
 

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 
 

№9 
 

от редовно заседание на Общински съвет-Белене,  
проведено на 02.11.2022 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 26 на  

Общинска администрация – Белене 
 

НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ: 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: д-р Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка 
Врайкова, Веско Манолов, Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия 
Веселинова, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Олег Йорданов, Румен 
Арабаджиев 
ОТСЪСТВАЩИ: Иван Динов  
 
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, инж. Пламен Петров, Николай Първанов, Румяна Кондрова 

 
РЪКОВОДИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ: не присъстват 

 
ГРАЖДАНИ: не присъстват 
 

 След констатиране на необходимия кворум (присъстват 12 общински съветници) 
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 
ведно с направените промени. 
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 отчет за касовото изпълнение на бюджета на община  Белене и 
сметките за средства от европейския съюз към 30.06.2022 г. 
 

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 

кандидатстване на Община Белене с проектно предложение:„SMARTOUR - SMART 
платформа и иновативни планове за устойчив туризъм” по Програма Interreg Euro-
MED, покана EURO-MED02 Тематични проекти, Мисия: Устойчив Туризъм, 
Приоритет 1 „По-интелигентен Средиземноморски регион“, Специфична цел 1.1 
Изследвания и иновации и въвеждане на напреднали технологии. 

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

приемане на „Програма за опазване на околната среда на община Белене 2021-
2028г.“, включваща „Програма за управление на отпадъците на община Белене за 
периода 2021-2028 г.“. и раздел „Лечебни растения“. 
 

5. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
изменение и допълнение на Решение №16/ 23.03.2022г. с Приложение №1 към него 
на Общински съвет - гр.Белене за разпределение на общинските жилища по групи за 
2022 година на територията на гр.Белене и приемане на оценка за продажба на 
общински имот – Апартамент в гр.Белене на наемател, настанен в него по 
административен ред, без провеждане на публичен търг по реда на ЗОС. 

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

учредяване на възмездно право на ползване върху част от общински земеделски 
имот в землището на гр.Белене на физическо лице за разполагане на пчелин и 
приемане на годишна наемна цена, определена от лицензиран оценител на 
земеделски земи, по реда на ЗСПЗЗ, ЗПч и ЗОС 

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

приемане на решение за  отдаване под наем  за жилищни нужди на реална част от 
Поземлен имот с идентификатор 03366.602.1461 с площ 1089,0 кв.м, целия с площ 
2691,0 кв.м и Жилищна сграда с идентификатор 03366.602.1461.2 със ЗП – 49,0 кв.м 
по кадастралната карта на гр.Белене, а по ЗРП на града - ул.”Митническа” №7 по 
реда на ЗОС и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество по чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост и приемане 
на оценка от лицензиран оценител на имоти, след провеждане на публичен търг. 

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

приемане на решение за Определяне размера и местоположението на мерите, 
пасищата и ливадите в землището на Община Белене, предназначени за общо и за 
индивидуално ползване от земеделски стопани или техните сдружения, отглеждащи 
пасищни животни по реда на чл.37о, ал.1, т.1 от Закона за собствеността и ползване 
на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за Определяне правила за ползването на имотите с 
НТП - ПМЛ по реда на чл.37о, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за собствеността и ползване 
на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и за Предоставяне и Актуализиране на ползването на 
мерите, пасищата и ливадите по реда на чл.37о, ал.4-6 от Закона за собствеността и 
ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ) 
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9. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 

приемане на решение за Предоставяне (включване в масивите за ползване) на 
проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища, които не са 
необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, както и напоителни канали, 
които не функционират (собственост на ОПФ) и за Определяне на цена в размер на 
средното годишно рентно плащане (лева/дка) на общински земеделски имоти в 
землището на Община Белене за стопанската за стопанската 2022-2023 година. 

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

разрешение за изработване на частично изменение на Общия устройствен план на 
гр. Белене в обхавата на стр. кв. 13 по плана на града. 
 

11. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 
 

ПЪРВА ТОЧКА: 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета на община  Белене и 
сметките за средства от европейския съюз към 30.06.2022 г. 

 
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене, като обобщи и отбеляза, че 

Община Белене е приключила второто тримесечие на 2022 г. с изпълнение на 54.50% на 
бюджета. Изпълнението на собствените приходи по Годишния план е 53.16%, като 
Общинска администрация определя този показател като добър. Част от перата, където 
има промени, са представени на съветниците. 

 
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 7 «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» 
 
 Думата беше дадена на Калоян Прокопиев.  
 
 Съветникът отбеляза, че е очаквал по-подробно представяне на отчета от страна на 
кмета. Г-н Прокопиев зяви, че по време на комисиите е споделил своето мнение. 
Поставил е въпроси по отношение на приходите от наеми на земеделска земя. «Тези 
средства от просрочени вземания ли са? Какви са? По отношение на разходната част, 
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отчетът показва, че някои пера към второто тримесечие са изчерпали целия бюджет: 
други икономически дейности, дейности по култура и др.» 
 
 Милен Дулев подаде подробна справка за по-големите пера. 
 
 Мая Терзиева уточни, че справката е към 30.09.2022 г. 
 
 Калоян Прокопиев отбеляза, че справката касае: други икономически дейности и 
дейности по култура. Съветникът направи забележка, че е било добре тази информация 
да бъде представена предварително. 
 
 Д-р Павловска предложи да даде време за разглеждане. 
 
 След като подобно желание от страна на съветниците не беше заявено, заседанието 
продължи. 
 
 Момчил Спасов сподели, впечатленията си, че «Нерядко се случва, както още в 
началото на разработването на бюджета - приходната част е малко раздута: продажба 
на общинско имущество и данък за придобиване на имущество. Вижда се, че това 
рефлектира върху предложението за актуализация на бюджета. Лошото е, че при 
липсата на приходи, обикновено капиталовите разходи се намаляват и не могат да се 
правят инвестиции. Попитах по време на комисията кои точно разходи ще се 
намаляват?» 
 
 Мая Терзиева опроверга твърдението, като заяви, че капиталовите разходи ще се 
увеличават, предвид допълнителните средства от държавата в размер на 156 200 лв. 
 
 Момчил Спасов отбеляза, че «Дофинансирането е друго. Следва да има списък на 
капиталовите разходи при актуализацията на бюджета (в следващата точка). Те са част 
от бюджета. Намалението на приходите, вероятно ще рефлектира върху някои от 
капиталовите разходи, които няма да бъдат изпълнени. По време на комисиите 
обещахте да представите повече информация. Цялата капиталова програма ли ще бъде 
изпълнена (както е приета)?»  
 
 Мая Терзиева: «В капиталовата програма няма заложени средства от местни 
дейности. В отчел Чистота всичко е целева републиканска субсидия и за това 
приходите няма да рефлектират върху капиталовата програма.» 
 
 Момчил Спасов отбеляза, че това не променя факта, че приходите няма да бъдат 
изпълнени. «Нямаме основания да коментираме подробно касовото изпълнение. 
Нормална е ситуацията, както е всяка година.  Не можем да си правим категорични 
изводи към края на годината кое ще бъде изпълнено, само драстичните разлики. 
Споменах някои от тях, на комисиите се дискутираха други. Освен приходите, глобите 
са доста малки – под средното. Административните и технически услуги трябва да 
бъдат засилени, ако искаме да ги изпълним. В актуализацията се намаляват някои от 
тях. Надяваме се, че към края на годината ще има повече приходи. Говорихме с г-н 
кмета, че се увеличават капиталовите с постановление на Министерски съвет, който 
раздава на всички общини поне по един проект в момента. Определено ще има 
следваща актуализация. Благодаря.» 
 
 Петър Дулев припомни, както по време на предишни сесии въпросът за 
подготовката за зимата. «Става въпрос за изкърпването. Не можем да намерим 
изпълнител за 100 хил. лв.  Ако делегирате правомощия, може да се използва хубавото 
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време, макар, че има срокове, които трябва да се изпълнят. Гласувахме разходи за тази 
година, които ще се оставят за следващата година. Теглихме заем за 2-3 улици за 
асфалтиране. Хората поставят въпроси: за вишката, за крушките. Денят е вече много 
къс. Децата имат следобедни занимания, спортуват. Не е добре да се прибират в 
тъмната част без осветление. Нека освен изпълнението на приходите, разходите и 
усвояването на заложените средства, да обърнем внимание и на тези дребни проблеми 
,от които хората се вълнуват.» 
 
 Инж. Петър Ангелов отговори, че «Вишката е под мониторинг. Фирмата доставчик 
констатира спукване на ябълката на коша. Техни специалисти са свалили бутилката, за 
да и бъде направен ремонт. Вече началото на втори месец тя е в ремонт. Не съм 
съгласен за осветлението - градът свети. На територията на града и общината 
действително има тъмни места и ние ги знаем. Когато идват хора винаги записваме 
адреса. След монтажа имаме материали за ремонт и готовност, както и нови тела, които 
пазим основно за селата. Последно в с. Петокладенци имаше проблем с една улица. 
Проблемът е отстранен. На самата улица, пред двама граждани липсват тела и едната е 
изгоряла. Обещано е, че след ремонта на вишката ще започнем със селата и спешните в 
гр. Белене. Не може да се работи на стълба, тъй като се изисква да се изключи 
напрежението от мрежа ниско, което е със заявка към ЕРМ-Запад. В това време не е 
удачно да светим и угасваме.» 
 
 Момчил Спасов припомни, за своя забелжка, че лампите са мръсни отдолу и светят 
настрани, а е нужно да светят надолу. Съветникът препоръча да се обърне внимание на 
този проблем и да се почистят. 
 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е: 69 

 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 2 от Закона за 
публичните финанси (ЗПФ) 
 
 1. Приема за информация отчета за касовото изпълнение на бюджета и на 
сметките за средствата от ЕС  на Община Белене към 30.06. 2022 година по приложения 
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.                                                                     
 
Гласували поименно 12 общински съветника: 
ЗА: 12 (д-р Бистра Павловска, 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  
 
 
ВТОРА ТОЧКА: 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
актуализация на бюджета на община Белене за 2022 г. 
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Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене като обобщи и отбеляза, че 
«приходната част се увеличава с 362 246 лв., разходната част се увеличава с 362 246 лв., 
намаляваме собствените приходи със 127 323 лв. Част от намаленията са патентен 
данък с 2 хил. лв.Увеличаваме приходите от дивиденти с 5 500 лв. Увеличава се таксата 
за ползване на детски градини с 3 хил. лв. При разходната част: плануваните кредити в 
дейност Обща администрация, бяха заложени в размер на 200 хил. лв., актуализираният 
план предлага да са в размер на 160 хил. лв., дофинансиране от общинска администраця 
в размер на 6 хил. лв. Има други дейности, при които също се увеличават разходите. 
При уличното осветление се увеличават разходи, надяваме се, че няма да имаме нужда 
от допълнителното им увеличение до края на годината. 185 хил. лв. е било планувано, 
но не са достатъчни. Има промени и по други пера.» 

 
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 7 «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 
5 «ЗА» и 1 «ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ» 

 
Калоян Прокопиев обърна внимание, че в собствените приходи няма промяна или 

тя е незначителна. «Пример: Данъчни приходи от 803 на 805, такси от 1 133 000 лв. на 
1 138 000 лв. Приходната част се увеличава благодарение на заемите, а разходната част: 
разходи за администрация, ток и т. н. Пропуснахте да споменете, че се намалява 
предвиденият разход за ремонт на улици. Справката, която ни дадохте: за Други 
икономически дейности – 25% увеличение и Дейности по културата – предлагате 60% 
увеличение. Добре беше да подготвите нещо като план-разбивка как сте стигнали до 
тези числа, защо ги увеличавате. Някаква прогноза.» 

 
Мая Терзиева припомни, че справката е към 30.09.2022 г.и на база на нея са 

стигнали до тези промени. 
 
Калоян Прокопиев припомни думите на Петър Дулев от предходната точка. 

«Теглени са кредити. Залагаха се 200 хил. лв. за ремонт на улици. В крайна сметка 
всичко се оставя за следващата година. Не е редно да се подхожда по този начин. Така 
или иначе този бюджет не го подкрепих и няма как да подкрепя и актуализацията. 
Според мен причината не е, че не може да се намери изпълнител, а се прави 
целенасочено. Както каза Момчил Спасов, когато се променя бюджета следва да се 
представят и промените по капиталовата програма. Не се предлага и промяна на 
Програмата за управление на общинската собственост. По този начин представена, 
лично аз няма да подкрепя актуализацията. Има неща, които подкрепям като 
увеличението на разходите за ток, администрация и др., но не подкрепям отлагането за 
следващата година на определени разходи. Благодаря.» 

6



Момчил Спасов «Очертава се за първи път от 2000 г. да няма ремонт на улици. 
Връщам се на касовото изпълнение на бюджета. Има пера, които са изпълнени между 
1/3 - ¼  на полугодието. Рискът да не бъдат изпълнени е огромен, а за тях не се изисква 
актуализация. Пример: данъкът за придобиване на имущество, приходът от продажби 
на стоки и услуги, технически услуги, административни услуги, глоби, 
административни наказания. Те не са сезонни, за да очакваме промяна. Приходите от 
продажба на общински имоти са намалени на половина, но също има риск от 
неизпълнение и не е сигурно, че ще бъдат изпълнени. Капиталовата програма се 
увеличава, но не знаем как се увеличава. Тя е част от бюджета. Дайте ни ги в едно 
предложение. Убеден съм, че приходната част на бюджета няма да бъде изпълнена и на 
актуализацията в края на годината ще се намалят отново. По-важна е капиталовата 
програма. Приемаме актуализация без да знаем какво сме гласували.» 

 
Милен Дулев «Знаем какви сътресения имаше в началото на годината във всяко 

едно състояние на общинския бюджет. Цените на всички енергоносители, на асфалт - 
до юни-септември, бяха тотално различни от плануваното през 2021 г. Има пусната 
поръчка, за ремонт на улици, но няма кандидати. Не съм толкова политически 
ангажиран, за да го правя умишлено.» 

 
Калоян Прокопиев попита действително ли не е умишлено. 
 
Милен Дулев потвърди, че не е умишлено. 
 
Кмета отбеляза «Има 3 позиции, с допълнителни средства, които сме привлекли 

през последните 6 месеца. Обсъждахме с г-н Спасов. Става въпрос за улица «Цвятко 
Въбленски» с. Деков – има вече приключила поръчка. Имаме извънредни поръчки, 
които сега ще стартират. Има подсигурени средства, които са налични в сметките на 
двете училища. Помагаме и там колкото можем. Това са непредвидени средства и 
поръчки за Община Белене. Самата година икономически и политически е необичайна» 

 
Калоян Прокопиев попита какво се случва с паркинга и ул. Апостол Високов. 
 
Милен Дулев отговори, че средствата са подсигурени. «Добре ли е да върнем над 

2,5 млн. лв. на държавата? Трябва да направим поръчки, за да усвоим средствата. 
Нямаме капацитет. Бяха нагласени поръчки, но са спрени, за да може да се осигурят 
тези. Администрацията е изключително ангажирана.» 

 
Инж. Христина Иванова-Мънева: «Относно паркинга в 43 кв. Трите обекта от заема 

се правят с една поръчка. Забави се процедура от РИОСВ. Няма издадено строително 
разрешение, което ще бъде издадено. Извън техническа служба - единият съгласуващ 
орган се забави 2-3 месеца» 

 
Венцислав Петров – кметски наместник на с. Бяла вода обърна внимание, че в 

Народното събрание се е коментирало, че е започнал ремонта на пътя от Никопол до с. 
Ореш. По предварителна информация има определени квадрати за Никопол, които са 
започнали на цяло и не се знае до къде ще стигнат. Другото е, че няма да се работи в 
селата, защото са села. Нямаме право да ги правим, че са държавни, а те, че са наши. 
Кой ще ги прави?» 

 
Милен Дулев – потвърди, че има определени квадрати за Никопол и за Белене. «Те 

не са всички на едно място, но не се знае до къде ще стигнат. Ще се прави от табела до 
табела. Вероятно ще се поеме част от с. Бяла вода. Има отпуснати средства и за моста. 
Не съм предвидил, че над 2,5 млн. лв. извънредни средства ще влязат в Общината. 
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Влязохме в списъка на Министерски съвет за целеви субсидии. Не всички са там. 
Община Никопол не  е.» 

 
Момчил Спасов не се съгласи с обяснението на кмета за липсата на изпълнители по 

поръчката за ремонт на улици. Според него цената умишлено е по-ниска. Според него 
може да се направи процедура с пазарна цена, да се осъвремени КСС. Съветникът 
сподели, че кмета не е успял да го убеди по отношение на капиталовата програма и 
продължи да настоява, че следва тя да е представена като приложение. 

 
Петър Дулев сподели мнение, че «не бива кмета да се изразява по този начин, че не 

е очаквал средствата. Всички институции трябва да бъдат обсипани с натиск и искане 
от наша страна и да има проследяемост, да се проверява откъде идват забавянията и т. 
н. Съветникът препоръча ремонтът да започне от с. Ореш към Никопол (миналата 
година е било обратното) и до където стигнат. Пътят в с. Деков и до с. Ореш също има 
пробойни. Да се обърне внимание и на с. Бяла вода. По отношение на поръчките, ако 
общината няма капацитет, да се плати допълнително на външен експерт, но не бива да 
се изостава от капиталовите разходи, които сме приели още в началото на годината. 
Добре е да се пуснат поръчките. Дори с известно закъснение всичко ще се реши. 
Казвам го като препоръка.» 

 
Милен Дулев «При тази активна политическа промяна, държавната администрация 

спира да работи. Щом са дошли средства, ние не сме спрели да работим. Случва се 
понякога да има проблеми. Не всичко, което се подава се финансира.» 

 
Петър Дулев припомни за своя мисъл, която г-н Спасов е мултиплицирал «Аз не 

искам много, искам максималното» «Безспорно всички знаем политическата ситуация. 
Подгответе втори ешалон в министерствата без значение кой ги ръководи. Директорите 
да кажат – «Да, Белене заслужава!» 

 
Инж. Христина Иванова-Мънева направи пояснение по изказването на Момчил 

Спасов. «От няколго години, поръчките са на различен принцип – не с КСС, а за 
единица квадрат, 4 см. асвалтова кръпка и т. н., което е още по-рационално. 
Възможностите са много по-големи, но няма кандидати.» 

 
Момчил Спасов: «Това не противоречи на казаното от мен» 
 
Д-р Бистра Павловска благодари на всички, за позицията и отбеляза, че кмета ще 

вземе предвид техните препоръки и забележки. 
 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е № 70 

 
На  основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 , чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124, 

ал. 1 и ал. 2  от Закона за публичните финанси 
 
I. Одобрява промени по общинския бюджет през бюджетната 2022 г., както 

следва: 
 
1. По прихода: 
- Увеличава размера на приходната част със  362 246 лв. в т. ч. 
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§ ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ ПЛАН АКТ. ПЛАН 

СОБСТВЕНИ  ПРИХОДИ   
  Данъчни приходи   

1301 Данък върху недвижимите имоти 280 000 280 000 
1303 Данък върху превозните средства 280 000 280 000 
1304 Данък при придобиване на имущество 230 000 230 000 
103 патентен данък 7 000 9 000 

1308 туристически данък 6 000 6 000 
  Всичко данъчни приходи 803 000 805 000 
  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 5 000 10 500 
2408 Приходи от лихви по текущи банкови 

сметки 
  

2409 Приходи от лихви по срочни депозити   
   общо  392 400 397 900 

2700 Общински такси   
2701 за ползване на детски градини 9 000 12 000 
2702 за детски ясли 5 000 6 000 
2704 за ползване на ДСП 150 000 150 000 
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 2 000 3 000 
2710 за технически услуги 18 000 18 000 
2711 за административни услуги 65 000 65 000 
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  1 133 403 1 138 403 
2802 Глоби и административни наказания 55 000 55 000 
2809 Наказателни лихви за данъци   
4501 Дарения  11 577 
3619 Други неданъчни приходи 30 000 30 000 
3601 курсови разлики   
4000 Приходи от продажба общ. имоти и ДМА 250 000 120 000 
4100 Концесии 800 800 
3702 Данък по ЗКПО -4 800 -5 200 
3701 ДДС -85 000 -106 000 

  Всичко неданъчни приходи 1 771 803 1 642 480 
  ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ 2 574 803 2 447 480 
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  Взаимоотношения с РБ 1 308 100 1 464 300 
3112 РС-обща изравнителна. 778 600 778 600 
3112 РС -за зимно подд. и снегопоч. на 

общински пътища 
79 000 79 000 

3113 ЦС за капиталови разходи общо: 450 500 606 700 
3120 възстановени трансфери за ЦБ (-)   

  ТРАНСФЕРИ 125 501 166 885 
6101 МТСП,МРРБ,ЦРЧР-МОМН  181 007 
6102 вноски РИОСВ чрез община Никопол -40 000 -40 000 
6202 собствен принос ОП -35 000 -1089 466 
6201 възстановен с. принос ОП  907 442 
6401 ПУДООС 200 501 207 902 

  ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ 90 000 -25 000 
7201 предоставени средства по възмездна 

финансова помощ  (+) 
  

7400 заем МФ   
7400 заем МФ   
7500 заем   
7600 от и за проекти по ОП 90 000 38 363 
7833 от набират с/ка    

  ФИНАНСИРАНЕ  350 443 694 065 
  ЗАЕМИ   

  ЗАЕМ ДСК за ул. Ив.Вазов   

8322 погасен заем банкова институция -131 360 -96 360 

8312 получен дългосрочен заем от банка 600 000 600 000 

8371 получени заеми   краткосрочен   
8372 пол. Дълг. Заем ФЛАГ    
8382 погасени заеми ФЛАГ -355 398 -46 776 
8381 погасени краткосрочни заеми ФЛАГ   

8803 чужди средства   
9336 операции с активи (+)   
9339 За РИОС по ПМС 207 и Нaредба 14   
9501 преходен остатък 232 509 232 509 
9502 преходен остатък по валутни сметки 4 692 4 692 

ВСИЧКО ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ 4 448 847 4 811 093 
 

 
2. По разхода: 
2. 1. Увеличава размера на кредитната част с 362 246 лева, както следва: 
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ОБЩИНСКИ РАЗХОДИ ПЛАН АКТ. ПЛАН 

ОДС 288 000 342 000 

Общ. администрация 150 000 200 000 
текущ ремонт- подмяна дограма кметство с. 
Петокладенци 7 000 7 000 

дофинансиране  6 000 10 000 
Общ. съвет 125 000 125 000 
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ   
превант мерки при бедствия   
ОБРАЗОВАНИЕ 269 973 322 473 
Детски градини 115 000 166 500 
Столове общо 126 373 126 373 
Център за подкрепа за личностно развитие 2 000 3 000 
дофинансиране на ОУ В. Левски 20 000 20 000 
Др.д-ти по образованието  

6 600 6 600 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 18 000 28 000 
ДМКухня 16 000 26 000 
финансово подпомагане на 
семейства и двойки с репродуктивни проблеми, 
нуждаеши се от ин витро процедури 

2 000 2 000 

Соц. Грижи 289 000 314 000 
ДСПатронаж 265 000 290 000 
Клуб на хората с увреждания 

24 000 24 000 клубове на пенсионера  
БКС 1373 767 1343 895 
ремонт улици 200 000 96 000 
улично осветление 185 000 250 000 
чистота,озелен.вкл. прех ост 819 895 819 895 
дофинансиране чистота 130 000 130 000 
други БКС и озеленяване  18 000 18 000 
Укрепване мост с. Кулина вода 600 0 
текущ ремонт тротоарна настилка в с. 
Татари 3 000 0 

текущ ремонт тротоарна настилка в с. 
Петокладенци 3 000 0 

Ремонт чешма с. Деков 1 000 1 000 
Управление на дейностите по отпадъците 6 636 18 000 
Други дейности по опазване на околната среда 6 636 11 000 
Религия, спорт, култура 313 000 363 600 
спорт за всички  90 000 94 600 
спортни клубове 41 500 41 500 
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радиотранслационни възли 3 000 3 000 
обреден дом 64 500 64 500 
др. по културата  100 000 160 000 
текущ ремонт седалки стадион в град Белене 5 500 5 500 
текущ ремонт читалище с. Деков 3 500 3 500 
текущ ремонт олуци и водосточни тръби на НЧ 
"Христо Ботев - 1987" гр. Белене 5 000 5 000 

Други икономически 567 622 611 440 
зимно подд и снегопоч на общински пътища  240 140 240 140 
други по транспорта, вкл автогара 60 000 67 000 
др.дейности по селск.стопан 3 000 3 000 
др.иконом.д-сти. 197 796 249 000 
лихви банкова институция 18 257 8 000 
лихви ФЛАГ   41 129 37 000 
Други финансови услуги 7 300 7 300 
РЕЗЕРВ   
Капиталови разходи 1329 485 1485 685 
ВСИЧКО ТЕКУЩИ РАЗХОДИ 4448 847 4811 093 
 
 

3. Променя максималния размер на общинския дълг към края на 2022 г. в размер 
на 1 729 986 лева 
 
Гласували поименно 12 общински съветника: 
ЗА: 7 (д-р Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, 
Даниел Тонев, Николай Арабадажиев, Олег Йорданов,) 
ПРОТИВ: няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 5 (Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Петър 
Дулев, Румен Арабаджиев) 
 
ПРИЕМА СЕ  
 
 Веско Манолов изрази очудване, че част от съветниците се изказват, а гласуват 
„Въздържал се“ 
 
 Петър Дулев уточни, че техните изказвания са в стремежа да се подпомогне 
общинското ръководство и конкретно г-н Дулев, за преодоляване на някои неща, за 
пропуските - да се наваксат, за да получава общината повече пари. Съветникът 
подчерта, че думите му са препоръка. 
 
ТРЕТА ТОЧКА: 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
кандидатстване на Община Белене с проектно предложение:„SMARTOUR - 
SMART платформа и иновативни планове за устойчив туризъм” по Програма 
Interreg Euro-MED, покана EURO-MED02 Тематични проекти, Мисия: Устойчив 
Туризъм, Приоритет 1 „По-интелигентен Средиземноморски регион“, 
Специфична цел 1.1 Изследвания и иновации и въвеждане на напреднали 
технологии. 
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Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене като обобщи, че г-жа Норма 

Сакардо от побратимения италиански град Вигонца, е препоръчала Община Белене на  
университета във Венеция за партньор по проекта, предвид интересите ни в областта на 
туризма. «Община Белене ще бъде рекламирана на съвсем друго ниво пред партньори 
от 14 държави, които биха могли да ни посетят. Надграждаме усилията, които правим 
на тема Туризъм. За общината е важно, когато има такива проекти да участваме. Има 
5% собствено участие, но предвид рекламата, която ще се направи си заслужава да 
бъдат изразходвани.» 

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

финанси, програми за финансиране и туризъм“ където е прието с 5 „ЗА“ и 1 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

 
Д-р Павловска припомни, че по време на постоянните комисии предложението е 

разгледано подробно.  
 
Момчил Спасов потвърди думите и. За него лично конкретните дейности не са 

били ясни. Той определи проекта като академичен, липсвала е конкретика. Представени 
са му допълнителни материали от Красимира Петрова. Съветникът е предложил 
промяна по време на комисиите, да се уточни, че не става въпрос за съфинансиране от 
5% от целия бюджет, а от бюджета за Община Белене. Промяната е отразена в 
становището на комисията. Момчил Спасов одобри, че ще се създадат партньорства и 
ще се популяризира Белене като дестинация, но препоръча да се положат повече 
усилия за развитието на дестинацията. „Туризмът е приоритет според кмета, но в 
бюджета пропускаме да заложим повече средства – Крайдунавския парк, Димум и 
други обекти. Според него дестинацията не е достатъчно развита и трябва да търсим 
финансиране за тези обекти. Този проект е една малка стъпка, но се надявам в бюджета 
следващата година да заложим повече средства. Действително можем да се научим как 
го правят в Европа.“ 

 
Веско Манолов препоръча да се наблегне на обкета в Остров Белене – ТВО. 
 
След като коментари и предложения не постъпика, д-р Бистра Павловска пристъпи 

към поименно гласуване. 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 71 
 

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

 
1. Общински съвет - Белене дава съгласие Община Белене да кандидатства като 

партньор с проектно предложение „SMARTOUR -  Интелигентна туристическа 
платформа и иновативни, устойчиви и споделени планове“ по Програма Interreg Euro-
MED, покана EURO-MED02 Тематични проекти, Мисия: Устойчив Туризъм, 
Приоритет 1 „По-интелигентен Средиземноморски регион“, Специфична цел 1.1 
Изследвания и иновации и въвеждане на напреднали технологии. 

 
2. Общински съвет – Белене дава съгласие необходимите средства за 

съфинансиране в размер на  5%  от определения за Община Белене бюджет на 
горепосоченото проектно предложение, да бъдат осигурени от бюджета на общината. 
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3. Потвърждава, че дейностите по проекта отговарят  на приоритетите на Плана 
за интегрирано развитие на Община Белене за периода 2021-2027. 

 
4. Възлага на Кмета на община Белене да предприеме всички последващи 

правни и фактически действия по подготовка и подаване на проектното предложение. 
 

 
Гласували поименно 11 общински съветника: 
ЗА: 11 (д-р Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, 
Даниел Тонев, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Петър Дулев, 
Румен Арабаджиев) 
ПРОТИВ: няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 1 (Олег Йорданов,) 

 
ПРИЕМА СЕ  
 
ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
приемане на „Програма за опазване на околната среда на община Белене 2021-
2028г.“, включваща „Програма за управление на отпадъците на община Белене за 
периода 2021-2028 г.“. и раздел „Лечебни растения“. 

 
Докладва Милен Дулев – кмет на община Белене. 
 
Думата беше дадена на Румяна Кондрова, която обобощи, че програмата е 

изготвена от специалисти в областта. Минало е съгласуване с РИОСВ, съобразена е с 
Националния план за управление на отпадъците и целите за изпълнение на разделно 
събиране на отпадъците и за Опазване на околна среда. Направени са теренни 
проучвания за лечебните растения. След приемането на програмата, кметът ще издава 
разрешителни за ползване на лечебните растения. Старата програма е изтегла и за това 
се е наложило приемането на нова. Имало е съгласуване оснвен с РИОСВ, с РЗИ и 
Басейнова дирекция. 
 
 Д-р Павловска благодари за резюмето на програмата и даде дума на председателите 
на комисиите за становища. Председателят припомни, че точката е включена 
допълнително в дневния ред на комисиите. 
 

Олег Йорданов представи становището на ПК „Местно самоуправление, ред, 
законност и сигурност“ предложението е прието с 5 „ЗА“. 

 
Николай Арабаджиев представи становището на ПК „Устройство на територията, 

жилищна политика и екология“ където предложението е прието с 5 “ЗА“ и 1 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

 
Д-р Павловска използва момента за да представи щрихи от Годишната среща на 

местните власти в Албена. Председателят обърна внимание на темите, които са 
дискутирали във връзка с управлението на отпадъците и плащането на ТБО на база 
количественото им измерване. 

 
Калоян Прокопиев отбеляза, че програмата е за 2021-2028. «Година и половина по-

късно приемаме, за да е в съответсвие с Националната програма, която е била приета 
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тогава от служебно правителство. Ежегодно до 31.03. кмета трябва да представя отчет 
за изпълнението на програмата. Прекалено формално се случва всичко. Беше хубаво да 
влезе на комисии материала, да има дебати. Г-н Спасов е обърнал внимание, че 
информацията не е актулана и вероятно е преписана от ПИРО. Информацията е стара. 
Пише неща, които вероятно са копирани от други общини. Пример: Мярка за 
намаляване на замърсяванията от автомобилния трафик – ежегодни прегледи от служба 
КАТ. В гр. Белене няма КАТ и не се извършват прегледи от тях. Промишленост – 
ЕСМИ Инженеринг е даден като замърсител. Посочен е железопътен транспорт. В 
Белене няма такъв. Разбирам, че е правено от външни изпълнители, но нали се приема с 
протокол работата от страна администрацията. Могат да се направят забележки, да се 
върне за преработване. След това да се приеме работата и да се направи плащане. 
Идват, казват, че винаги може да се актуализира, но това не се случва и данните остават 
и за следващия мандат. Това е средносрочен стратегически документ. Не става дебат по 
същество какви са целите и мерките. Защо са тези? Мярка за качествата на въздуха до 
2028. Как ще се прави периодичен контрол? Каква е визията? Редно е всяка една 
специфична цел да се обясни и съответно мерките, как се предвижда да бъдат 
изпълнени. По тази причина се въздържах и на комисиите. Не е лоша разработката, 
като изключим някои неща. Необходим е дебат и да се изчистят неточностите. Има 
програма за управление на отпадъците. Има жълт текст на стр. 12. Добавен ли е текста 
с решенито на РИОСВ» 

 
Румяна Кондрова – има прието решение, ще бъде добавено преди да се качи на 

сайта на Общината. 
 
Д-р Павловска отбеляза, че «Изклюючително трудно се изготвя наредба или 

нормативен акт. Програмата беше публикувана за обществени консултации. Срокът за 
обсъждане изтече предния ден и за това беше добавена допълнително. Ако е нужно 
винаги може да променим текста.» 

 
Николай Арабаджиев подкрепи идеята при нужда да се актуализира програмата, 

предвид забележките на Калоян Прокопиев. 
 
Калоян Прокопиев уточни, че е нужно по същество да има дебат за целите и 

мерките. Според него не е нужно да се приеме сега, а не следващия месец. 
 
Д-р Павловска препоръча да не се отлага повече. 
 
Николай Арабаждиев отбеляза, че на следващи комисии спокойно може да се 

разгледа отново. 
 
Петър Дулев предложи да се приеме сега предвид, че е съгласувана и с РИОСВ в 

този и вид. 
 
Милен Дулев потвърди, че програмата винаги е отворена за промяна. 
 
Калоян Прокопиев заяви, че не е редно седемгодишен документ да се приема по 

този начин. 
 
Момчил Спасов отбеляза, че програмата е специализиран документ и материя. 

«Неслучайно критикувам начинът на представяне на материалите от кмета и 
администрацията. Експертът в тази област, може да разкаже набързо в резюме на 
комисиите и на сесията. Няма как да се получи дискусия, ако просто се даде за четене. 
Личи си, че програмата е правена от професионалисти, но те взаимстват от стари 
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документи. В аналитичната част информацита е стара. Когато стъпваме на стара 
информация в аналитичната част, това рефлектира на стратегическата където са целите. 
Данните за ВиК са доста занижени (стари) - още преди проекта за пречиствателна и 
водопровод. Въобще не съответстват. Целите, които са заложени трябва съответстват 
на националните стратегически документи. Следваше да се проведе дискусия, дали 
тези цели и мерки могат да бъдат приложени в община Белене. Специалистите пишат 
навсякъде едни и същи стратегически цели. Да променим отношението на кмета и 
общинската администрация за материалите, които внасят в Общинския съвет. Не е 
минала необходимата дискусия, не съотвества на нашата община, има цели и мерки, 
които са заложени за 2021-2022, надявам се вече да са изпълнени.» 
 

Р Е Ш Е Н И Е №72 

1. Приема „Програма за опазване на околната среда на община Белене 2021-
2028г.“, включваща „Програма за управление на отпадъците на община Белене за 
периода 2021-2028 г. “ и раздел „Лечебни растения“. 

 
Гласували 12 общински съветника: 
ЗА: 11  
ПРОТИВ: няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 1 (Калоян Прокопиев) 

 
ПРИЕМА СЕ  
 
  

Д-р Павловска обяви 15-минутна почивка. 
 
 

*** 
 
ПЕТА ТОЧКА: 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
изменение и допълнение на Решение №16/ 23.03.2022г. с Приложение №1 към него 
на Общински съвет - гр.Белене за разпределение на общинските жилища по групи 
за 2022 година на територията на гр.Белене и приемане на оценка за продажба на 
общински имот – Апартамент в гр.Белене на наемател, настанен в него по 
административен ред, без провеждане на публичен търг по реда на ЗОС. 

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

 
Думата беше дадена на Николай Арабаджиев – председател на ПК „Икономика, 

общинска собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм“ за 
становище. Г-н Арабаджиев представи и становището на ПК „Устройство на 
територията, жилищна политика и екология“. Предложението е прието със 6 “ЗА“ и в 
двете комисии с направени корекции, които са отразени в становищата на комисиите. 

 
След като коментари и предлжения не постъпиха, председателят пристъпи към 

поименно гласуване. 
 

Р Е Ш Е Н И Е №73 
 

16



1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.42, ал.2 от ЗОС и чл.3, ал.2, изр.2 
от Наредба №11 по чл.45а от ЗОС за реда и условията за настаняване в общински 
жилища на територията на община Белене приема изменение и допълнение на Решение 
№16/ 23.03.2022г. с Приложение №1 към него на Общински съвет - гр.Белене, за 
разпределение на общинските жилища по групи за 2022 година на територията на 
гр.Белене като променя предназначението на имот Самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 03366.602.186.4.1 по КККР на гр..Белене – Апартамент №1 със ЗП - 
66,90 кв.м в гр.Белене, ул.”Иван Вазов” №10, жил.бл.2/42, вх.Г, ет.1, кв.42, състоящо се 
от две стаи, кухня и баня с тоалетна, ведно с прилежащо избено помещение с площ 3,83 
кв.м и 1,1652 % идеални части от общите части на сградата, ,актуван с АЧОС №1038/ 
22.03.2001 год.“ от ” ЖИЛИЩА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, В ТОВА ЧИСЛО И 
ЖИЛИЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЛИЦА ПО ЧЛ.43 ОТ ЗОС” в ” ЖИЛИЩА ЗА 
ПРОДАЖБА В ТОВА ЧИСЛО И ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА И 
ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА БИВШИ СОБСТВЕНИЦИ, ЧИИТО ИМОТИ СА ОТЧУЖДЕНИ 
ЗА ОБЩИНСКИ НУЖДИ” 

 
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.47, ал.2 от ЗОС и чл.36, ал.3 от 

Наредба №11 по чл.45а от ЗОС за реда и условията за настаняване в общински жилища 
на територията на община Белене приема доклад за пазарната оценка, изготвен от 
лицензиран оценител на имоти ”ХЕМУС КОНСУЛТ” ЕООД – гр.Троян в размер на 
253,66 лева/ кв.м или 16 970,0 лева /(шестнадесет хиляди деветстотин и седемдесет 
лева и 0 стотинки/ (не се начислява ДДС съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС). 

 
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.47, ал.1, т.3 от ЗОС, чл.34, ал.1, 

т.2 и чл.35, ал.1 от Наредба №11 по чл.45а от ЗОС за реда и условията за настаняване в 
общински жилища на територията на община Белене дава съгласие за продажба без 
търг или конкурс на общински имот, съставляващ общински недвижим имот – 
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03366.602.186.4.1 по КККР на 
гр..Белене – Апартамент №1 със ЗП - 66,90 кв.м в гр.Белене, ул.”Иван Вазов” №10, жил. 
бл.2/42, вх.Г, ет.1, кв.42, състоящо се от две стаи, кухня и баня с тоалетна, ведно с 
прилежащо избено помещение с площ 3,83 кв.м и 1,1652 % идеални части от общите 
части на сградата, актуван с АЧОС №1038/ 22.03.2001 год. на наемателката му ЮЛИЯ 
АСЕНОВА КАЗАКОВА от гр.Белене с ЕГН ********** за сума в размер на 253,66 
лева/ кв.м или 16 970,0 лева /(шестнадесет хиляди деветстотин и седемдесет лева и 
0 стотинки/ (не се начислява ДДС съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС). 
 
Гласували поименно 12 общински съветника: 
ЗА: 12 (д-р Бистра Павловска, 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  
 
ШЕСТА ТОЧКА: 
 
 Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
учредяване на възмездно право на ползване върху част от общински земеделски 
имот в землището на гр.Белене на физическо лице за разполагане на пчелин и 
приемане на годишна наемна цена, определена от лицензиран оценител на 
земеделски земи, по реда на ЗСПЗЗ, ЗПч и ЗОС 
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Докладва инж. Петър Ангелов – зам.-кмет на Община Белене. 

 
Думата беше дадена на Николай Арабаджиев – председател на ПК „Икономика, 

общинска собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм“ за 
становище. Г-н Арабаджиев представи и становището на ПК „Устройство на 
територията, жилищна политика и екология“. Предложението е прието със 6 “ЗА“ и в 
двете комисии. 

 
След кратък уточнителен коментар от страна Калоян Прокопиев и след като други 

коментари и предлжения не постъпиха, председателят пристъпи към поименно 
гласуване както е по становището на ПК „ИОСБФПФТ“. 
 

Р Е Ш Е Н И Е №74 
 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗПч, чл.7, ал.2, 
изр.2, чл.39, ал.3 и ал.5 от ЗОС и чл.40, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество по чл.8, ал.2 от ЗОС дава съгласие 
да се учреди възмездно право на ползване за срок от 10 (десет) стопански години 
считано от началото на 2022-2023 стопанска година върху част с площ 0,672 дка от 
общински земеделски имот с идентификатор 03366.128.32 по КККР на гр.Белене, 
целият с  площ 137,277 дка с НТП – Зеленчукова градина в местността “Сред полето“ за 
разполагане на пчелин от Миряна Николинова Димитрова от гр.Белене с ЕГН 
**********, ул."Опълченска" №8. 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.1 от ЗОС и чл.40, ал.6 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
по чл.8, ал.2 от ЗОС, приема доклада за изготвена пазарна оценка от лицензиран 
оценител на недвижими имоти ”ХЕМУС КОНСУЛТ” ЕООД – гр.Троян (Сертификат за 
оценителска правоспособност от Камарата на независимите оценители) в размер на 44,0 
лева/ стопанска година (четиридесет и четири лева и 0 стотинки) за учредяване на 
възмездно право на ползване за срок от 10 (десет) стопански години считано от 
началото на 2022-2023 стопанска година върху част с площ 0,672 дка от общински 
земеделски имот с идентификатор 03366.128.32 по КККР на гр.Белене, целият с  площ 
137,277 дка с НТП – Зеленчукова градина в местността “Сред полето“ за разполагане на 
пчелин от Миряна Николинова Димитрова от гр.Белене с ЕГН **********, 
ул."Опълченска" №8. 

3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.1 от ЗОС и чл.40, ал.6 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
по чл.8, ал.2 от ЗОС от ЗОС определя цена за учредяване на възмездно право на 
ползване без провеждане на публичен търг или конкурс в размер на 44,0 лева/ 
стопанска година (четиридесет и четири лева и 0 стотинки), за срок от 10 (десет) 
стопански години считано от началото на 2022-2023 стопанска година върху част с 
площ 0,672 дка от общински земеделски имот с идентификатор 03366.128.32 по КККР 
на гр.Белене, целият с  площ 137,277 дка с НТП – Зеленчукова градина в местността 
“Сред полето“ за разполагане на пчелин от Миряна Николинова Димитрова от 
гр.Белене с ЕГН **********, ул."Опълченска" №8. 
 
Гласували поименно 12 общински съветника: 
ЗА: 12 (д-р Бистра Павловска, 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 
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ПРИЕМА СЕ  
 
СЕДМА ТОЧКА: 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
приемане на решение за  отдаване под наем  за жилищни нужди на реална част от 
Поземлен имот с идентификатор 03366.602.1461 с площ 1089,0 кв.м, целия с площ 
2691,0 кв.м и Жилищна сграда с идентификатор 03366.602.1461.2 със ЗП – 49,0 кв.м 
по кадастралната карта на гр.Белене, а по ЗРП на града - ул.”Митническа” №7 по 
реда на ЗОС и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество по чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост и 
приемане на оценка от лицензиран оценител на имоти, след провеждане на 
публичен търг. 

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

 
Думата беше дадена на Николай Арабаджиев – председател на ПК „Икономика, 

общинска собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм“ за 
становище. Г-н Арабаджиев представи и становището на ПК „Устройство на 
територията, жилищна политика и екология“. Предложението е прието с 6 “ЗА“ и в 
двете комисии. 

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

пристъпи към поименно гласуване. 

 
Р Е Ш Е Н И Е №75 

 
1.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.8 от Закона за общинската 

собственост (ЗОС) и чл.18, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество по чл.8, ал.2 от ЗОС приема доклад за пазарната 
оценка, изготвен от лицензиран оценител на имоти ”ХЕМУС КОНСУЛТ” ЕООД – 
гр.Троян, съгласно който за отдаване под наем след проведен публичен търг по реда на 
ЗОС и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество по чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост за жилищни нужди на 
реална част от Поземлен имот с идентификатор 03366.602.1461 с площ 1089,0 кв.м, целия 
с площ 2691,0 кв.м и Жилищна сграда с идентификатор 03366.602.1461.2 със ЗП – 49,0 
кв.м по кадастралната карта на гр.Белене, а по ЗРП на града - ул.”Митническа” №7 за срок 
от 10 (десет) години, актуван с АПОС №3077/ 26.05.2021г.  е определена цена в размер на 
39,0 лева /тридесет и девет лева и 0 стотинки/ месец/ (не се начислява ДДС съгласно 
чл.45, ал.3 от ЗДДС). 

 
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.4 и чл.14, ал.7 и ал.8 

от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.18, ал.1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по чл.8, ал.2 от ЗОС 
дава съгласие за отдаване под наем след проведен публичен търг по реда на ЗОС и 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
по чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост за жилищни нужди на реална част 
от Поземлен имот с идентификатор 03366.602.1461 с площ 1089,0 кв.м, целия с площ 
2691,0 кв.м, която реална част е оцветена в жълт цвят на приложената към настоящото 
решение скица и Жилищна сграда с идентификатор 03366.602.1461.2 със ЗП – 49,0 кв.м 
по кадастралната карта на гр.Белене, а по ЗРП на града - ул.”Митническа” №7 за срок 
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от 10 (десет) години, актуван с АПОС №3077/ 26.05.2021г. с Начална тръжна цена в 
размер в размер на 39,0 лева /тридесет и девет лева и 0 стотинки/ месец/ (не се 
начислява ДДС съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС). 
 
Гласували поименно 12 общински съветника: 
ЗА: 12 (д-р Бистра Павловска, 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  
 

ОСМА ТОЧКА: 
 
 Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
приемане на решение за Определяне размера и местоположението на мерите, 
пасищата и ливадите в землището на Община Белене, предназначени за общо и 
за индивидуално ползване от земеделски стопани или техните сдружения, 
отглеждащи пасищни животни по реда на чл.37о, ал.1, т.1 от Закона за 
собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за Определяне правила 
за ползването на имотите с НТП - ПМЛ по реда на чл.37о, ал.1, т.2 и ал.2 от 
Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и за 
Предоставяне и Актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите 
по реда на чл.37о, ал.4-6 от Закона за собствеността и ползване на земеделските 
земи (ЗСПЗЗ) 

 
Докладва инж. Петър Ангелов – зам.-кмет на Община Белене. 
 
Думата беше дадена на инж. Пламен Петров, който обобщи предложението и 

отбеляза, че допълнително е приложен списък със заверка от БАБХ. 
 

Думата беше дадена на Николай Арабаджиев – председател на ПК „Икономика, 
общинска собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм“ за 
становище, където предложението е прието с 5 „ЗА“. Г-н Арабаджиев представи и 
становището на ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология“ - 
предложението е прието с 6 “ЗА“ . 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е №76 
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1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37и, ал.3 и чл.37о, ал.1, т.1 от 

Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ) определя пасищата, 
мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Белене, 
както и размера и местоположението им, съгласно Приложение №1 на 
Предложението. 

 
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37о, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за 

собствеността и ползване на земеделските земи определя Правила за ползване на 
имотите по т.1, съгласно Приложение №2 на Предложението. 

 
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37о, ал.4 от Закона за 

собствеността и ползване на земеделските земи дава съгласие за предоставяне на 
имотите по т.1 за общо и за индивидуално ползване, приема Годишен план за паша за 
стопанска 2022-2023 година и определя задълженията на общината и на ползвателите 
за поддържането на мерите, пасищата и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
територията на Община Белене, съгласно Приложение №3 на Предложението. 
 
Гласували 12 общински съветника: 
ЗА: 12  
ПРОТИВ: няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма 
 
ПРИЕМА СЕ  
  
 
ДЕВЕТА ТОЧКА: 
 
 Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
приемане на решение за Предоставяне (включване в масивите за ползване) на 
проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища, които не са 
необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, както и напоителни 
канали, които не функционират (собственост на ОПФ) и за Определяне на цена в 
размер на средното годишно рентно плащане (лева/дка) на общински земеделски 
имоти в землището на Община Белене за стопанската за стопанската 2022-2023 
година. 

Докладва инж. Петър Ангелов – зам.-кмет на Община Белене. 
 
Думата беше дадена на инж. Пламен Петров, който обобщи предложението и 

отбеляза, че допълнително е приложен списък със заверка от БАБХ. 
 
Думата беше дадена на Николай Арабаджиев – председател на ПК „Икономика, 

общинска собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране и туризъм“ за 
становище, където е прието с 5 „ЗА“. Г-н Арабаджиев представи и становището на ПК 
„Устройство на територията, жилищна политика и екология“ - предложението е прието 
с 6 “ЗА“. 

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

към поименно гласуване. 
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Р Е Ш Е Н И Е №77 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и чл.75б от ППЗСПЗЗ 

Общински съвет – Белене: 
 
1. Дава съгласие за предоставяне (включване в масивите за ползване) проектираните 

в плана за земеразделяне общински полски пътища, които не са необходими за осигуряване 
на пътен достъп до имотите, както и напоителни канали, които не функционират 
(собственост на ОПФ) попадащи в масивите за ползване на участниците в споразуменията 
за землищата на Община Белене за участието им в кампанията за 2022-2023 стопанска 
година. 

 
2. Определя цена в размер на средното годишно рентно плащане (лева/дка) на 

общински земеделски имоти в землището на Община Белене за стопанската 2022-2023 
година, както следва: 

 

№ по 
ред Землище 

НТП 

Ниви Ливади Пасища, 
мери 

Трайни насаждения 
Лозови Овощни 

1. Белене 50,0 53,0 9,0 18,0 54,0 
2. Бяла вода 40,0 9,0 9,0 19,0 15,0 
3. Деков 49,0 50,0 9,0 15,0 37,0 
4. Кулина вода 42,0 48,0 9,0 41,0 15,0 
5. Петокладенци 53,0 52,0 9,0 37,0 24,0 
6. Татари 61,0 9,0 9,0 25,0 15,0 

 
Гласували поименно 12 общински съветника: 
ЗА: 12 (д-р Бистра Павловска, 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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ДЕСЕТА ТОЧКА: 
 
 Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
разрешение за изработване на частично изменение на Общия устройствен план на 
гр. Белене в обхавата на стр. кв. 13 по плана на града. 
 

Докладва инж. Петър Ангелов – зам.-кмет на Община Белене. 
 
Думата беше дадена на инж. Христина Иванова-Мънева, която обобщи 

предложението и предложи, съгласувано с кмета и архитекта на общината да се добави 
и ПУР освен ПУП във т. 2 на решението. Инж. Иванова-Мънева изчете текста. 

 
Думата беше дадена на Николай Арабаджиев да представи становището на ПК 

„Устройство на територията, жилищна политика и екология“ - предложението е прието 
с 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 №78 
 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от 
ЗУТ Общинският съвет разрешава частично изменение на Общия устройствен план на 
гр. Белене в обхвата на стр. кв. 13, като устройствената зона на застрояването в 
квартала се промени от Жилищна устройствена зона за средноетажно застрояване „Жс“ 
в Жилищна устройствена зона за малкоетажно застрояване „Жм“.  
 

2. Общинският съвет допуска и изменение на ПУП (Подробния устройствен 
план) на УПИ II в стр.кв. 13 и ПУР (План за улична регулация) на прилежащите улици, 
като плановете да се изменят едновременно, но измененията на ПУП и ПУР да се 
одобрят след одобряването на Общия устройствен план в съответствие с чл. 134, ал. 3 
от ЗУТ.  
 

3. Възлага на Кмета на Общината изпълнение на последващите съгласно ЗУТ 
действия.  
 
Гласували 12 общински съветника: 
ЗА: 12  
ПРОТИВ: няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма 
 
ПРИЕМА СЕ  
 
 
 
ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
 

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