ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ–БЕЛЕНЕ

ПРОТОКОЛ
№14
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТБЕЛЕНЕ, ПРОВЕДЕНО НА
14 ДЕКЕМВРИ 2012 ГОДИНА /ПЕТЪК / ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАЛА №26
НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯБЕЛЕНЕ

НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ:
І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Радка Дончева, Лидия Георгиева,

Красимир Тодоров, Владимир Мънев, Катя Симеонова, Стефан Николов,
Росица Златева, Пламен Гендов, Мая Ангелова, Николай Арабаджиев,
Петър Ангелов, Калоян Прокопиев, Бистра Павловска, Емил
Михайлов,Христо Кондров и Светослава Христова
ОТСЪСТВА: Веселка Врайкова
ІІ. КМЕТ И ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Петър Дулев и Милен

Дулев
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 при
необходимия кворум от общински съветници и предложи то да премине
при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение от Петър Дулевкмет на община Белене, относно
изменение и допълнение на Решение №55/23.04.2012 г. и Приложение №1

към него на Общински съветБелене за разпределение на общинските
жилища по групи за 2012 г. и приемане на оценка за продажба на
общински имотапартамент в гр.Белене на наемател, настанен по
административен ред, без провеждане на публичен търг.
ДОКЛАДВАТ: ПЕТЪР АНГЕЛОВ, СВЕТОСЛАВА ХРИСТОВА И КАТЯ
СИМЕОНОВАПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

2. Предложение от Петър Дулевкмет на община Белене, относно
плансметка за необходимите средства за сметосъбиране и сметоизвозване
на битови отпадъци, обработка на депа, поддържане на чистотата на
териториите за обществено ползване и придобиване на Дълготрайни
материални активи в Община Белене за 2013 г.
ДОКЛАДВАТ:
ПЕТЪР
АНГЕЛОВ
И
ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

КАТЯ

СИМЕОНОВА

3. Предложение от Петър Дулевкмет на община Белене, относно
приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 за определяне размера
на местните данъци на територията на община Белене.
ДОКЛАДВАТ: КАТЯ СИМЕОНОВА И СВЕТОСЛАВА ХРИСТОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

4. 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: КАТЯ СИМЕОНОВА И СВЕТОСЛАВА ХРИСТОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

5. Предложение от Петър Дулевкмет на община Белене, относно
приемане на Декларация до спорт на хората с увреждания в Община
Белене.
ДОКЛАДВА: ХРИСТО КОНДРОВПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК”МЛАДЕЖКИ
ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”

6. Питания.
ГЛАСУВАЛИ ЗА ДНЕВНИЯ РЕД:
ЗА13
ПРОТИВняма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕняма
ПРИЕМА СЕ.
ПЪРВА ТОЧКА

Предложение от Петър Дулевкмет на община Белене, относно
изменение и допълнение на Решение №55/23.04.2012 г. и Приложение №1
към него на Общински съветБелене за разпределение на общинските
жилища по групи за 2012 г. и приемане на оценка за продажба на
общински имотапартамент в гр.Белене на наемател, настанен по
административен ред, без провеждане на публичен търг.
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След станалите разисквания от Петър Дулев, Петър Ангелов,
Светослава Христова, Емил Михайлов, Пламен Гендов, Владимир Мънев и
Красимир Тодоров, общинските съветници взеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №117
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.42, ал.2 от ЗОС и
чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредба №11 по чл.45а от ЗОС, приема изменение и
допълнение на Решение №55/23.04.2012 г. и Приложение №1 към него на
Общински съветБелене, като имота по точка І.7 от Приложение №1
„Жилища за отдаване под наем”, съставляващ Самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 03366.602.186.4.3 по кадастралната карта на
гр.Беленеобщинско жилище с площ 44 кв.м. в гр.Белене, ул.”Иван Вазов”
№10, жил.бл.2/42, вх.Г, ет.1, ап.3 с наемател Лилия Павлова Везирова от
гр.Белене, ЕГН 6301033973 се извежда и премества в точка ІІІ.2 от
Приложение №1 „Жилища за продажба”.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.47, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3
от ЗОС и чл.36, ал.3 от Наредба №11 по чл.45а от ЗОС приема оценката на
оценителя и я определя за продажна в размер на 237,50 лева на кв.м. или
10 450 лева (десет хиляди четиристотин и петдесет лева) на общински
недвижим имот, съставляващ Самостоятелен
обект в сграда с
идентификатор 03366.602.186.4.3 по кадастралната карта на гр.Белене
Апартамент №3 с площ 44 кв.м., състоящ се от една стая, кухня и баня с
тоалетна, ведно с прилежащото Избено помещение №3 със ЗП3,48 кв.м. и
припадащите се 0,8118% идеални части от имота в гр.Белене, ул.”Иван
Вазов” №10, жил.бл.2/42, вх..Г, ет.1 на наемателя Лилия Павлова Везирова
от гр.Белене, ЕГН 6301033973.
3. Възлага на Кмета на Общината последващите действия.
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ГЛАСУВАХА ПОИМЕННО:
ЗА11 /Владимир Мънев, Калоян Прокопиев, Катя Симеонова,

Красимир Тодоров, Лидия Славчева, Николай Арабаджиев, Петър
Ангелов, Радка Дончева, Росица Златева, Светослава Христова и Стефан
Николов/
ПРОТИВняма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ4 /Бистра Павловска,

Емил Михайлов, Мая

Ангелова и Пламен Гендов/
ПРИЕМА СЕ.
/Към момента на гласуването в залата не присъстваше гн Христо

Кондров/.
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ВТОРА ТОЧКА

Предложение от Петър Дулевкмет на община Белене, относно план
сметка за необходимите средства за сметосъбиране и сметоизвозване на
битови отпадъци, обработка на депа, поддържане на чистотата на
териториите за обществено ползване и придобиване на Дълготрайни
материални активи в Община Белене за 2013 г.
Гн Емил Михайлов предложи да се гласуват поотделно отпадането
на дълготрайните активи.
ГЛАСУВАЛИ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ГН ЕМИЛ МИХАЙЛОВ:
ЗА2
ПРОТИВ7
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ5
НЕ СЕ ПРИЕМА.

След станалите разисквания и направените предложения от Петър
Дулев, Петър Ангелов, Емил Михайлов, Пламен Гендов и Румен Георгиев,
общинските съветници взеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №118
1. Одобрява Плансметка за необходимите разходи за извършване на
услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обработване на депа за
отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване в населените места на Община Белене през 2013 г.,
както следва:
А: Закупуване на съдове за отпадъци
№ по
ред

1.

Вид дейност

Съдове за отпадъци
 Кофи еднофамилни
 Контейнери „Бобър”
 кошчета за отпадъци /двойни/
Общо А:

Количество

300
10
5

мярка

бр.
бр.
бр.

Ед.цена лв.

65
520
150

Общо лв.

25 450
19 500
5 200
750
25 450

Б:Белене
№ по
ред

Вид дейност

Количество

мярка

Ед.цена лв.

Общо лв.

І. СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

1.

Сметосъбиране и извозване
1) сметосъбирачна машина
„Исузу” – 48 300 лв., в т.ч.
 ФРЗ3 бр.
25 300 лв.

85 576
200

мсм

177

35 400

3.

4.

4.

 гориво /4 000 л/
11 000 лв.
 резервни части и др. 8 000 лв.
други/застр.,винет/ 4 000 лв.
2) сметосъбирачна машина „Рено”
– 61 100 лв., в т.ч.
 ФРЗ 3 бр.
24 800 лв.
 гориво/10 000 л /
27 500 лв.
 резервни части и др. 4 800 лв.
други/застр.,винет/
4 000 лв.
Поддръжка автобаза
 ток – 1 500 лв.
 вода – 1 500 лв.
 други – 3 000 лв.
Придобиване на ДМАпреходен
обект метални модулни
автосервизни халетадоставка ,
монтаж, ВиК, електрифициране и
др.
Административно управленски
разходи
упр. екип6,5 бр. – 11 936 лв.
адм. разходииздръжка 6 000 лв.

224

мсм

224

50 176

6 000

28 000

17 936

Общо раздел І:

137 512

ІІ. ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНИ ПЛАТНА, ПЛОЩАДКИ, ПАРКОВЕ И ДРУГИ ТЕРИТОРИИ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ
Вид дейност
Количество
Мярка
Ед.цена в лв.
Общо лв.

1.

2.

Обслужваща група „Комунална
дейност”
 ФРЗ – 104 000 лв.
 Облекло – 800 лв.
Сметосъбиране и сметоизвозване
1)Камион Мерцедес 308D
ФРЗ – 1 бр.
 гориво /1 600 л/
 резервни части и др.
други/застр.,винет и др./
2) Трактор ТК – 80 с
хидравличен повдигач, в т.ч.
ФРЗ 1 бр.
 гориво / 3 000 л/
 резервни части и др.
други/застр.,винет и др./
3) Трактор Кубота
 гориво / 1 800 л/
 резервни части и др.
други/застр.,винет и др./
закупуване на хидравличен

104 800

300

мсм

300

мсм

150

мсм

83 350
16 750
9 350
4 400
2 000
1 000
19 550
8 800
8 250
1 500
1 000
25 350
4 950
1 600
1 000
17 800

повдигач /фадрома/,монтаж
4)Метачна машина
 гориво /1 600 л/
 резервни части и др.
други/застр.,винет и др./
5)КамионИвекоВодоноска
 гориво /1 600 л/
 резервни части и др.
други/застр.,винет и др./
закупуване на нов инвентар
*пясъкоразпръсквач9 000 лв.
Материали за осигуряване на
ОГ „Комунална дейност”
и Временна заетост
 инвентар /мотики, лопати и др.
инструменти/ – 4 000 лв.
 консумативи – 4 500 лв.
 извънреден труд и осигурителни
вноски /външни услуги/
Почистване територии за
обществено ползване 120 дка
/косене,кастрене,събиране листа/
гориво,масла,резервни части
Храсторез3 бр.
Резачка
Градска тоалетна – 800 лв.
 ток, вода,
Фонтан –2 000 лв.
 ток, вода,
Снегопочистване
 снежни фрези /гориво,
консумативи и др./
 1 000 лв.
 материали/пясък и др./ 2 000 лв.
 улична пътна мрежа  35 000 лв.
АУР
Общо раздел ІІ:

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

5 500
4 400
800
300
16 200
4 400
2 000
800
9 000

9 500
8 500

1 000
10 000

4 000
600
800
2 000
38 000

40 657
293 707

Общо Б / І +ІІ/ за БЕЛЕНЕ:

431 219

Общо /А+Б/:

456 669

В: Кметства с. Татари, с. Петокладенци
І.Сметосъбиране и сметоизвозване
Вид дейност
1.

Извозване на отпадъци с
“Исузу” /два пъти месечно/
Общо I

Количество
24

Мярка
мсм

Ед.цена
в лв.
177

Общо лв.
4 248
4 248

ІІ.Почистване улични платна, площадки, паркове и др.територии за
обществено ползване
1.
2.
3.
4.

Сметосъбирач1,5 бр. в
кметство
Външни услуги и др.
Поддръжка тревни площи,
резервни части, гориво и др.
Снегопочистване
Общо ІІ

7 920
1 600
1 000
2 500
13 020

Общо за 1 Кметство
Общо за 2 Кметства

17 268
34 536

Г: Кметства с. Бяла вода, с. Кулина вода,
І.Сметосъбиране и сметоизвозване
Вид дейност
1.

Количество

Извозване на отпадъци с
“Рено” /два пъти месечно/
Общо I

24

Мярка
мсм

Ед.цена
в лв.
224

Общо лв.
5 376
5 376

ІІ.Почистване улични платна, площадки, паркове и др.територии за
обществено ползване
1.
2.
3.
4.

Сметосъбирач1,5 бр. в
кметство
Външни услуги и др.
Поддръжка тревни площи,
резервни части, гориво и др.
Снегопочистване
Общо ІІ

7 920
1 600
1 000
2 500
13 020

Общо за 1 Кметство
Общо за 2 Кметства

18 396
36 792

Д: Кметство с. Деков
І.Сметосъбиране и сметоизвозване
Вид дейност
1.

Извозване на отпадъци с
„Исузу”/два пъти месечно/
Общо І

Количество
24

Мярка
мсм

Ед.цена
в лв.
177

Общо лв.

ІІ.Почистване на улични платна, площадки, паркове и други територии за
обществено ползване

4 248
4 248

1.
2.
3.
4.

Сметосъбирач1,5 бр. в
кметство
Външни услуги и др.
Поддръжка тревни площи,
резервни части, гориво и др.
Снегопочистване
Общо ІІ
Общо за Деков:

7 920

2 500
13 820
18 068

Общо Кметства: /В+Г+Д/

89 396

1 600
1 800

Е. Поддръжка, мониторинг и такси депа
1. Почистване и поддържане на сметища
1.

Почистване на сметище с булдозер
/регламентирани и нерегламентир/
ФРЗ1 бр.
7 700 лв.
Гориво /4 000л/
11 000 лв.
Резервни части и др. 2 000 лв.
 Други
1 500 лв.
АУР
Общо :

2.

22 200

3 330
25 530

2. Изграждане регионално депо
1.
2.

3.

4.
5.

Собствен принос за изграждане
на Регионално депо
Дължима вноска по ПМС
№207/16.09.2010 г. към РИОСВ
Плевен(чл. 64 от ЗУО)
Дължима вноска по Наредба №
14/15.11.2010 г., към РИОСВ
Плевен, (чл. 60 от ЗУО)
Такси при издаване на
становища от РИОСВПлевен
Такса Регионално сдружение
„Чисти Дунавски общини”
Общо:

83 071
99 000

16 500

2 000
1 000
201 571

Общо Е:

227 101

Всичко разходи за 2013 г.

773 166 лв.
Приложение към Плансметка 2013

ГЛАСУВАЛИ:
ЗА14
ПРОТИВ2 /Емил Михайлов и Пламен Гендов/
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕняма
ПРИЕМА СЕ.
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Щатно разписание на лица, заети в
отдел „Екология, озеленяване и чистота”
по Плансметка 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Началник отдел – 1 бр.
Счетоводител – 1 бр.
Специалист – 1 бр.
Монтьор/шофьор – 1 бр.
Монтьор/охрана – 1 бр.
Механик – ½ бр.
Склададжия  ½ бр.
Експерт „Човешки ресурси”  ½ бр.
ТРЕТА ТОЧКА

Предложение от Петър Дулевкмет на община Белене, относно
приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 за определяне размера
на местните данъци на територията на община Белене.
След станалите разисквания от Петър Дулев, Емил Михайлов,
Светослава Христова, Катя Симеонова, Пламен Гендов, Красимир Тодоров
и Николай Арабаджиев общинските съветници взеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №119
На основание чл. 21, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/ и чл.1, ал.2 от Закона за местните
данъци и такси /ЗМДТ/:
1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 16 за определяне
размера на местните данъци на територията на община Белене за 2013 г.:
§1. Чл.15 Числото„ 1,1” се заменя с „ 1,7”
§ 2. Чл.41ал.1
Ø Числото„0,34” се заменя с „0,38”
Ø Числото„0,40” се заменя с „0,45”
Ø Числото „0,54” се заменя с „0,60”
Ø Числото„1,10” се заменя с „1,23”
Ø Числото„1,23” се заменя с „1,38”
§ 3. Чл.41ал.2
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Ø Числото„5” се заменя с „5.60”
Ø Числото„10” се заменя с „11,20”
§ 4. Чл.41ал.3
Ø Числото„10” се заменя с „11,20”
Ø Числото„12” се заменя с „13,44”
Ø Числото„25” се заменя с „28”
Ø Числото„35” се заменя с „39,20”
Ø Числото „50” се заменя с „56”
Ø Числото„75” се заменя с „84”
Ø Числото„100” се заменя с „112”
§ 5. Чл.41ал.5
Ø Числото„50” се заменя с „56”
Ø Числото„100” се заменя с „112”
§ 6. Чл.41ал.6
Ø Числото„10” се заменя с „11,20”
§ 7. Чл.41ал.10
Ø Числото„5” се заменя с „5,60”
Ø Числото „7” се заменя с „7,84”
Ø Числото „10” се заменя с „11,20”
§8. В чл.58 отпада ал. 4 (Обявена за противоконституционна с РКС
№ 5 от 2012 г.  ДВ, бр. 30 от 2012 г.)
§ 9. Изменението на Наредбата влиза в сила от 1 януари 2013 г.
ГЛАСУВАЛИ:
ЗА14
ПРОТИВ1
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ1
ПРИЕМА СЕ.
ЧЕТВЪРТА 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.
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След станалите разисквания от Петър Дулев и Светослава Христова,
общинските съветници взеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №120
На основание чл.21 ал.1 т.7 от ЗМСМА и чл.12, ал.3 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Белене 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. Извършва промяна в чл.3 като:
 В ал.1 отпада текста „или с общински таксови марки”;
 Създава се нова ал.3 със следния текст:
„(3) Цените на услугите и таксите по Наредбата, когато попадат в
обхвата на чл.3,ал.5,т.1 и т.2 от Закона за данъка върху добавената
стойност са облагаеми сделки.
§ 2. Създава се нова т.5 на чл. 15:
„5. за имоти – държавна или общинска собственост, предоставени за
управление – от лицето, на което имотът е предоставен за управление.
§3. В чл. 16,ал.1:
1. т.2 се изменя както следва:
„2. събиране, включително разделно на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
третирането им;”
2. В т.3 текста „по чл.71а и чл.71е” се заменя с „по чл.60 и чл.64”
§ 4. В чл.16 ал.2 се изменя както следва:
„(2). Годишният размер на таксата се определя както следва:
1. за жилищни имоти – пропорционално върху данъчната
оценка на имота, за всяка услуга поотделно;
2. за нежилищни имоти  за услугите по сметосъбиране и
сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на
местата за обществено ползване  съгласно определената основа в чл.20 и
чл.21 от ЗМДТ или количество на битовите отпадъци, когато е възможно
то да се определи.
§ 5. В чл.16 ал.3 се изменя както следва :
(3) Размерът на таксата за битови отпадъци за територията на Община
Белене се определя както следва:
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за град Белене
1. За жилищни и вилни имоти на ЕТ, физически и юридически лица в
районите , в които услугите се предоставят от общината – 3,2
промила в т.ч.
1.1.Сметосъбиране и сметоизвозване 0,8 промила;
1.2.Обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения–
0,7 промила;
1.3.Поддържане на местата за обществено ползване 1,7 промила .
2. За
нежилищните имоти, собственост на
ЕТ, физически и
юридически лица в регулационните граници на населеното място и
районите извън него, в които услугите се предоставят от общината 
8,0 промила в т.ч.
2.1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,3 промила;
2.2.Обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения –
2,2промила;
2.3.Поддържане на местата за обществено ползване 3,5 промила .
3. За
нежилищните имоти, собственост на
ЕТ, физически и
юридически лица,намиращи се извън районите, в които общината е
организирала събиране и извозване на битови отпадъци,определени със
Заповед на кмета на общината – 4,4 промила, в т.ч.
3.1.Обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 
1.7 промила;
3.2.Поддържане на местата за обществено ползване 2,7 промила .
4. Такса за обслужване на една кофа за смет 61 лева и за един
контейнер тип “Бобър” 607 лева. Размера на таксата на един съд включва
разходите за сметосъбиране и сметоизвозване; изграждане, поддържане,
експлоатация и закриване на депа за битови отпадъци
5. Определя 50% намаление на размера на ТБО за МБАЛ и МЦ, с
изключение на активите им , ползвани или наети от ЕТ, юридически или
физически лица.

За кметствата и населените места извън град БеленеБяла вода,
Деков, Кулина вода, Петокладенци и Татари
1. За жилищни и вилни имоти на ЕТ, физически и юридически лица в
районите , в които услугите се предоставят от общината – 6,1
промила в т.ч.
1.1.Сметосъбиране и сметоизвозване 2,5промила;
1.2.Обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 
1,3 промила;
1.3.Поддържане на местата за обществено ползване 2.3 промила .
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2. За
нежилищните имоти, собственост на
ЕТ, физически и
юридически лица в регулационните граници на населеното място и
районите извън него, в които услугите се предоставят от общината 
8,2 промила в т.ч.
2.1. Сметосъбиране и сметоизвозване 2,5 промила;
2.2.Обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 
2,2 промила;
2.3.Поддържане на местата за обществено ползване 3,5 промила .
3. За нежилищните имоти, собственост на ЕТ, физически и
юридически лица,намиращи се извън районите, в които общината е
организирала събиране и извозване на битови отпадъци,определени със
Заповед на кмета на общината – 4,4 промила, в т.ч.
3.1.Обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения –
1,7 промила;
3.2.Поддържане на местата за обществено ползване 2,7 промила .
4. За общински жилищни и нежилищни имоти, ползвани или наети от
ЕТ, физически и юридически лица, използвани за стопанска дейност
– 7.0 промила. Таксата се заплаща от общината за сметка на наемателя,
съответно ползвателя.
§ 6. В чл.16 съдава се нова ал.4:
„(4) Когато до края на предходната година общинския съвет не е
определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година,
таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на
предходната година.”
§ 7. Създава чл.16а със следното съдържание:
„Чл.16а. (1) Когато таксата за битови отпадъци може да се определи според
количеството битови отпадъци, лицата по чл.15 подават декларация в
отдел „Местни данъци и такси” към Община Белене от 1 октомври до 30
ноември на предходната година.
(2) В декларацията се посочват видът и броят на съдовете за изхвърляне на
битови отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно
обявената от Общински съвет честота на извозване на битовите отпадъци.
(3) Когато лицето не е подало декларация в срок, декларирало е помалко
от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или
не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове, то заплаща
годишна такса върху данъчната оценка по чл.20 и чл.21 от ЗМДТ. От
размера на дължимата годишна такса се приспада платената част, като
върху разликата се дължат лихви, съгласно сроковете за плащане.
(4) Не заплащат такса по ал.1 лицата по чл.15 за:
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 обекти, находящи се в многоетажни сгради;
 обекти, ползващи съдовете за обществено ползване;
 самостоятелни обекти, без обслужваща инфраструктура;
§8. В чл.21
1. текста на ал.1 се изменя:
(1) За ползване на детски ясли и детски градини (ОДЗ) родителите,
настойниците или семействата на роднини, близки или приемните
семейства за децата, настанени по чл.26 от Закона за закрила на
детето, заплащат месечна такса за ползване на материалната база и
предоставяне на услуги извън държавните образователни
изисквания, които не са включени в единните разходни стандарти за
финансиране на делегираните от държавата дейности по образование
в размер на 41.00лв.”
2. създава нови алинеи със следното съдържание:
(10) При преместване на дете от детско заведение в друго такова или
в училище, родителите или настойниците представят служебна бележка от
изписващото заведение за липса на задължения по чл.21.
(11) При наличие на задължения по чл.21, дете не може да бъде
записано в друго детско заведение или училище. В случай, че детето бъде
прието, директорът на приемащото детско заведение или училище подлежи
на административно наказателна отговорност по силата на чл.54 ал.6,т.6 от
Наредбата. Изключение се допуска при записване на подлежащи на
обучение деца в първи клас.
(12) За ползване на детски градини в периода 01.06. – 31.08. от деца,
придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи
на прием в първи клас през текущата календарна година, се дължи месечна
такса в размер, определен по реда на ал.1.
§ 9. В чл.22 ал.4 се променя:
(4) Лицата, потребители на услугата „Социален асистент”, ”Личен
асистент”или „Домашен помощник” по Национална програма „Асистент
на хора с увреждания” (НП”АХУ”) или Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” заплащат потребителска такса в размер, определен,
съгласно Методиката за изчисление на потребителската такса.
/Приложение №3 към НП”АХУ”/.
§10. В чл.34 се добавя т. „3а”
„3а. За презаверяване на Разрешение за строеж
за брой
7,50лв.”
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§ 11. В чл.36 ал.1 се променя
става
1.


За издаване на удостоверение за наследници
експресна поръчка
бърза
обикновена
1.2. за получаване на последна преживяна пенсия или наследствена пенсия
За първи път
1.3. за всяко следващо удостоверение
1.4. за всяко приложение към удостоверението за наследниците

5,00
4,00
3,00
безплатно
2,00
1,00

2. За издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена


4,00
4,00

3. за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за
смърт
4 .за издаване на дубликати на удостоверение на акт за раждане и граждански
брак, както и за повторно издаване на преписизвлечение от акт за смърт
5.1 за издаване на удостоверение за семейно положение
5.2 за издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
6.
за издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

4,00
4,00
4,00
4,00

7. – заверка на Заявление за постоянен адрес
 за издаване на удостоверение за постоянен адрес
 заверка на Адресна карта за настоящ адрес
 за издаване на удостоверение за настоящ адрес
8. за легализация на документи по гражданското състояние за чужбина
 заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
9. за всички други видове удостоверения по искане на граждани
 удостоверения за родените от майката деца
 удостоверение за правно ограничение
 удостоверение за вписване в регистъра на населението
 удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
 удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на
граждански брак в Република България
 удостоверение за промени на постоянен адрес
 удостоверение за промени на настоящ адрес

5,00
4,00
5,00
4,00
12.00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

 за издаване на удостоверение на български гражданин за граждански брак с
чужденец
 признаване на чуждестранни решения по гражданско състояние на
български гражданин
10. За преписи от документи по гражданско състояние
на страница
11. За издаване на пълен препис на документ по гражданско състояние
12. За други неупоменати заверки на документи по гражданско състояние

4,00
20,00
1,00
5,00
2,00

§12. В глава ІІІ. ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ
ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ
ЛИЦА в чл.52 променя:
Вид услуга
Б.

(става)За издаване на удостоверения, свидетелства и
разрешения

4.

(нова)Издаване на разрешение за удължаване работното

мярка

става

За брой

20,00

време на заведения за хранене и развлечения при
провеждане на тържества, съобразно Наредба за опазване на
обществения ред на територията на общината
9.

Удосторевения, неупоменати другаде

За брой

3,00 лв.

В.

Технически услуги за съгласуване и одобряване на
инвестиционни проекти за издаване на разрешения за строеж
и актове за узаконяване от главния архитект на Общината

1.

Проверка на място от контролните органи на ОбТС дали
изпълненитестр.работи, са заснети пълно и дали са отразени
точно в документацията и удостоверение по чл.52 от
ЗКИР/Закон за кадастъра и имотния регистър/ за населени
места без Кадастрална карта

брой

10,00

7.

За проверка по жалба от съседни имоти /таксата от
жалбоподавателя/.

брой

5,00

Г.

За административни услуги

20.

За извършване на транспортна услуга с трактор ТК80

За час

18,75

21.

 За извършване на услуга с автовишка

За час

17,98

За км

0,53

На км

1,00

21а

(нова)Извършване на случаен превоз за звената на бюджетна
субсидия
с автобус „Хюндай”
с автобус „Ивеко”

1,90

§13.В глава V.Административно наказателни разпоредби
1. В чл.54 се създава ал.5 и ал.6
„(5) За нарушение разпоредбите на тази наредба виновните лица се наказват с
глоба от 50 до 500 лв., а едноличните търговци и юридическите лица с имуществена
санкция от 100 до 500 лв., ако в друг нормативен акт не е предвидено потежко
наказание.
(6) Длъжностно лице, което виновно не изпълни задълженията си по тази
наредба, се наказва с глоба от 50 до 200 лв., ако не подлежи на потежко наказание по
друг нормативен акт.
(7) Лице, което срещу нерегламентирано заплащане нареди или извърши
сметосъбиране извън определената честота, се наказва с глоба от 100 до 500 лв., а
полученото се внася в полза на Общинския бюджет.
§14. Преходни и заключителни разпоредби
Създава се § 10 със следното съдържание:
„Само за 2013г срока за подаване на декларациите по чл.16а е един месец след
решението на Общински съвет за приемане на настоящата Наредба.”
§15. Промените и допълненията по настоящата Наредба с изключение на §14 влизат в
сила от 01.01.2013г.
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ГЛАСУВАХА ПОИМЕННО:
ЗА15 /Владимир Мънев, Калоян Прокопиев, Катя Симеонова,

Красимир Тодоров, Лидия Славчева, Николай Арабаджиев, Петър
Ангелов, Радка Дончева, Росица Златева, Светослава Христова, Стефан
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Николов, Бистра Павловска, Емил Михайлов, Мая Ангелова и Христо
Кондров/
ПРОТИВняма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ1 /Пламен Гендов/
ПРИЕМА СЕ.
ПЕТА ТОЧКА

Предложение от Петър Дулевкмет на община Белене, относно
приемане на Декларация за достъп до спорт на хората с увреждания в
Община Белене.
След станалите разисквания от Христо Кондров, Емил Михайлов,
Лидия Славчева и Петър Дулев, общинските съветници взеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №121
На основание чл.17, ал.1, т.10 и във връзка с чл.21, ал.1, т.24 и чл.21,
ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
приема Декларация за достъпа до спорт на хората с увреждания в Община
Белене.
ГЛАСУВАЛИ:
ЗА14
ПРОТИВ1
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ1
ПРИЕМА СЕ.
ШЕСТА ТОЧКА

Питания.
В Общинския съветБелене не са постъпили питания.
Поради изчерпване на дневния ред, гн Стефан Николов
Председател на Общинския съветБелене закри заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/С.НИКОЛОВ/

ТЕХН.СЕКРЕТАР:
/М.ВЕНДОВА/

ПЛАНСМЕТКА
ЗА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И
СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ,
ОБРАБОТКА НА ДЕПА, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА
ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ПРИДОБИВАНЕ
НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
В ОБЩИНА БЕЛЕНЕ ЗА 2013 Г.

А: Закупуване на съдове за отпадъци
№ по
ред

1.

Вид дейност

Съдове за отпадъци
 Кофи еднофамилни
 Контейнери „Бобър”
 кошчета за отпадъци /двойни/
Общо А:

Количество

300
10
5

мярка

бр.
бр.
бр.

Ед.цена лв.

65
520
150

Общо лв.

25 450
19 500
5 200
750
25 450

Б:Белене
№ по
ред

Вид дейност

Количество

мярка

Ед.цена лв.

Общо лв.

І. СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

1.

3.

4.

4.

Сметосъбиране и извозване
1) сметосъбирачна машина
„Исузу” – 48 300 лв., в т.ч.
 ФРЗ3 бр.
25 300 лв.
 гориво /4 000 л/
11 000 лв.
 резервни части и др. 8 000 лв.
други/застр.,винет/ 4 000 лв.
2) сметосъбирачна машина „Рено”
– 61 100 лв., в т.ч.
 ФРЗ 3 бр.
24 800 лв.
 гориво/10 000 л /
27 500 лв.
 резервни части и др. 4 800 лв.
други/застр.,винет/
4 000 лв.
Поддръжка автобаза
 ток – 1 500 лв.
 вода – 1 500 лв.
 други – 3 000 лв.
Придобиване на ДМАпреходен
обект метални модулни
автосервизни халетадоставка ,
монтаж, ВиК, електрифициране и
др.
Административно управленски
разходи

85 576
200

мсм

177

224

мсм

224

35 400

50 176

6 000

28 000

17 936

упр. екип6,5 бр. – 11 936 лв.
адм. разходииздръжка 6 000 лв.
Общо раздел І:

137 512

ІІ. ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНИ ПЛАТНА, ПЛОЩАДКИ, ПАРКОВЕ И ДРУГИ ТЕРИТОРИИ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ
Вид дейност
Количество
Мярка
Ед.цена в лв.
Общо лв.

1.

2.

4.

5.

Обслужваща група „Комунална
дейност”
 ФРЗ – 104 000 лв.
 Облекло – 800 лв.
Сметосъбиране и сметоизвозване
1)Камион Мерцедес 308D
ФРЗ – 1 бр.
 гориво /1 600 л/
 резервни части и др.
други/застр.,винет и др./
2) Трактор ТК – 80 с
хидравличен повдигач, в т.ч.
ФРЗ 1 бр.
 гориво / 3 000 л/
 резервни части и др.
други/застр.,винет и др./
3) Трактор Кубота
 гориво / 1 800 л/
 резервни части и др.
други/застр.,винет и др./
закупуване на хидравличен
повдигач /фадрома/,монтаж
4)Метачна машина
 гориво /1 600 л/
 резервни части и др.
други/застр.,винет и др./
5)КамионИвекоВодоноска
 гориво /1 600 л/
 резервни части и др.
други/застр.,винет и др./
закупуване на нов инвентар
*пясъкоразпръсквач9 000 лв.
Материали за осигуряване на
ОГ „Комунална дейност”
и Временна заетост
 инвентар /мотики, лопати и др.
инструменти/ – 4 000 лв.
 консумативи – 4 500 лв.
 извънреден труд и осигурителни
вноски /външни услуги/
Почистване територии за

104 800

300

мсм

300

мсм

150

мсм

83 350
16 750
9 350
4 400
2 000
1 000
19 550
8 800
8 250
1 500
1 000
25 350
4 950
1 600
1 000
17 800
5 500
4 400
800
300
16 200
4 400
2 000
800
9 000

9 500
8 500

1 000
10 000

обществено ползване 120 дка
/косене,кастрене,събиране листа/
гориво,масла,резервни части
Храсторез3 бр.
Резачка
Градска тоалетна – 800 лв.
 ток, вода,
Фонтан –2 000 лв.
 ток, вода,
Снегопочистване
 снежни фрези /гориво,
консумативи и др./
 1 000 лв.
 материали/пясък и др./ 2 000 лв.
 улична пътна мрежа  35 000 лв.
АУР
Общо раздел ІІ:

6.
7.
8.
9.
10.

11.

4 000
600
800
2 000
38 000

40 657
293 707

Общо Б / І +ІІ/ за БЕЛЕНЕ:

431 219

Общо /А+Б/:

456 669

В: Кметства с. Татари, с. Петокладенци
І.Сметосъбиране и сметоизвозване
Вид дейност
1.

Извозване на отпадъци с
“Исузу” /два пъти месечно/
Общо I

Количество
24

Мярка
мсм

Ед.цена
в лв.
177

Общо лв.
4 248
4 248

ІІ.Почистване улични платна, площадки, паркове и др.територии за
обществено ползване
1.
2.
3.
4.

Сметосъбирач1,5 бр. в
кметство
Външни услуги и др.
Поддръжка тревни площи,
резервни части, гориво и др.
Снегопочистване
Общо ІІ

7 920
1 600
1 000
2 500
13 020

Общо за 1 Кметство
Общо за 2 Кметства

17 268
34 536

Г: Кметства с. Бяла вода, с. Кулина вода,
І.Сметосъбиране и сметоизвозване
Вид дейност

Количество

Мярка

Ед.цена
в лв.

Общо лв.

1.

Извозване на отпадъци с
“Рено” /два пъти месечно/
Общо I

24

мсм

224

5 376
5 376

ІІ.Почистване улични платна, площадки, паркове и др.територии за
обществено ползване
1.
2.
3.
4.

Сметосъбирач1,5 бр. в
кметство
Външни услуги и др.
Поддръжка тревни площи,
резервни части, гориво и др.
Снегопочистване
Общо ІІ

7 920
1 600
1 000
2 500
13 020

Общо за 1 Кметство
Общо за 2 Кметства

18 396
36 792

Д: Кметство с. Деков
І.Сметосъбиране и сметоизвозване
Вид дейност
1.

Количество

Извозване на отпадъци с
„Исузу”/два пъти месечно/
Общо І

24

Мярка
мсм

Ед.цена
в лв.
177

Общо лв.
4 248
4 248

ІІ.Почистване на улични платна, площадки, паркове и други територии за
обществено ползване
1.
2.
3.
4.

Сметосъбирач1,5 бр. в
кметство
Външни услуги и др.
Поддръжка тревни площи,
резервни части, гориво и др.
Снегопочистване
Общо ІІ
Общо за Деков:

7 920

2 500
13 820
18 068

Общо Кметства: /В+Г+Д/

89 396

1 600
1 800

Е. Поддръжка, мониторинг и такси депа
1. Почистване и поддържане на сметища
1.

Почистване на сметище с булдозер
/регламентирани и нерегламентир/
ФРЗ1 бр.
7 700 лв.
Гориво /4 000л/
11 000 лв.
Резервни части и др. 2 000 лв.

22 200

 Други
АУР

2.

1 500 лв.
3 330
25 530

Общо :

2. Изграждане регионално депо
1.
2.

3.

4.
5.

Собствен принос за изграждане
на Регионално депо
Дължима вноска по ПМС
№207/16.09.2010 г. към РИОСВ
Плевен(чл. 64 от ЗУО)
Дължима вноска по Наредба №
14/15.11.2010 г., към РИОСВ
Плевен, (чл. 60 от ЗУО)
Такси при издаване на
становища от РИОСВПлевен
Такса Регионално сдружение
„Чисти Дунавски общини”
Общо:

83 071
99 000

16 500

2 000
1 000
201 571

Общо Е:

227 101

Всичко разходи за 2013 г.

773 166 лв.
Приложение към Плансметка 2013

ГЛАСУВАЛИ:
ЗА14
ПРОТИВ2 /Емил Михайлов и Пламен Гендов/
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕняма
ПРИЕМА СЕ.

Щатно разписание на лица, заети в
отдел „Екология, озеленяване и чистота”
по Плансметка 2013
5. Началник отдел – 1 бр.
6. Счетоводител – 1 бр.
7. Специалист – 1 бр.
8. Монтьор/шофьор – 1 бр.
5. Монтьор/охрана – 1 бр.
9. Механик – ½ бр.
10.Склададжия  ½ бр.
11.Експерт „Човешки ресурси”  ½ бр.

