

2-619 0,00 10 000,00 

                                               Контр. Сума: 
  

 481 251,00 972 501,00 

 
 

4. Извършват се 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. 

 Развитие на човешките ресурси    

 §5200 Придобиване на ДМА 
 

   

 Климатици по проект "Патронажна грижа - 
компонент 2" 

2-469 2 400,00 2 000,00 
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Гласували поименно 11 общински съветника: 
ЗА: 11 (Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Даниел Тонев, 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: 
1) Отчет за изпълнение  на План-сметка за необходимите разходи за 

извършване на услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до 
съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци 
в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за 
обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината, 
включително  обезпечения по чл. 60  и отчисленията по чл.64 от Закона за 
управление на отпадъците в населените места на Община Белене през 2022 
г.,приета с Решение № 105/29.12.2021 г. 

2) Проект на План-сметка за необходимите разходи за извършване на 
услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и 
инсталации за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения 
и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване 
в населените места и селищните образувания в общината,включително  
обезпечения по чл. 60  и отчисленията по чл.64 от Закона за управление на 
отпадъците в населените места на Община Белене през 2023г. 
 
 Докладва Милен Дулев – кмет на Община Белене като обобщи. 
 

Думата беше дадена 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 на решение със 6 «ЗА» и по двете 
точки на предложението. 
 

Петър Дулев – председател (по заместване) на ПК «Местно самоуправление, ред, 
законност и сигурност» представи становищата на комисията, като членовете и са 
приели проекта на решение с 4 «ЗА» и по двете точки на предложението. 

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

бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм“ и председател (по 
заместване) на ПК „ Устройство на територията, жилищна политика и екология“ 
представи становищата и на двете комисии, като членовете им са приели проекта на 
решение съответно с 5 „ЗА“ и 6 „ЗА“ и по двете точки на предложението. 

 
Калоян Прокопиев „Споменах на комисиите, че приемаме отчет към 30.11.2022 г., 

а отчет на практика няма. Приложена е табличка с данните за изразходените разходи 
към 30.11.2022 г. Мисля, че там има някаква грешка, тъй като в графата 

15



дофинансиране сумата е 130 хил., както са гласувани. По-интересен ще е годишният 
отчет, но вие не правите годишен отчет. Декември е месецът с най-много разходи и 
немалко приходи постъпват. Може би 10% от изпълнението на план-сметката. Няма и 
правно основание. По отношение на план-сметката за следващата година, няма 
разлика със старата. Не се предвижда намаляване на ТБО, размерът на приходите е 
същият, размерът на разходите е същият, както и дофинансирането. Защо я приемаме 
сега, след като Законът ни задължава да го направим преди приемането на бюджета. 
Още повече, че няма съществена разлика. Много общини не приеха план-сметка за 
2023 г., тъй като не е ясно дали ще се увеличи минималната заплата, кога ще има 
бюджет и т. н. Не е вярно, че хората ще останат без договори от 01.01.2023 г. Дори 
Столична община не прие план-сметка. Приемам я, но тя е същата като 
миналогодишната.“ 

 
Петър Дулев „Помолих за справка във връзка с разходите и точния брой на 

нерегламентираните сметища (по време на заседанията на комисиите).“ 
 
Милен Дулев „На стр. 2 има специално място за почистване на нерегламентирани 

сметища – такса регионално депо. Т. 1 – изразходени 5 200 лв. Почистваме навсякъде. 
В момента други нерегламентирани сметища не почистваме.“ 

 
Калоян Прокопиев допълни, че това е последната План-сметка, която Общинският 

съвет приема, също е последната, която е по формулата на базата на данъчна оценка.  
 
Момчил Спасов „Когато ни давате такива отчети ми се иска повече обяснение и 

информация. Виждаме сумата по план, виждаме и отчета при еднофамилните 
пластмасови кофи. Числата без допълнително обяснение стават неизползваеми. Не 
могат да служат за анализ. Колко са купени и на каква цена? Залагате увеличени 
суми. Нормално е, но с колко? Какво е изпълнено? Освен, че отчетът е към ноември, 
може би бихте могли да дадете на общинския съвет малко по-актуална информация. 
Много малко изводи могат да се направят от този отчет. Искаме малко повече 
обяснение. Какви са проблемите, предизвикателствата и какво сте направили 
различно? На комисиите поисках разбивка на разходите по селата. В отчетите са 
обобщени.“ 

 
Последва коментар от Милен Дулев като уточни, че когато се иска повече 

информация тя се дава, а големият проблем остава регионалното сметище където 
таксите тепърва ще се увеличават. „Предстои голямо сътресение в тази област.“ 
Милена Илиева направи някои разяснения по поставените въпроси. (Закупени са 250 
бр. кофи, в отчета към 30.11.2022 г. – в това число 10 хил. лв. са неплатени). Момчил 
Спасов направи някои заключителни и обобщаващи коментари. 
 

Николай Арабаджиев пристъпи към поименно гласуване – поотделно за двете 
точки от проекта на решение. 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 93 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 66, ал. 3, т.2 от Закона за местните данъци и такси 
 
1. Приема Отчета за изпълнение на План-сметка 2022 г.  към 30.11.2022 г. 
 

Гласували поименно 11 общински съветника: 
ЗА: 11 (Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Даниел Тонев, Калоян 
Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Олег 
Йорданов, Петър Дулев, Румен Арабаджиев) 
ПРОТИВ: няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма 
 
ПРИЕМА СЕ  

 
 
2. Одобрява План - сметка за необходимите разходи за извършване на услугите 

по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за 
тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации и 
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места 
и селищните образувания  в Община Белене през 2023 година. 

 
Гласували поименно 11 общински съветника: 
ЗА: 11 (Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Даниел Тонев, Калоян 
Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Олег 
Йорданов, Петър Дулев, Румен Арабаджиев) 
ПРОТИВ: няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма 
 
ПРИЕМА СЕ  

 
 Николай Арабаджиев обяви кратка 10-минутна почивка. 
 

*** 
 
ПЕТА ТОЧКА: 
 
 Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на Договор МЗ-
3-04-09-8400#6/03.11.2022 г.за осигуряване на заетост по реда на чл. 230, ал. 1 от 
Кодекса на труда по проект BG05M9OP001-1.001-0001 „Нова възможност за 
младежка заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд и Инициативата за младежка заетост подписан между Агенция по 
заетостта и Община Белене. 
 
 
 Докладва Милен Дулев – кмет на Община Белене, като Милена Илиева направи 
нужните разяснения. 
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Николай Арабаджиев – председател на ПК „Икономика, общинска собственост, 

бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм“ представи становището на 
комисията, като членовете и са приели проекта на решение с 4 „ЗА“. 

 
След като коментари и предложения не постъпиха, Николай Арабаджиев пристъпи 

към поименно гласуване. 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е №94 

 
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 МЗ-3-04-09-8400#6/03.11.2022 г. по проект BG05M9OP001-1.001-0001 
„Нова възможност за младежка заетост”, от общински бюджет в размер на 6 079,16 
лв.  /шест хиляди седемдесет и девет лева и шестнадесет стотинки/. 

2. Средствата да бъдат възстановени, по сметката на Община Белене, до един 
месец след верификация от Управляващия орган. 

 
Гласували поименно 11 общински съветника: 
ЗА: 11 (Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Даниел Тонев, 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 
одобряване проект за частично изменение на Общия устройствен план на гр. 
Белене в обхвата на стр.кв. 13 по плана на града. 
 
 Докладва Милен Дулев – кмет на Община Белене, като инж. Христина Иванова-
Мънева направи нужните разяснения. 

Николай Арабаджиев – председател (по заместване) на ПК „Устройство на 
територията, жилищна политика и екология“ представи становището на комисията, 
като членовете и са приели проекта на решение с 6 „ЗА“. 

След като коментари и предложения не постъпиха, Николай Арабаджиев пристъпи 
към гласуване. 

Р Е Ш Е Н И Е №95 

 
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: 
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1. Одобрява:  проект за частично изменение на Общия устройствен план на гр. 

Белене в обхвата на стр.кв. 13 по плана на  града, като устройствената зона за 
застрояване в квартала се промена от Жилищна устройствена зона за средноетажно 
застрояване „Жс“ в Жилищна устройствена зона за малкоетажно застрояване „Жм“.  

 
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите правни и 

фактически действия съгласно ЗУТ  действия, свързани с изпълнение на настоящето 
Решение.  
 

  
Гласували 11 общински съветника: 
ЗА: 11  
ПРОТИВ: няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма 
 
ПРИЕМА СЕ  
 
СЕДМА ТОЧКА: 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
разрешение за изработване на частично изменение на Общия устройствен план 
на гр. Белене за пи 03366.520.35 в местността „Лунгата“ в землището на гр. 
Белене 

 
 Докладва Милен Дулев – кмет на Община Белене, като инж. Христина Иванова-
Мънева направи нужните разяснения. 
 

Николай Арабаджиев – председател (по заместване) на ПК „Устройство на 
територията, жилищна политика и екология“ представи становището на комисията, 
като членовете и са приели проекта на решение с 6 „ЗА“. 

След като коментари и предложения не постъпиха, Николай Арабаджиев пристъпи 
към гласуване. 

 
Р Е Ш Е Н И Е №96 

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

136, ал.1 от ЗУТ Общинският съвет  разрешава частично изменение на Общия 
устройствен  план на гр. Белене за пи 03366.520.35 в местността „Лунгата“ в 
землището на гр. Белене, като устройствената зона на застрояването в имота се 
промени от Жилищна устройствена зона за „Зн“ земезелска територия необработваема 
– пасища в „Пп“ – Предимно производствена устройствена зона. 

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

действия.  
 
Гласували 11 общински съветника: 
ЗА: 11  
ПРОТИВ: няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
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ОСМА ТОЧКА: 
 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 
Няма постъпили. 
 

 
 
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 №28/23.12.2022 г. и  
Решение №16/27.12.2019 г. на ОбС-Белене) 
 
 
Мартина Вакинова 
Технически секретар на Общински съвет-Белене 
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