
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – Б Е Л Е Н Е 

П Р О Т О К О Л 
№4 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТБЕЛЕНЕ, ПРОВЕДЕНО 
НА 10 АПРИЛ 2013 ГОДИНА /СРЯДА  / ОТ 14.00  ЧАСА В ЗАЛА №26 НА 

ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ: 

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Стефан Николов, Радка Дончева, Лидия 
Георгиева, Красимир Тодоров, Владимир Мънев, Катя Симеонова, Росица 
Златева,  Мая  Ангелова,  Николай  Арабаджиев,    Петър  Ангелов,  Бистра 
Павловска, Емил Михайлов, Пламен Гендов, Веселка Врайкова  и Калоян 
Прокопиев 

ОТСЪСТВАТ:  Христо Кондров и Светослава Христова 

ІІ. КМЕТ, ЗАМ. КМЕТОВЕ  И СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Петър 
Дулев, Момчил Спасов, Милен Дулев и Яна Илиева 

ІІІ. КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ:  Венцислав Петров и Румен Георгиев 

ІV. КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА: Калин Петракиев, Светослав Ангелов и 
Марио Дончев 

V. ДИРЕКТОРИ НА ДИРЕКЦИИ 

VІ. СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯБЕЛЕНЕ 

След  необходимия  кворум  от  общински  съветници,  гн  Стефан 
Николовпредседател  на Общински  съветБелене  откри  заседанието,  като 
предложи  т.15  от  дневния  ред  да  отпадне,  поради  това,  че  на 
Председателския  съвет  е  гласувана,  но  на  заседанията  на  Постоянните 
комисии  гн  Петър  Дулевкмет  на  Община  Белене  си  оттегли 
предложението. 

Други изказвания и мнения по дневния ред не бяха направени.



 2  

Гн  Стефан  Николовпредседател  на  Общинския  съветБелене 
предложи заседанието да премине при следния 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

1.  Предложение  от  Петър  Дулевкмет  на  община  Белене,  относно 
безвъзмездно  право  на  ползване  върху  общински  имотсграда  с 
идентификатор  03366.602.256.2  по  кадастралната  карта  на  гр.Белене  на 
Областна дирекция по безопасност на храните гр.Плевен. 

ДОКЛАДВАТ: ПЕТЪР АНГЕЛОВ, КАТЯ СИМЕОНОВА И СВЕТОСЛАВА 
ХРИСТОВАПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 

2.  Предложение  от  Петър  Дулевкмет  на  община  Белене,  относно 
сключване на Договор за безвъзмездно ползване на помещения за спешна 
медицинска помощ. 

ДОКЛАДВАТ:  ЛИДИЯ  СЛАВЧЕВА,  КАТЯ  СИМЕОНОВА  И  ПЕТЪР 
АНГЕЛОВПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 

3.  Предложение  от  Петър  Дулевкмет  на  община  Белене,  относно 
предоставяне  без  провеждане  на  публичен  търг  или  конкурс  и  без 
заплащане на наем на общински имот в гр.Белене, ул.”Христо Ботев” №14 
на Русенска католическа организация „Каритас” гр.Русе. 

ДОКЛАДВАТ: ПЕТЪР АНГЕЛОВ, КАТЯ СИМЕОНОВА И СВЕТОСЛАВА 
ХРИСТОВАПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 

4.  Предложение  от  Петър  Дулевкмет  на  община  Белене,  относно 
разрешение  за изработване на Проект  за ПУППР (Подробен устройствен 
планПлан за регулация) на кв.57, 57а, 58 и 64 по плана на гр.Белене. 

ДОКЛАДВА:  ПЕТЪР  АНГЕЛОВПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ПК”ТСУ, 
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА И ЕКОЛОГИЯ” 

5.  Предложение  от  Петър  Дулевкмет  на  община  Белене,  относно 
учредяване право на пристрояване  за нежилищни нужди върху общински 
имот  по реда  на  чл.38,  ал.2  от  ЗОС и  чл.76,  ал.25 от Наредбата  по  чл.8, 
ал.2 от ЗОС в  гр.Белене, Поземлен имот с идентификатор 03366.602.1258 
по кадастралната карта,  а по ЗРП на  градаУПИ  ІV,  стр.кв.46 и приемане 
на оценка от лицензиран оценител на имоти, без провеждане на публичен 
търг или конкурс. 

ДОКЛАДВА:  ПЕТЪР  АНГЕЛОВ  И  КАТЯ  СИМЕОНОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 

6.  Предложение  от  Петър  Дулевкмет  на  община  Белене,  относно 
учредяване  безвъзмездно  право  на  ползване  върху  общински  земеделски 
имоти в землището на с.Кулина вода, община Белене. 

ДОКЛАДВАТ: ПЕТЪР АНГЕЛОВ, КАТЯ СИМЕОНОВА И СВЕТОСЛАВА 
ХРИСТОВАПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 

7.  Предложение  от  Петър  Дулевкмет  на  община  Белене,  относно 
одобряване на ПУППлан за застрояване в ПИ 177013 в местността
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„Друма”  в  землището  на  с.Деков  и  Парцеларен  план  на  трасета  за 
водопровод  и  електрофикация  в  ПИ  000635  и  част  от  ул.”Ленин”  в 
землището на с.Деков. 

ДОКЛАДВА:  ПЕТЪР  АНГЕЛОВПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ПК”ТСУ, 
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА И ЕКОЛОГИЯ” 

8.  Предложение  от  Петър  Дулевкмет  на  община  Белене,  относно 
приемане  на  Наредба  за  изменение  и  допълнение  на  Наредба  за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Белене. 

ДОКЛАДВАТ: РАДКА ДОНЧЕВА, КАТЯ СИМЕОНОВА И СВЕТОСЛАВА 
ХРИСТОВАПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 

9.  Предложение  от  Стефан  Николовпредседател  на  Общинския 
съветБелене,  относно  предложение  от  Военно  формирование  28880 
Белене  във  връзка  с  правната възможност,  предвидена  в  разпоредбата  на 
чл.8  от Наредба  за  определянето  и  администрирането  на  местни  такси  и 
цени на услуги на територията на община Белене. 

ДОКЛАДВАТ: ПЕТЪР АНГЕЛОВ, КАТЯ СИМЕОНОВА И СВЕТОСЛАВА 
ХРИСТОВАПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 

10. Предложение от Яна Илиева Илиевасекретар на община Белене 
и  председател  на  Обществен  съвет  за  упражняване  на  контрол  на 
дейностите  по  социално  подпомагане,  относно  изпълнение  на  Годишен 
план 2012 г. и приемане на Годишен план 2013 г. по Общинска стратегия 
20112015 г. за развитие на социалните услуги в община Белене. 

ДОКЛАДВАТ:  КАТЯ  СИМЕОНОВА  И  ЛИДИЯ  СЛАВЧЕВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 

11. Предложение  от Петър  Дулевкмет  на  община  Белене,  относно 
приемане  на  отчет  за  дейността  на  Местната  комисия  за  борба  с 
противообществени прояви на малолетни и непълнолетни на територията 
на община Белене за 2012 г. 

ДОКЛАДВАТ: СВЕТОСЛАВА ХРИСТОВА, РАДКА ДОНЧЕВА И ХРИСТО 
КОНДРОВПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 

12.  Предложение  от Петър  Дулевкмет  на  община  Белене,  относно 
постъпило  Заявление  вх.№10.043/22.03.2013  г.  за  еднократна  помощ  с 
приетия от ОбСБелене Правилник за реда за предоставяне на еднократни 
безвъзмездни  финансови  помощи  в  полза  на  физически  лица  от Община 
Белене. 

ДОКЛАДВА:  ЛИДИЯ  СЛАВЧЕВА  И  КАТЯ  СИМЕОНОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 

13. Предложение от Петър Дулевкмет на община Белене, относно 
изпълнение  на  проект  „Укрепване  на  десен  бряг  на  р.Дунав,  гр.Белене, 
община  Белене,  област  Плевен”,  финансиран  по  Схема  за  безвъзмездна 
финансова помощ BG161PO001/4.104/2010 „Подкрепа на дребномащабни 
мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”.
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ДОКЛАДВАТ: ПЕТЪР АНГЕЛОВ И КАТЯ СИМЕОНОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 

14. Предложение от Петър Дулевкмет на община Белене, относно 
разрешение за сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на 
местното самоуправление в БългарияФЛАГ”ЕАД, за поемане дългосрочен 
общински дълг с цел реализация на проект „ДимумАнтичната митница на 
Мизия” за срок от 16 месеца. 

ДОКЛАДВАТ: ПЕТЪР АНГЕЛОВ, КАТЯ СИМЕОНОВА И ХРИСТО 
КОНДРОВПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 

15. Предложение от Петър ДулевКмет на Община Белене, относно 
кандидатстване  на  Община  Белене  по  Приоритетна  ос  1  „Добро 
управление”, Подприоритет  1.3  „Ефективна  координация  и  партньорство 
при  разработване  и  провеждане  на  политики”,  Бюджетна  линия 
BG051PO002/13/1.307  на    Оперативна  програма  „Административен 
капацитет”. 

ДОКЛАДВА:  КАТЯ  СИМЕОНОВАПРЕДСЕДАТЕЛ  НА 
ПК”ИКОНОМИКА,  ПРИВАТИЗАЦИЯ,  БЮДЖЕТ,  ФИНАНСИ  И  ПРОГРАМИ 
ЗА ФИНАНСИРАНЕ” 

16.  Питания. 

ГЛАСУВАЛИ ЗА ДНЕВНИЯ РЕД: 
ЗА14 
ПРОТИВняма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕняма 
ПРИЕМА СЕ. 

/Към момента  на  гласуване  ./гжа Бистра Павловска  не  присъства  в 
залата/. 

ПЪРВА ТОЧКА 

Предложение  от  Петър  Дулевкмет  на  община  Белене,  относно 
учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински имотСграда 
с  идентификатор  03366.602.256.2  по  кадастралната карта  на  гр.Белене  на 
ОДБХ гр.Плевен 

Гн Емил Михайлов предложи да се допълни т.2 в решението – след 
текста „ползването” да се добави „включително данъците и другите такси”. 

След  станалите  разисквания  и  направените  предложения  от  Петър 
Дулев,  Петър  Ангелов,  Катя  Симеонова  и  Емил  Михайлов,  общинските 
съветници взеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е №18 

1.  На  основание  чл.21,  ал.1,  т.12  от  ЗМСМА  и  чл.8,  ал.9  от  ЗОС, 
приема допълнение към Годишна програма за управление и разпореждане 
с  имотитеобщинска  собственост  за  бюджетната  2013  година,  приета  с 
Решение №6/01.03.2013 г. на Общински съветБелене, като се създава нова 
точка  ІІ.2.22  с  наименование:  „ІІ.2.22.  Сграда  с  идентификатор 
03366.602.256.2  със  застроена  площ  65,0  кв.м.,  на  2  етажа  по 
кадастралната  карта  на  гр.Белене,  ул.”Христо  Ботев”  №9, 
предназначен „За здравно заведение”. 

2.  На  основание  чл.21,  ал.1,  т.8  от  ЗМСМА,  чл.39,  ал.4  от  ЗОС  и 
чл.78,  ал.1  от  Наредбата  по  чл.8,  ал.2    от  ЗОС,  учредява  безвъзмездно 
право  на  ползване  върху  общински  имотСграда  с  идентификатор 
03366.602.256.2 със застроена площ 65,0 кв.м. на 2 етажа по кадастралната 
карта  на  гр.Белене,  ул.”Христо  Ботев”  №9,  предназначен  „За  здравно 
заведение”  на  ОДБХ  гр.Плевен  за  срок  от  10  /десет/  години,  като 
ползвателят  е  длъжен  да  плаща  разноските,  свързани  с  ползването, 
включително  данъците  и  другите  такси,  както  и  да  застрахова  имота  в 
полза на собственика на основание чл.57 от ЗС. 

3. Възлага на Кмета на общината последващите действия. 

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ГЛАСУВАХА ПОИМЕННО: 
ЗА14 / Веселка Врайкова, Владимир Мънев, Емил Михайлов, Калоян 

Прокопиев,  Катя  Симеонова,  Красимир  Тодоров,  Лидия  Георгиева,  Мая 
Ангелова,  Николай  Арабаджиев,  Петър  Ангелов,  Пламен  Гендов,  Радка 
Дончева, Росица Златева и Стефан Николов/ 

ПРОТИВняма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕняма 
ПРИЕМА СЕ. 

ВТОРА ТОЧКА 

Предложение  от  Петър  Дулевкмет  на  община  Белене,  относно 
сключване на Договор за безвъзмездно ползване на помещения за спешна 
медицинска помощ. 

Гн Емил Михайлов предложи да се допълни т.1 в решението – след 
текста „ползването” да се добави „включително данъците и другите такси”.
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След станалите разисквания и направените предложения от Петър 
Дулев, Лидия Георгиева, Катя Симеонова, Петър Ангелов и Емил 
Михайлов, общинските съветници взеха следното 

Р Е Ш Е Н И Е №19 

1.  Дава  съгласие Управителят  на МЦ”Бел Медик”ЕООД да  сключи 
Договор за безвъзмездно ползване за срок от 10 години с ЦСМП гр.Плевен 
за  ползваните  досега  помещения  от ФСМП  гр.Белене,  като  ползвателят  е 
длъжен  да  плаща  разноските,  свързани  с  ползването,  включително 
данъците  и  другите  такси,  както  и  да  застрахова  имота  в  полза  на 
собственика на основание чл.57 от ЗС. 

ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА15 
ПРОТИВняма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕняма 
ПРИЕМА СЕ. 

ТРЕТА ТОЧКА 

Предложение  от  Петър  Дулевкмет  на  община  Белене,  относно 
предоставяне  без  провеждане  на  публичен  търг  или  конкурс  и  без 
заплащане на наем на общински имот в гр.Белене, ул.”Христо Ботев” №14 
на Русенска католическа организация „Каритас” гр.Русе. 

След  станалите  разисквания  и  направените  предложения  от  Петър 
Дулев, Петър Ангелов, Катя Симеонова  и Лидия  Георгиева,  общинските 
съветници взеха следното 

Р Е Ш Е Н И Е №20 

1.  На  основание  чл.21,  ал.1,  т.12  от  ЗМСМА  и  чл.8,  ал.9  от  ЗОС 
приема допълнение към Годишна програма за управление и разпореждане 
с  имотитеобщинска  собственост  за  бюджетната  2013  година,  приета  с 
Решение №6/01.03.2013 г. на Общински съветБелене, като се създава нова 
точка  ІІ.2.23  с  наименование  „ІІ.2.23.Сграда  с  идентификатор  03366 
602.258.7  със  застроена  площ  71,0  кв.м.  по  кадастралната  карта  на 
гр.Белене,  ул.”Христо  Ботев”  №14,  актуван  с  Акт  за  общинска 
собственост (АПОС) №1014/01.02.2011 г.”. 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.14, ал.7 
и ал.8 от ЗОС и чл.18, ал.1 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС предоставя 
под наем без провеждане на публичен търг или конкурс и без да заплаща
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наем  недвижим  имотпублична  общинска  собственост,  съставляващ 
Сграда  с идентификатор 03366.602.257.7  със  застроена площ 71,0 кв.м по 
кадастралната  карта  на  гр.Белене,  ул.”Христо  Ботев”  №14  (съгласно 
удостоверение за административен адрес с изх.№1200110/07.03.2013 г. от 
ОбТСБелене),  актуван  с  Акт  за  общинска  собственост  (АПОС) 
№1014/01.02.2011  г.  на  Русенска  католическа  организация  „Каритас”  за 
срок от 10 /десет/ години. 

3. Възлага на Кмета на Общината последващите действия. 

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ГЛАСУВАХА ПОИМЕННО: 
ЗА15 / Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Владимир Мънев, Емил 

Михайлов, Калоян Прокопиев, Катя Симеонова, Красимир Тодоров, Лидия 
Георгиева, Мая Ангелова, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Пламен 
Гендов, Радка Дончева, Росица Златева и Стефан Николов/ 

ПРОТИВняма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕняма 
ПРИЕМА СЕ. 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

Предложение  от  Петър  Дулевкмет  на  община  Белене,  относно 
разрешение  за изработване на Проект  за ПУППР (Подробен устройствен 
планПлан за регулация) на кв.57, 57а, 58 и 64 по плана на гр.Белене. 

След станалите разисквания  от Петър Дулев и Петър Ангелов, 
общинските съветници взеха следното 

Р Е Ш Е Н И Е №21 

1.  На  основание  чл.21,  ал.1,  т.13  от  ЗМСМА  и  чл.124  „а”,  ал.1  от 
ЗУТ,  разрешава  изработване  на  проект  за  ПУППР  (Подробен 
устройствен планПлан за регулация) на квартали 57, 57а, 58 и 64 по плана 
на гр.Белене. 

2. Възлага на Кмета на Общината последващите действия. 

ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА15 
ПРОТИВняма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕняма 
ПРИЕМА СЕ
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ПЕТА ТОЧКА 

Предложение  от  Петър  Дулевкмет  на  община  Белене,  относно 
учредяване право на пристрояване  за нежилищни нужди върху общински 
имот  по реда  на  чл.38,  ал.2  от  ЗОС и  чл.76,  ал.25 от Наредбата  по  чл.8, 
ал.2 от ЗОС в  гр.Белене, Поземлен имот с идентификатор 03366.602.1258 
по кадастралната карта,  а по ЗРП на  градаУПИ  ІV,  стр.кв.46 и приемане 
на оценка от лицензиран оценител на имоти, без провеждане на публичен 
търг или конкурс. 

След станалите разисквания от Петър Дулев, Петър Ангелов и Катя 
Симеонова, общинските съветници взеха следното 

Р Е Ш Е Н И Е №22 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.76, 
ал.25 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС: 

1.  Учредява  право  на  пристрояване  за  нежилищни  нужди  с  площ 
14,14  кв.м.  върху  общински  имот  в  гр.БеленеПоземлен  имот  с 
идентификатор  03366.602.1258  по  кадастрална  карта,  а  по  ЗРПУПИ  ІV, 
стр.кв.46  на  „ЯницаИван  Радулов”ЕООД  гр.Белене,  ЕИК  200736417, 
представлявано  от  Управителя  Иван  Радулов  Илиев  от  гр.Белене,  ЕГН 
5003033985, ул.”Апостол Високов” №19. 

2. Приема оценката на оценителя и я определя за продажна в размер 
на  91,23 лева/кв.м.  без  ДДС  или  1 290  лева  без  ДДС  (хиляда  двеста  и 
деветдесет  лева)  на  „ЯницаИван  Радулов”ЕООД  гр.Белене,  ЕИК 
200736414,  представлявано  от  Управителя  Иван  Радулов  Илиев  от 
гр.Белене, ЕГН 5003033985, ул.”Апостол Високов”№19, без провеждане на 
публичен търг или конкурс. 

3.  „ЯницаИван  Радулов”ЕООД  гр.Белене,  ЕИК  200736417, 
представлявано  от  Иван  Радулов  Илиев  от  гр.Белене,  ЕГН  5003033985, 
ул.”Апостол  Високов”  №19  заплаща  и  усвоените  вече  0,86  кв.м.  от 
застроената  площ  на  сградата  с  идентификатор  03366.602.1258.2  по 
пазарни цени, определени в оценката на лицензирания оценител на имоти 
по точка 2 в размер на 91,23 лева/кв.м. без ДДС или 78,46 лева без ДДС. 

4. Възлага на Кмета на Общината последващите действия. 

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ГЛАСУВАХА ПОИМЕННО: 
ЗА14 / Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Владимир Мънев, Емил 

Михайлов, Калоян Прокопиев, Катя Симеонова, Красимир Тодоров, Лидия 
Георгиева,  Мая  Ангелова,  Николай  Арабаджиев,  Петър  Ангелов,  Радка 
Дончева, Росица Златева и Стефан Николов/
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ПРОТИВняма 
ВЪЗДЪРЖАЛ  СЕ1 /Пламен Гендов/ 
ПРИЕМА СЕ. 

ШЕСТА ТОЧКА 

Предложение  от  Петър  Дулевкмет  на  община  Белене,  относно 
учредяване  безвъзмездно  право  на  ползване  върху  общински  земеделски 
имоти в землището на с.Кулина вода, община Белене. 

След станалите разисквания от Петър Дулев, Петър Ангелов и Катя 
Симеонова,  общинските съветници взеха следното 

Р Е Ш Е Н И Е №23 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 от ЗОС, §6 на 
ПЗР от Закона за народните читалища и чл.78, ал.2 от Наредбата по чл.8, 
ал.2  от  ЗОС,  учредява  безвъзмездно  право  на  ползване  върху  общински 
земеделски имоти с обща площ 50,414 дка в землището на с.Кулина вода, 
община Белене на НЧ”Изгрев1927” с.Кулина вода, община Белене, за срок 
от 5 /пет/ години, считан от началото на стопанската 20132014 година до 
края на стопанската 20172018 година, както следва: 

1.  Кадастрален  №101001  –  Нива,  местност  „Бахчището”  с  площ 
20,365  дка, Vта категория. 

2. Кадастрален №101002 – Нива, м.”Бахчището” с площ 9,415 дка, V 
та категория. 

3. Кадастрален №101004 – Нива, м.”Бахчището” с площ 2,627 дка, V 
та категория. 

4. Кадастрален №122008 – Нива, м.”Полугаря” с площ 5,700 дка, V 
та категория. 

5. Кадастрален №143016  – Нива, м.”Тънкия дол”  с площ 5,486 дка, 
VІта категория. 

6.  Кадастрален  №147005  –  Над  липата”  с  площ  4,321  дка,  Vта 
категория. 

7. Кадастрален №149033 – Нива, м.”Над липата” с площ 2,501 дка, V 
та категория. 

ІІ. Възлага на Кмета на общината последващите действия.
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ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ГЛАСУВАХА ПОИМЕННО: 
ЗА14 / Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Владимир Мънев, Емил 

Михайлов,  Калоян  Прокопиев,  Катя  Симеонова,  Лидия  Георгиева,  Мая 
Ангелова,  Николай  Арабаджиев,  Петър  Ангелов,  Пламен  Гендов,  Радка 
Дончева, Росица Златева и Стефан Николов/ 

ПРОТИВняма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕняма 
ПРИЕМА СЕ. 
/Към момента на гласуването гн Красимир Тодоров не присъстваше 

в залата/ 

СЕДМА ТОЧКА 

Предложение  от  Петър  Дулевкмет  на  община  Белене,  относно 
одобряване    на  ПУППлан  за  застрояване  в  ПИ  177013  в  местността 
„Друма”  в  землището  на  с.Деков  и  Парцеларен  план  на  трасета  за 
водопровод  и  електрофикация  в  ПИ  000635  и  част  от  ул.”Ленин”  в 
землището на с.Деков. 

След станалите разисквания от Петър Дулев, Петър Ангелов, Пламен 
Гендов  и  Калин  Петракиев,  общинските  съветници  гласуваха  за 
прекратяване на разискванията. 

ГЛАСУВАЛИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАЗИСКВАНИЯТА: 
ЗА15 

Общинските съветници взеха следното 

Р Е Ш Е Н И Е №24 

1. На основание чл.21,  ал.1,  т.11  от ЗМСМА и  чл.129,  ал.1  от ЗУТ, 
одобрява  ПУППЗ  за  „Зърнобаза”  в  ПИ  177013  в  местността  „Друма”  в 
землището на с.Деков и ПУППП за трасета за водопровод и електро в ПИ 
000635  в  землището  на  с.Деков  и  част  от  ул.”Ленин”  в  регулацията  на 
населеното място. 

2.  Възлага  на  Кмета  на  Общината  последващите,  съгласно  Закона 
действия. 

ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА8 
ПРОТИВняма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ6
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Поради  това,  че  гжа  Лидия  Георгиева  не  присъства  в  залата  по 
време  на  гласуването,  гжа  Катя  Симеонова  предложи  точката  да  бъде 
прогласувана. 

ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА9 
ПРОТИВняма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ6 
ПРИЕМА СЕ. 

ОСМА ТОЧКА 

Предложение  от  Петър  Дулевкмет  на  община  Белене,  относно 
приемане  на  Наредба  за  изменение  и  допълнение  на  Наредба  за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Белене. 

След  станалите  разисквания  от  Петър Дулев,  Радка  Дончева,  Катя 
Симеонова и Емил Михайлов, общинските съветници взеха следното 

Р Е Ш Е Н И Е №25 

На  основание чл.21,  ал.1,  т.7  и  ал.2 от ЗМСМА във  връзка  с  чл.30, 
ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, приема 
Наредба  за  изменение  и  допълнение  на  Наредба  за  определянето  и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на  територията на 
община Белене, както следва: 

1.Параграф  1:  В  чл.21,  ал.1  след  числото  „41,00  лв.”  се  добавя 
запетая и текста  „а  децата,  подлежащи  на  задължителна  предучилищна 
подготовка на 5 и 6 години, от 15 септември до 31 май  заплащат такса в 
размер  на  38  лв.  за  обезпечаване  на  хранене  и  други  дейности  извън 
обучението”. 

Параграф 2:Допълнението на настоящата Наредба влиза в сила от 
01.05.2013 г. 

2. Възлага на Кмета на общината последващите действия. 

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ГЛАСУВАХА ПОИМЕННО: 
ЗА13/  Бистра  Павловска,  Веселка  Врайкова,  Владимир  Мънев, 

Калоян Прокопиев, Катя Симеонова, Красимир Тодоров, Лидия Георгиева,
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Мая  Ангелова,  Николай  Арабаджиев,  Петър  Ангелов,  Радка  Дончева, 
Росица Златева и Стефан Николов/ 

ПРОТИВняма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ2 /Емил Михайлов и Пламен Гендов/ 
ПРИЕМА СЕ. 

ДЕВЕТА ТОЧКА 

Предложение от Стефан Николовпредседател на Общинския съвет 
Белене, относно предложение от Военно формирование 28880Белене във 
връзка  с  правната  възможност,  предвидена  в  разпоредбата  на  чл.8  от 
Наредба  за определянето  и  администрирането  на местни  такси  и  цени на 
услуги на територията на община Белене. 

След  станалите  разисквания  от  Петър  Ангелов,  Катя  Симеонова, 
Петър Дулев и Емил Михайлов, общинските съветници взеха следното 

Р Е Ш Е Н И Е №26 

На основание чл.21, ал.1, т.7, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, вр.чл.8, ал.6 от 
ЗМДТ и чл.8 от Наредба  за определянето  и  администрирането на местни 
такси и цени на услуги на територията на Община Белене: 

Определя 20% (двадесет процента) намаление на размера на такса 
„Битови отпадъци” за Военно формирование 28 880 гр.Белене, дължима за 
поземлени имоти с идентификатори№03366.98.109 и №03366.179.65, 
находящи се в м.”Сахара” (Втори район) и в м.”Вратница” (Полигон) 
за 2013 г. 

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ГЛАСУВАХА ПОИМЕННО: 
ЗА14/Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Владимир Мънев, Калоян 

Прокопиев,  Катя  Симеонова,  Красимир  Тодоров,  Лидия  Георгиева,  Мая 
Ангелова,  Николай  Арабаджиев,  Петър  Ангелов,  Пламен  Гендов,Радка 
Дончева, Росица Златева и Стефан Николов/ 

ПРОТИВ1 /Емил Михайлов/ 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕняма 
ПРИЕМА СЕ. 

ДЕСЕТА ТОЧКА 

Предложение  от  Яна  Илиева  Илиевасекретар  на  община  Белене  и 
председател на Обществен съвет за упражняване на контрол на дейностите
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по социално подпомагане, относно изпълнение на Годишен план 2012 г. и 
приемане на Годишен план 2013 г. по Общинска стратегия 20112015 г. за 
развитие на социалните услуги в община Белене. 

След  станалите  разисквания  от  Яна  Илиева,  Лидия  Георгиева  и 
Пламен Гендов, общинските съветници взеха следното 

Р Е Ш Е Н И Е №27 

На основание чл.21,  ал.1,  т.12 от ЗМСМА, във  връзка  с чл.19,  ал.2, 
ал.3  и  ал.4  от  Закона  за  социалното  подпомагане  и  чл.36,  ал.4  от 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общинският 
съветБелен приема: 

1. Отчета по изпълнението на Годишен план 2012 година за действие 
по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 
20112015 г. 

2. Годишен п лан 2013 г. за действие по изпълнение на Общинската 
стратегия за развитие на социалните услуги 20112015 година. 

ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА15 
ПРОТИВняма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕняма 
ПРИЕМА СЕ. 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Предложение  от  Петър  Дулевкмет  на  община  Белене,  относно 
приемане  на  отчет  за  дейността  на  Местната  комисия  за  борба  с 
противообществени прояви на малолетни и непълнолетни на територията 
на община Белене за 2012 г. 

След  станалите разисквания от Яна Илиева, Момчил Спасов, Радка 
Дончева, Мая Ангелова, Емил Михайлов, Пламен Гендов и Петър Дулев, 
общинските съветници взеха следното 

Р Е Ш Е Н И Е №28 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, приема отчета на МКБППМН в Община Белене 
за 2012 г., за сведение.
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ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА15 
ПРОТИВняма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕняма 
ПРИЕМА СЕ. 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Предложение  от  Петър  Дулевкмет  на  община  Белене,  относно 
постъпило  Заявление  вх.№10.043/22.03.2013  г.  за  еднократна  помощ  с 
приетия от ОбСБелене Правилник за реда за предоставяне на еднократни 
безвъзмездни  финансови  помощи  в  полза  на  физически  лица  от Община 
Белене. 

След  станалите  разисквания  от  Яна Илиева,  Лидия  Славчева,  Катя 
Симеонова и Пламен Гендов, общинските съветници взеха следното 

Р Е Ш Е Н И Е №29 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и 
местната  администрация, чл.1, ал.2 и чл.5,  ал.3 от Правилника за реда на 
предоставяне  на  еднократни  безвъзмездни финансови  помощи  в  полза на 
физически лица от Община Белене: 

1.  Отпуска финансова помощ в размер на 500 (петстотин) лева. 
2.  Възлага на Кмета на общината последващи действия. 

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ГЛАСУВАХА ПОИМЕННО: 
ЗА15 / Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Владимир Мънев, Емил 

Михайлов, Калоян Прокопиев, Катя Симеонова, Красимир Тодоров, Лидия 
Георгиева, Мая Ангелова, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Пламен 
Гендов, Радка Дончева, Росица Златева и Стефан Николов/ 

ПРОТИВняма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕняма 
ПРИЕМА СЕ. 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Предложение от Петър Дулевкмет на община Белене, относно 
изпълнение  на  проект  „Укрепване  на  десен  бряг  на  р.Дунав,  гр.Белене, 
община  Белене,  област  Плевен”,  финансиран  по  Схема  за  безвъзмездна 
финансова помощ BG161PO001/4.104/2010 „Подкрепа на дребномащабни 
мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”.
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След  станалите  разисквания  от  Петър  Дулев,  Петър  Ангелов,  Катя 
Симеонова,  Емил  Михайлов,  Пламен  Гендов  и  Момчил  Спасов, 
общинските съветници взеха следното 

Р Е Ш Е Н И Е №30 

На  основание  чл.21,  ал.1,  т.6  и  т.8    от  ЗМСМА  и  чл.  12,  ал.3  от 
ЗДБРБ за 2013 г. 

1.  Във  връзка  с  изпълнение  на  Договор  №  BG161PO001/4.1 
04/2010/027, "Мерки за предотвратяване на наводненията в гр.Белене", 
финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна 
ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Oперация 4.1: „Дребномащабни 
атракции  и  свързаната  с  тях  инфраструктура”,  Схема  за  предоставяне  на 
безвъзмездна  финансова  помощ:  BG161РО001/4.104/2010  „Подкрепа  на 
дребномащабни  мерки  за  предотвратяване  на  наводнения  в  178  малки 
общини” и във връзка с предстоящото намаляване на ДБФП от 697 684,74 
лева на  591 334,90 лв. ОДОБРЯВА  увеличения собствен финансов принос 
за съфинансиране на проекта в размер на 96 067,28 лв., разпределен както 
следва: 

*26  066,72  лв.  представляващи  5%  от  стойност  на  Изменения 
договор  за  БФП,  съгласно  изискванията  на  Оперативна  програма 
„Регионално развитие”; 

*70 000,56 лв. допълнителен финансов принос на Община Белене. 
2.  Декларира,  че  предназначението  на  обектите  на  интервенция  по 

проекта, няма да бъде променяно за период не помалък от 5 години след 
приключване на дейностите по проекта, както и че няма да бъдат отдавани 
за стопанисване на други физически или юридически лица. 

3.  Извършва компенсирана промяна по обекти от поименния списък 
на  капиталовите  разходи  за  2013  г.,  с  източник  на  финансиране 
републиканска субсидия, както следва: 

№  ОБЕКТ  БИЛО  СТАВА 
1  В раздел I, т.2 "Общински пътища"  102 700 лв.  61 363 лв. 
2  В  раздел  VI,  т.2  "  ОПРР    "Мерки  за 

предотвратяване  на  наводнения  в  град 
Белене",  мярка  4.1  "Дребномащабни 
местни  инвестиции"   Укрепване  на  десен 
бряг на река Дунав в град Белене §5100 

37 390  лв.  78 727 лв.
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ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ГЛАСУВАХА ПОИМЕННО: 
ЗА13 / Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Владимир Мънев, Емил 

Михайлов, Калоян Прокопиев, Катя Симеонова, Красимир Тодоров, Лидия 
Георгиева, Мая Ангелова, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Пламен 
Гендов, Радка Дончева, Росица Златева и Стефан Николов/ 

ПРОТИВ1 /Пламен Гендов/ 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ1 /Емил Михайлов|/ 
ПРИЕМА СЕ. 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Предложение от Петър Дулевкмет на община Белене, относно 
разрешение  за  сключване  на  договор  за  кредит  с  „Фонд  за  органите  на 
местното самоуправление в БългарияФЛАГ”ЕАД, за поемане дългосрочен 
общински дълг с цел реализация на проект „ДимумАнтичната митница на 
Мизия” за срок от 16 месеца. 

След станалите разисквания от Момчил Спасов, Петър Ангелов, Катя 
Симеонова и Мая Ангелова, общинсикте съветници взеха следното 

Р Е Ш Е Н И Е №31 

1.Отменя  решение  №99/02.10.2012г.  на  Общински  съвет  Белене  за 
разрешение  за  сключване  на  договор  за  кредит  с  „Фонд  за  органите  на 
местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да 
поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект „Димум – 
Античната митница на Мизия” за срок от 16 месеца, в размер на 200 000,00 
(Двеста хиляди) лева. 

2.Разрешава Община Белене да сключи договор за кредит с „Фонд за 
органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата 
на  който  да  поеме  дългосрочен  общински  дълг  с  цел  реализацията  на 
проект  „Димум  –  Античната  митница  на  Мизия”,  финансиран  от 
Оперативна  програма  „Регионално  развитие”,  Европейския  фонд  за 
регионално развитие и от държавния бюджет на Република България: 

•  Максимален  размер  на  дълга  –  950 000,00(Деветстотин  и 

петдесет хиляди) лева; 

•  Валута на дълга – лева
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•  Вид на дълга  –  дългосрочен дълг, поет  с договор  за общински 
заем; 

•  Условия за погасяване: 
 Срок на погасяване – до 16 месеца, считано от датата на подписване 

на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или 

на части, без такса за предсрочно погасяване. 

  Източници  за  погасяване  на  главницата  –  чрез  плащанията  от 

Управляващия орган, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 

(ДБФП) № BG161PO001/3.102/2009/009. 

•  Максимален лихвен  процент  –  шестмесечен EURIBOR  плюс 

максимална надбавка от 4.715 % 

•  Други  такси,  наказателни  лихви,  неустойки  и  разноски  – 

съгласно  ценовата  политика  на  Фонд  ФЛАГ  и  Управляващата 

банка 

•  Начин на обезпечение на кредита: 

 Учредяване на залог върху вземанията  на Община Белене по 

Договор за безвъзмездна  помощ № BG161PO001/3.102/2009/009, 

сключен  с  Управляващия  орган  на  съответната  оперативна 

програма, и 

  Учредяване  на  залог  върху    собствените  приходи  на  община 

Белене по чл. 6 от Закона за общинския дълг; 

3Възлага и делегира права на Кмета на Община Белене да подготви 

искането  за  кредит,  да  го  подаде  в  клон  на  Управляващата  банка  – 

„Уникредит Булбанк” АД, да подпише  договора за кредит и договорите
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за  залог,  както    и  да  извърши  всички  останали  необходими  правни  и 

фактически действия за изпълнение на решението по т.2. 

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ГЛАСУВАХА ПОИМЕННО: 
ЗА13/ Бистра Павловска, Владимир Мънев, Емил Михайлов, Калоян 

Прокопиев,  Катя  Симеонова,  Красимир  Тодоров,  Лидия  Георгиева,  Мая 
Ангелова,  Николай  Арабаджиев,  Петър  Ангелов,  Радка  Дончева,  Росица 
Златева и Стефан Николов/ 

ПРОТИВняма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕняма 
ПРИЕМА СЕ. 
/Към  момента  на  гласуването  гн  Пламен  Гендов  и  гжа  Веселка 

Врайкова не присъстваха в залата/. 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Предложение от Петър Дулевкмет на Община Белене, относно 
кандидатстване  на  Община  Белене  по  Приоритетна  ос  1  „Добро 
управление”, Подприоритет  1.3  „Ефективна  координация  и  партньорство 
при  разработване  и  провеждане  на  политики”,  Бюджетна  линия 
BG051PO002/13/1.307  на    Оперативна  програма  „Административен 
капацитет”. 

След  станалите  разисквания  от  Момчил  Спасов,  Катя  Симеонова, 
Петър Ангелов и Емил Михайлов, общинските съветници взеха следното 

Р Е Ш Е Н И Е №32 

На  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА: 
1.  Дава  съгласие  Община  Белене  да  кандидатства  с  проектно 

предложение  с  наименование  „Подобряване  процеса  на  разработване, 
провеждане  и  контрол  на  общински  политики  и  разработване  на 
стратегически  документи  в  Община  Белене”  на  стойност  79 344,84  лева, 
Бюджетна  линия  BG051PO002/13/1.307  на    Оперативна  програма 
„Административен капацитет”. 

2.  Възлага  на  Кмета  на  Община  Белене  да  подготви  всички 
необходими документи и подаде проектното предложение. 

ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА13 
ПРОТИВняма
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ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕняма 
ПРИЕМА СЕ. 
/Към  момента  на  гласуването  гн  Пламен  Гендов  и  гжа  Веселка 

Врайкова не присъстваха в залата/. 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Питания. 

В Общинския съвет не са постъпили питания. 

Поради  изчерпване  на  дневния  ред,  гн  Стефан  Николов 
председател на Общинския съветБелене закри заседанието. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/С.НИКОЛОВ/ 

ТЕХН.СЪТРУДНИК:
/М.ВЕНДОВА/


