
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 
17 ФЕВРУАРИ  2012 ГОДИНА /ПЕТЪК/ ОТ 13.00 ЧАСА В ЗАЛА №26 НА 

ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ: 

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

ІІ.  КМЕТ И  ЗАМ.КМЕТОВЕ НА ОБЩИНА  БЕЛЕНЕ: Петър Дулев  и 
Милен Дулев 

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

ІV. КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ:  Венцислав Петров, Румен Георгиев 

V. ДИРЕКТОРИ НА ДИРЕКЦИИ 

VІ. СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯБЕЛЕНЕ 

VІІІ. РЪКОВОДИТЕЛИ НА ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ 

След  необходимия  кворум  от  общински  съветници,  гн  Стефан 
НиколовПредседател на Общински съветБелене откри заседанието. 

Гн Емил Михайлов предложи към дневния ред т.12 да се включи: 
Предложение от Емил Петров Михайловобщински съветник от групата 
на  общинските  съветници „Демократи и  земеделци  за Белене”,  относно 
промяна  състава  на  комисията  по  чл.25,  ал.2,  т.3  от  Закона  за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА16 
ПРОТИВняма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕняма 
ПРИЕМА СЕ.
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Заседанието премина при следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

1. Полагане клетва от Владимир Николаев Мънев. 
2. Предложение  от Петър Дулевкмет  на община Белене,  относно 

учредяване възмездно право на строеж (ОПС) на НЕК ЕАД  Предприятие 
„АЕЦ  БЕЛЕНЕ”  за  построяване  на  „локална  сеизмична  станция”  със 
застроена  площ  102,80  кв.м.  в  поземлен  имот  с  Кадастрален №170073, 
местност  „Кертика”  по  картата  за  възстановена  собственост  (КВС)  на 
с.Татари,  община  Белене  и  приемане  оценка  за  продажба  на  ОПС  от 
лицензиран оценител на имоти. 

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

3. Предложение  от Петър Дулевкмет  на община Белене,  относно 
приемане  на  оценки  за  продажба  на  дървесина  от  общински  гори  в 
землището на община Белене. 

ДОКЛАДВАТ:  КАТЯ  СИМЕОНОВА  И  ПЕТЪР  АНГЕЛОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 

4. Предложение  от Петър Дулевкмет  на община Белене,  относно 
одобряване на годишен план за ползване на дървесина на община Белене 
за 2012 г. 

ДОКЛАДВАТ:  КАТЯ  СИМЕОНОВА  И  ПЕТЪР  АНГЕЛОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 

5. Предложение  от Петър Дулевкмет  на община Белене,  относно 
приемане  на  годишна  програма  за  2012  година  за  управление  и 
разпореждане  с  имотитечастна  общинска  собственост,  на  основание 
чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост (ЗОС). 

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

6. Предложение  от Петър Дулевкмет  на община Белене,  относно 
отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на Сашко Иванов 
Николов от гр.Белене, ул.”Светлин” №1, бл.2/42, вх.Б, ап.15. 

ДОКЛАДВАТ:  КАТЯ  СИМЕОНОВА  И  ЛИДИЯ  СЛАВЧЕВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 

7. Предложение  от Петър Дулевкмет  на община Белене,  относно 
приемане структурата на общинската администрация в община Белене за 
мандат 20112015 г. 

ДОКЛАДВАТ:  ПРЕДСЕДАТЕЛИ  НА  ВСИЧКИ  ПОСТОЯННИ 
КОМИСИИ 

8. Предложение  от Петър Дулевкмет  на община  Белене,  относно 
отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2011 г. и проектобюджет на 
община Белене за 2012 г.



ДОКЛАДВАТ:  ПРЕДСЕДАТЕЛИ  НА  ВСИЧКИ  ПОСТОЯННИ 
КОМИСИИ 
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9. Предложение от Петър Дулевкмет на община Белене, относно 
закриване на кметства с.Кулина вода и с.Бяла вода. 

ДОКЛАДВАТ:    ПРЕДСЕДАТЕЛИ  НА  ВСИЧКИ  ПОСТОЯННИ 
КОМИСИИ 

10. Предложение от Петър Дулевкмет на община Белене, относно 
пълномощията на кметските наместници от община Белене. 

ДОКЛАДВАТ:    ПРЕДСЕДАТЕЛИ  НА  ВСИЧКИ  ПОСТОЯННИ 
КОМИСИИ 

11.  Предложение  от  Стефан  Илиев  НиколовПредседател  на 
Общински  съветБелене,  относно  актуализиране  съставите  на 
постоянните комисии при Общински съветБелене. 

ВНОСИТЕЛ:  СТЕФАН  НИКОЛОВПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТБЕЛЕНЕ 

12. Предложение от Емил Петров Михайловобщински съветник от 
групата  на  общинските  съветници  „Демократи  и  земеделци  за  Белене”, 
относно  промяна  състава  на  комисията  по  чл.25,  ал.2,  т.3  от  Закона  за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

13. Предложение от Петър Дулевкмет на община Белене, относно 
актуализация  на  комисията  за  уреждане  на  жилищните  въпроси  на 
гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове. 

ДОКЛАДВА:  СВЕТОСЛАВА  ХРИСТОВАПРЕДСЕДАТЕЛ  НА 
ПК”МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, РЕД, ЗАКОННОСТ И СИГУРНОСТ” 

14. Предложение от Петър Дулевкмет на община Белене, относно 
приемане  Програма  за  развитие  на  читалищната  дейност  и  културен 
календар в община Белене за 2012 г. 

ДОКЛАДВАТ:  РАДКА  ДОНЧЕВА  И  ХРИСТО  КОНДРОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 

15. Предложение от Петър Дулевкмет на община Белене, относно 
кандидатстване  на  община  Белене  по  Операция  3.2:”Развитие  на 
регионалния  туристически  продукт  и  маркетинг  на  дестинациите”  от 
Оперативна програма „Регионално развитие”. 

ДОКЛАДВАТ:  КАТЯ  СИМЕОНОВА  И  ХРИСТО  КОНДРОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 

16. Предложение от Петър Дулевкмет на община Белене, относно 
кандидатстване  на  община  Белене  по  Ос  1  на  Националната  схема  за 
зелени  инвестиции,  Процедура  за  набиране  на  проекти  за  повишаване 
нае енергийната ефективност в сгради. 

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

17. Предложение от Петър Дулевкмет на община Белене, относно 
комплексна  техническа  помощ  за  частично  изграждане  на



канализационна  мрежа  с  ПСОВ  и  рехабилитация  на  съществуващата 
водоснабдителна мрежа в гр.Белене. 

ДОКЛАДВАТ: ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ВСИЧКИ ПОСТОЯННИ 
КОМИСИИ 

 4  

18. Предложение от Петър Дулевкмет на община Белене, относно 
съвместно  сътрудничество  по  изпълнение  на  дейности  по  проект 
„Устройство  и  управление  на  ПП”Персина”,  внесен  за  оценка  по 
ОП”Околна среда 20072013”. 

ДОКЛАДВАТ: ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ВСИЧКИ ПОСТОЯННИ 
КОМИСИИ 

19. Питания. 

ГЛАСУВАЛИ ЗА ДНЕВНИЯ РЕД: 
ЗА16 
ПРОТИВняма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕняма 
ПРИЕМА СЕ. 

ПЪРВА ТОЧКА 

Полагане  клетва  от  общинския  съветник  Владимир  Николаев 
Мънев. 

Гн  Стефан  НиколовПредседател  на  Общинския  съветБелене 
уведоми  всички  общински  съветници  и  присъстващите  в  залата,  че  с 
Решение  №107/23.01.2012  г.  на  Общинска  избирателна  комисия  са 
прекратени предсрочно пълномощията на гн Милен Павлов Дулев като 
общински  съветник  от  Местна  коалиция  „Бъдеще  за  община  Белене”, 
поради  преминаването  му  на  ръководна  длъжност  в  общинската 
администрация. 

С Решение №108/30.01.2012 г. на Общинска избирателна комисия 
Белене  следващият  в  листата  на Местна  коалиция  „Бъдеще  за  община 
Белене”  е  гн  Владимир Николаев Мънев.  Същият  положи  клетва.  Гн 
Стефан  Николовпредседател  на  Общинския  съветБелене  му  връчи 
удостоверението, като му пожела успех. 

ВТОРА ТОЧКА 

Предложение  от  Петър  Дулевкмет  на  община  Белене,  относно 
учредяване възмездно право на строеж (ОПС) на НЕК ЕАД  Предприятие



„АЕЦ  БЕЛЕНЕ”  за  построяване  на  „локална  сеизмична  станция”  със 
застроена  площ  102,80  кв.м.  в  поземлен  имот  с  Кадастрален №170073, 
местност  „Кертика”  по  картата  за  възстановена  собственост  (КВС)  на 
с.Татари,  община  Белене  и  приемане  оценка  за  продажба  на  ОПС  от 
лицензиран оценител на имоти. 
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След станалите разисквания от Петър Дулев, Петър Ангелов и Катя 
Симеонова, общинските съветници взеха следното 

Р Е Ш Е Н И Е №17 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.62, ал.2 от Закона за 
енергетиката,  чл.37,  ал.4,  т.  4  от  Закона  за  общинската  собственост  и 
чл.71,  ал.1,  т.4 от Наредбата  по чл.8,  ал.2 от ЗОС,  учредява  възмездно 
право на строеж (ОПС) без провеждане на публичен търг или конкурс на 
НЕК  ЕАД,  Предприятие  „АЕЦБелене”  за  построяване  на  „локална 
сеизмична станция”  със  застроена площ 102,80 кв.м. в поземлен имот с 
Кадастрален  №170073, местност „Кертика” по картата  за възстановена 
собственост (КВС) на с.Татари, община Белене. 

2. На  основание  чл.21,  ал.1,  т.8 от  ЗМСМА,  чл.41,  ал.2  от  ЗОС  и 
чл.80 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, приема оценката на оценителя в 
размер на 880 лева без ДДС (осемстотин и осемдесет лева) за продажба 
на 102,80 кв.м. ОПС за построяване на „локална сеизмична станция” и я 
определя за продажна. 

3. Възлага на Кмета на общината последващите действия. 

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ГЛАСУВАХА ПОИМЕННО: 
ЗА16  /Радка Дончева, Лидия Георгиева, Красимир Тодоров, Петър 

Ангелов,  Катя Симеонова, Стефан Николов, Калоян Прокопиев, Росица 
Златева,  Веселка  Врайкова,  Емил  Михайлов,  Пламен  Гендов,  Бистра 
Павловска,  Мая  Ангелова,  Христо  Кондров,  Николай  Арабаджиев, 
Владимир Мънев/ 

ПРОТИВняма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕняма 
ПРИЕМА СЕ. 

ТРЕТА  ТОЧКА



Предложение  от  Петър  Дулевкмет  на  община  Белене,  относно 
приемане  на  оценки  за  продажба  на  дървесина  от  общински  гори  в 
землището на община Белене. 

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

1. На  основание  чл.21,  ал.1,  т.8 от  ЗМСМА,  чл.9,  ал.1,  т.3,  чл.51, 
ал.1  и  чл.71,  ал.4,  т.3  от  Наредба  за  условията  и  реда  за  възлагане 
изпълнението  на    дейности  в  горски  териториидържавна  и 
общинска  собственост,  и  за  ползване  на  дървесина  и  недървесни 
горски продукти  и чл.65, ал.1 от Наредба 12 по чл.8, ал2 от Закона за 
общинската собственост: 

  начална  цена  за  широколистни  дървесни  видове  по 
категория дървесина при провеждане на процедури за продажба на 
стояща дървесина на корен от Общинския горски фонд /без ДДС/: 

ШИРОКОЛИСТНИ 
дървесни видове 

КАТЕГОРИЯ ДЪРВЕСИНА 
лв. за плътен кубически метър 

Едра  Средна  Дребна  Дърва  ОЗМ  Вършина 
 тополови /меки/  54  29  24  24  28  1 
 акациеви /твърди/  65  38  36  38    1 

  продажба  на широколистна  дървесина  от Общинският 
горски фонд по ценоразпис от временен склад /сечище/ /без ДДС/: 

ШИРОКОЛИСТНИ 
дървесни видове 

КАТЕГОРИЯ ДЪРВЕСИНА 
лв/куб.м за 

плътен кубически метър  пространствен куб.метър 
Едра  Средна  Дребна  ОЗМ  Дърва  Вършина 

 тополови /меки/  64  40  35  40  20  1 
 акациеви /твърди/  58  54  52    33  1 

и  ги  определя  за  продажни,  при  организиране  на  процедурите  за 
продажба на дървесина от горите, собственост на общината. 

2. Възлага на Кмета на община Белене последващите действия. 

ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА16



ПРОТИВняма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕняма 
ПРИЕМА СЕ. 

ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА 

Предложение  от  Петър  Дулевкмет  на  община  Белене,  относно 
одобряване на годишен план за ползване на дървесина на община Белене 
за 2012 г. 
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След станалите разисквания от Петър Дулев, Петър Ангелов и Катя 
Симеонова,  общинските съветници взеха следното 

Р Е Ш Е Н И Е №19 

1.  На  основание  чл.21,  ал.1,  т.8  от  ЗМСМА,  чл.7,  ал.1,2,4  и  5  от 
Наредба  за  условията  и  реда  за  възлагане  изпълнението  на  дейности  в 
горски  териториидържавна  и  общинска  собственост,  и  за  ползване  на 
дървесина  и  недървесни  горски  продукти,  приема  годишния  план  за 
ползване на дървесина на община Белене за 2012 г. 

2. Възлага на Кмета на община Белене последващите действия. 

ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА16 
ПРОТИВняма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕняма 
ПРИЕМА СЕ. 

ПЕТА  ТОЧКА 

Предложение  от  Петър  Дулевкмет  на  община  Белене,  относно 
приемане  на  годишна  програма  за  2012  година  за  управление  и 
разпореждане  с  имотитечастна  общинска  собственост,  на  основание 
чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост (ЗОС). 

След станалите разисквания  и направени предложения от Петър 
Дулев, Петър Ангелов, Пламен Гендов и Катя Симеонова, 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  годишна  програма  за  управление  и  разпореждане  с  имотите



общинска собственост за бюджетната 2012 година, съгласно Приложение 
№1. 

2. Възлага на Кмета на общината последващите действия. 

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ГЛАСУВАХА ПОИМЕННО: 
ЗА16  /Радка Дончева, Лидия Георгиева, Красимир Тодоров, Петър 

Ангелов,  Катя Симеонова, Стефан Николов, Калоян Прокопиев, Росица 
Златева, Веселка Врайкова, Емил Михайлов, Пламен Гендов, Бистра 
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Павловска,  Мая  Ангелова,  Христо  Кондров,  Николай  Арабаджиев, 
Владимир Мънев/ 

ПРОТИВняма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕняма 
ПРИЕМА СЕ. 

ШЕСТА  ТОЧКА 

Предложение  от  Петър  Дулевкмет  на  община  Белене,  относно 
отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на Сашко Иванов 
Николов от гр.Белене, ул.”Светлин” №1, бл.2/42, вх.Б, ап.15. 

След станалите изказвания от Петър Дулев, Катя Симеонова и 
Лидия Славчева, общинските съветници единодушно взеха следното 

Р Е Ш Е Н И Е №21 

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  еднократна  финансова  помощ  в  размер  на  1 000 
/хиляда/ 

лева  на  САШКО ИВАНОВ НИКОЛОВ от  гр.Белене,  ул.”Светлин” №1, 
бл.2/42, вх.Б, ап.15, за лечение. 

2.  Възлага на Кмета на общината последващите действия. 

ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА16



ПРОТИВняма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕняма 
ПРИЕМА СЕ. 

СЕДМА  ТОЧКА 

Предложение  от  Петър  Дулевкмет  на  община  Белене,  относно 
приемане структурата на общинската администрация в община Белене за 
мандат 20112015 г. 

След  станалите  разисквания  и  направени  предложения  от  Петър 
Дулев, Катя Симеонова, Петър Ангелов, Лидия Славчева, Радка Дончева, 
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Светослава  Христова,  Емил  Михайлов  и  Елена Маринова,  общинските 
съветници взеха следното 

Р Е Ш Е Н И Е №22 

1.  Одобрява  структурата  и  числеността  на  общинската 
администрация, както следва: 

1.1.  По  приложение  №1  и  приложение  №2организация  на 
общинската администрация, съгласно чл.4 от Закона за администрацията. 

1.2. По  приложение №3бюджетни  звена  на  пряко  подчинение  на 
Кмета на общината. 

ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА13 
ПРОТИВ1 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ2 
ПРИЕМА СЕ. 

ОСМА  ТОЧКА 

Предложение  от  Петър  Дулевкмет  на  община  Белене,  относно 
отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2011 г. и проектобюджет на 
община Белене за 2012 г. 

След  станалите  разисквания  и  направени  предложения  от  Петър 
Дулев,  Катя  Симеонова,  Петър  Ангелов,  Радка  Дончева,  Светослава 
Христова,  Лидия  Славчева,  Христо  Кондров,  Пламен  Гендов,  Мая 
Ангелова,  Бистра Павловска  и  Емил Михайлов,  общинските  съветници 
взеха следното



Р Е Ш Е Н И Е №23 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7 и чл. 12  от 
ЗОБ, чл. 9, ал. 2 и чл. 11 от ЗОД и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2011 г. и 
Наредбата на Общински съвет по чл. 9а от ЗОБ: 

1.  Приема  уточнения  годишен  план  на  бюджета  на  Община  Белене  за  2011 
година  по  прихода  и  разхода  по функции  и дейности  в  размер  на  5 902  838  лв.,  съгласно 
Приложение №1 и Приложение№2. 

2. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2011 година, както следва: 
2.1. По прихода 5 346 192лв., съгласно Приложение № 1; 
2.2. По разхода  5 081 624лв., съгласно Приложение № 2 и приложение № 3 
3.  Приема  отчета  за  състоянието  на  общинския  дълг  за  2011  г.,  съгласно 

Приложение. № 5. 
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4.  Приема  отчета  на  извънбюджетните  сметки  за  изпълнение  на  проектите, 
финансирани от фондовете на ЕС за 2011 г., съгласно приложение № 4. 

ІІ. На основание чл.21,ал.1, т.6,  чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.11, ал.9 и чл.12 от ЗОБ, 
чл.9,ал.2  и  чл.11  от  ЗОД  ,  във  връзка  с  разпоредбите  на  ЗДБРБ  за  2012г.,  ПМС  № 
367/29.12.2011 и Наредбата на Общински съвет по чл.9а от ЗОБ 

1. Приема бюджета на Община Белене за 2012 година (приложение № 1 и прил. № 
11), както следва: 
1.1. По прихода в размер на 5 322 777лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.: 
1.1.1. Приходи за делегирани държавни дейности в  размер на  2 374 777 лв. в т.ч. 
1.1.1.1.Обща субсидия за делегираните дейности в размер на 2 295 483лв 
1.1.1.2.Преходен остатък от 2011г в размер на  79 294лв. 
1.1.2. Приходи за местни дейности  в размер на  2 948 000 лв. в т.ч. 
1.1.2.1.  Данъчни приходи в размер на  475 500 
1.1.2.2.  Неданъчни приходи в размер на  1 773 762 
1.1.2.3.  Обща изравнителна субсидия в размер на  442 400 
1.1.2.4.  Средства  за  зимно  поддържане  и  снегопочистване  на  общински 

пътища в  размер на 
26 000 

1.1.2.5.  Целева субсидия за капиталови разходи в размер на  131 200 
1.1.2.5.1  за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА  43 900 
1.1.2.5.2  за изграждане и основен ремонт на общински пътища  87 300 
1.1.2.6.  Друго финансиране в размер на  99138 
1.1.2.6.1  Заеми и погашения по главници  86 136 
1.1.2.6.2  Преходен остатък  185 274 

1.2. По  разходите  в  размер  на  5 322 777лв, разпределени съгласно Приложение №  2  в 
т.ч.: 
1.2.1 За делегирани държавни дейности в размер на  2 374 777 лв. в т.ч. 
1.2.1.1.  От държавни трансфери  2 295 483 
1.2.1.2.  От преходен остатък  79 294 

1.2.2. Местни дейности в размер на  2 884  900 
лв. в.т.ч. 

1.2.2.1. Резерв за неотложни и непредвидени разходи



в местни дейности размер на  20 000 лв. 
1.2.3. Местни приходи за  дофинансиране на текущи разходи 

в делегираните държ. дейности  63 100 лв. 
1.2.4. Разпределя преходния остатък от 2011 година в размер на 264 568лв. както 

следва: 
1.2.4.1. делегирани държавни дейности  79 294лв. в т.ч. 

Дейност 122  Общинска администрация  8 818 
Дейност 322  ООУчилища – делегирани бюджети  36 739 
Дейност 311  ОДЗ и ЦДГ  21 489 
Дейност 337  Общински детски комплекс  953 
Дейност 431  Детски ясли към ОДЗ и Детска млечна кухня  2 726 
Дейност 738  Читалища  1 600 
Дейност 832   ремонт реп. пътища  6 969 
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1.2.4.2. местни дейности  185 274 лв. в т.ч. 
Дейност  897  Международни програми  124 078 
Дейност 832   поддържане и ремонт на пътища  20 940 
Дейност 311  ОДЗ –за ОДЗ «Бодра смяна»  13 057 
Дейност 122  Общинска администрация  27 199 
2.  Приема инвестиционна програма в размер на 6 808 615 лв., съгласно приложен 

поименен списък (Приложение №7)  по източници на финансиране: 
2.1. Целева републиканска субсидия           131 200 лв. 
2.2. Собствени бюджетни средства  442 490 лв. 
2.3. Заем фонд ФЛАГ  200 000 лв. 
2.4. Външни източници                                 6 034 925лв. 
3. Разчет за разходите по кметства съгласно Приложение № 9.1 
4.Приема разчет за  целеви разходи и субсидии, както следва: 
4.1. Размер 86 лв. за помощта за погребения на самотни лица без близки и роднини по 

права  и  съребрена  линия    до  втора  степен  включително,  за  бездомни  и  безпризорни, 
настанени в заведения за социални услуги, както и регистрирани в социалната служба; 

4.2. Безплатно столово хранене на децасираци и полусираци; 
4.3. Размер 150 лв за новородени постоянни жители на община Белене. 
4.4.  Подпомага  чрез  субсидиране,  в  рамките  на  одобрените  бюджетни  кредити  на 

дейност “Спортни бази и спорт за всички”, издръжката на спортните клубове за спортисти  
постоянни жители  на  община Белене,  в  размер  на 40 000  лв.  в  т.ч. ФК  «Гигант»  22000 лв, 
Спортен клуб по  борба 7000лв, Хандбален клуб 7000 лв. и Спортен клуб по стрелба 4000 
лв. 

4.5.  Субсидии  за  читалищата  в  размер  на  111  344  лв.  като  делегирани  държавни 
дейности  и дофинансиране на същите от местни приходи в размер на 3000 лв. 

5. Приема следните лимити за разходи: 
5.1. Социалнобитови в размер  2% от начислените трудови възнаграждения; 
5.2. Представителни разходи в размер на 20 000 лв., в т.ч. кмет на община 15000 лв., 

Общински съвет 2500лв и  за кметствата по 500лв; 
5.3.Разходи за даровити деца 1000лв.; 
5.4.Разходи за издаване на общинския вестник «Дунавски новини» 9 000 лв; 
5.5.Помощи  по решение на Общински съвет за лечение   3000 лв. 
6.  Утвърждава  длъжностите,  които  имат  право  на  компенсации  за  транспортни 

разходи до местоработата си:



  педагогически  персонал,  гл.архитект,  медицински  работници  в  ОДЗ  и  училища, 
специалист в кметство. 

6.1.Упълномощава Кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т. 6 
6.2.Утвърждава размера на  средствата  за  транспортни разходи в рамките на 85% от 

действителните разходи. 
7. Определя максималния размер на дълга, както следва: 
7.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2012 г  1 000 000лв. 
7.2.Максимален размер на общинския дълг към края на 2012 година    до 2 400 000 

лв. 
8.  Определя  числеността  на  персонала  и  средните  брутни  работни  заплати  в 

местните дейности, съгласно Приложение № 6 
9. Приема справката за изпълняваните проекти през 2012г по приложение № 8 
10.  Разрешава  заемообразното  използване  на  средства  по  бюджетни, 

извънбюджетни  и набирателни сметки  за изпълнение на  спечелени проекти, финансирани 
със средства от ЕС. 

11. Задължава Кмета на общината да  разпредели и утвърди  одобрените средства 
по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци. 

12. Възлага на Кмета на общината : 
12.1.  Да  отразява  служебно  промените  по  общинския  бюджет  с  размера  на 

постъпилите  и  разходвани  средства  от    дарения    и  спонсорства,  съгласно  волята  на 
дарителите и спонсорите; 
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12.2.  Да  ограничава  или  спира  финансирането  на  бюджетните  и  субсидирани 
дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по 
Системата за финансово управление и контрол; 

12.3.  При  възникване  на  временен  недостиг  на  средства  за  финансиране  на 
делегираните държавни дейности да отправи мотивирано искане до Министъра на финансите 
за предоставяне на авансова сума от одобрената субсидия; 

13.При  спазване  на  общия  размер  на  бюджета  и  при  възникване  на  неотложни  и 
доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго, 
предоставя следните правомощия на Кмета: 

13.1.  Да  изменя  размера  на  бюджетните  кредити  за  различните  видове  разходи  в 
обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни 
вноски  и стипендии, в частта за делегираните от държавата дейности; 

13.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или 
от една дейност в друга  в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер 
в частта за местните дейности; 

13.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит; 
13.4.  Да  кандидатства  за  средства  по  структурни  и  други  фондове  на  Европейския 

съюз,  по  национални  програми  и  други  източници  за  реализиране  на  годишните  цели  на 
Общината за изпълнение на Общинския план за развитие; 

13.5.Да  кандидатства  за  средства  от  Централния  бюджет  и  други  източници  за 
съфинансиране на общински програми и  проекти. 

13.6.  Да  разработва  и  възлага  подготовката  на  общински  програми  и  проекти  за 
осигуряване  на  алтернативни  източници  на  средства  за  реализиране  на  определените 
годишни цели на общината. 

14. Определя второстепенни разпоредители с бюджетни кредити: 

 СОУ”Д.Дебелянов”  Директор 
ОУ”В.Левски”  Директор 
ОУ с.Деков   Директор 
ОДЗ”Мечта”  Директор



ОДЗ”Бодра смяна”  Директор 
ОДЗ”Знаме на мира”  Директор 
ЦДГ с.Деков  Директор 
ОДК  Организатор ОДК 
Населено място  с. Бяла вода  Кметски наместник 
Кметство с. Деков  Кмет 
Населено място  с.Кулина вода  Кметски наместник 
Кметство с. Петокладенци  Кмет 
Кметство с. Татари  Кмет 
и приема бюджетните им сметки съгласно Приложение № 9.1 и 9.2.1 и 9.2.2 
14.1. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити(ВРБК), приложение № 9.2.1: 
СОУ”Д.Дебелянов”  Директор 
ОУ”В.Левски”  Директор 
ОУ с.Деков   Директор 
за 2012г прилагат системата на делегирани бюджети, която дава право на директора : 

•  Самостоятелно да се разпорежда с утвърдените по бюджета средства; 
•  Да извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета му разходи; 
•  Да  определя  индивидуалните  възнаграждения  на  работниците  и  служителите  в 

рамките на утвърдената численост на персонала. 
14.2.Дава  право  на  ВРБК,  работещи  по  системата  на  делегираните  бюджети  да 

реализират  собствени  приходи  от  такси,  цени  на  услуги  и  управление  на  общинската 
собственост. 
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15.  Определя  просрочените  задължения,  които  да  бъдат  разплатени  от  бюджета  на 
общината  за  2012г  в  размер  на  49799лв.  с  краен  срок  за  разплащане  15.02.2012год.      и 
просрочените вземания, които да бъдат събрани през 2012г в размер на 50 000 лв. 

16.  Разходването  на  бюджетните  средства(без  целевите  средства)  се  осъществява  при 
съблюдаване на следните приоритети: 

16.1.  Разходите  за  делегираните  от  държавата  дейности  се  извършват  до  размера  на 
предоставените  трансфери    и  се  използват  по  предназначение,  като  разходите  за  трудови 
възнаграждения и стипендии са приоритетни; 

16.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: 
за трудови разходи; за покриване на просрочени задължения от минали години; за разходи, 
свързани  с  дейности,  за  които  се  събират  такси;  за  хранителни  продукти;  за  капиталови 
разходи;  неотложни  сезонни  разходи  горива,ел.енергия,  отопление,  вода  и  неотложни 
текущи ремонти. 

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ГЛАСУВАХА ПОИМЕННО: 
ЗА14  /Радка Дончева, Лидия Георгиева, Красимир Тодоров, Петър 

Ангелов,  Катя Симеонова, Стефан Николов, Калоян Прокопиев, Росица 
Златева,  Веселка  Врайкова,  Бистра  Павловска,  Мая  Ангелова,  Христо 
Кондров, Николай Арабаджиев, Светослава Христова/ 

ПРОТИВ2 /Емил  Михайлов и Пламен Гендов/ 
ВЪЗДЪРЖАЛ  СЕ1 /Веселка Врайкова / 
ПРИЕМА СЕ. 

ДЕВЕТА  ТОЧКА



Предложение  от  Петър  Дулевкмет  на  община  Белене,  относно 
закриване на кметства с.Кулина вода и с.Бяла вода. 

След  станалите  разисквания  от  Петър  Ангелов,  Катя  Симеонова, 
Радка  Дончева,  Светослава  Христова,  Лидия  Славчева  и  Христо 
Кондров,  общинските съветници взеха следното 

Р Е Ш Е Н И Е №24 

На основание чл.21, ал.1, т.16 от ЗМСМА и чл.31 от ЗАТУРБ във 
връзка с чл.16, т.1 и чл.17, ал.1 от ЗАТУРБ, Общинският съветБелене 
реши: 

1.Закрива кметство Бяла вода. 
2. Закрива кметство Кулина вода. 
3. Възлага на Кмета на община Белене последващите действия. 

ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА16 
ПРОТИВняма 
ВЪЗДЪРЖАЛ  СЕ1 
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ПРИЕМА СЕ. 

ДЕСЕТА  ТОЧКА 

Предложение  от  Петър  Дулевкмет  на  община  Белене,  относно 
пълномощията на кметските наместници от община Белене. 

След  станалите  разисквания,  дебати  и  направени  предложения  от 
Петър Ангелов,  Катя  Симеонова,  Радка  Дончева,  Светослава Христова, 
Лидия Славчева, Христо Кондров и Петър Дулев, общинските съветници 
взеха следното 

Р Е Ш Е Н И Е №25 

По повод прилагането на чл.46а, ал.1 от ЗМСМА за назначаване на 
кметски  наместници  в  с.Кулина  вода  и  с.Бяла  вода  и  в  изпълнение  на 
чл.46а, ал.4: 

Правомощията на кметските наместници са, както следва: 
1.  Изпълнява  бюджета  на  общината  в  частта  му  за  населеното 

място за което е назначен; 
2.  Организира  провеждането  на  благоустройствени,  комунални  и 

други мероприятия;



3. Упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря 
за  поддържането, охраната  и  опазването  на  общинската  собственост  на 
територията на населеното място; 

4. Предприема мерки за подобряване и възстановяване на околната 
среда,  подпомага  арендаторите  в  охраняването  на  полските  имоти  в 
населеното място; 

5. Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и 
аварии; 

6.  Предприема  мерки  за  осигуряване  и  спазване  на  обществения 
ред на територията на населеното място; 

7.  Води  регистъра  на  населението  и  регистрите  по  гражданско 
състояние  и  предоставят  свързаните  с  тях  административни  услуги  на 
населението, изпращат актуална информация на държавните и общински 
органи; 

8.  Отговаря  за  спазването  на  наредбите  на  Общинския  съвет  и 
актовете  на  кмета  на  общината,  отнасящи  се  до  територията  и 
гражданите на населеното място; 

9. Изпълнява функции, възложени му от кмета на общината, в т.ч. 
функции на длъжностно лице по гражданско състояние; 
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10.  На  основание  чл.83  от  Закона  за  нотариусите  и  нотариалната 
дейност,  удостоверяват  подписите  на  частни  документи,  които  са 
едностранни актове и не подлежат на вписване, подписа и съдържанието 
на
пълномощно по чл.37 от Закона  за  задълженията и договорите,  както  и 
верността на преписи и извлечения от документи и книжа; 

11. Подпомага събирането на дължимите местни данъци и такси от 
населението по ЗМДТ; 

12. Кметският наместник се отчита писмено  за дейността си пред 
Кмета на общината на 6 месеца /два пъти годишно/; 

13. Представлява населеното място; 
14. В изпълнение на чл.46а, ал.5 от ЗМСМА, кметският наместник 

може  да  участва  в  заседанията  на  Общински  съветБелене  с  право  на 
съвещателен  глас  и  задължителни  биват  изслушвани  при  обсъждане  на 
въпроси, отнасящи се до съответното населено място; 

15. Кметските наместници изпълняват и други функции, възложени 
им от закона, подзаконовите нормативни актове, решения на Общински 
съвет. 

ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА17



ПРОТИВняма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕняма 
ПРИЕМА СЕ. 

ЕДИНАДЕСЕТА  ТОЧКА 

Предложение  от  Стефан  Илиев  НиколовПредседател  на 
Общински  съветБелене,  относно  актуализиране  съставите  на 
постоянните комисии при Общински съветБелене. 

С  Решение  №107/23.01.2012  г.  Общинска  избирателна  комисия 
Белене  прекрати  предсрочно  правомощията  на  гн  МИЛЕН  ПАВЛОВ 
ДУЛЕВ като общински съветник от Местна колиция „Бъдеще за община 
Белене”,  по  негова  молба,  поради  преминаването  му  на  ръководна 
длъжност в общинската адмиинстрация. 

Съгласно  Решение №108/30.01.2012  г.  на  Общинска  избирателна 
комисияБелене, следващият от листата на Местна коалиция „Бъдеще за 
община  Белене”,  който  положи  клетва  като  общински  съветник  е  гн 
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ МЪНЕВ. 
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След станалите разисквания  от Стефан Николов, Петър Ангелов, 
Светослава  Христова  и  Катя  Симеонова,  общинските  съветници  взеха 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е №26 

1.  Освобождава  гн  МИЛЕН  ПАВЛОВ  ДУЛЕВ  от  членство  в 
ПК”ТСУ,  благоустрояване,  жилищна  политика  и  екология”  и 
ПК”Здравеопазване и социални дейности”. 

2.  Избира  гн  ВЛАДИМИР  НИКОЛАЕВ  МЪНЕВ  за  член  на 
ПК”ТСУ,  благоустрояване,  жилищна  политика  и  екология”  и 
ПК”Здравеопазване и социални дейности”. 

ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА17 
ПРОТИВняма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕняма 
ПРИЕМА СЕ. 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА



Предложение  от  Емил  Петров  Михайловобщински  съветник  от 
групата  на  общинските  съветници  „Демократи  и  земеделци  за  Белене”, 
относно  промяна  състава  на  комисията  по  чл.25,  ал.2,  т.3  от  Закона  за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

Г Емил Михайловобщински съветник, уведоми присъстващите в 
залата,  че  в  състава  на  комисията  трябва  да  членуват  само  общински 
съветници и поради това се налага корекция в състава. 

Гн  Калоян  Протокопиевобщински  съветник  си  направи 
самоотвод като член на комисията. 

Гн Красимир Тодоровобщински съветник предложи комисията да 
бъде разформирована, като Решение №16/29.12.2011 г. да се отмени и да 
стартира процедура по избор на нова комисия. Това негово предложение 
беше подкрепено и от гн Владимир Мъневобщински съветник. 

ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА14 
ПРОТИВ3 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕняма 
ПРИЕМА СЕ. 
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Общинските  съветници  единодушно  решиха  комисията  по  чл.25, 
ал.2,  т.3  от  Закона  за  предотвратяване  и  установяване  на  конфликт  на 
интереси да се състои от 7 /седем/ члена. 

ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА17 
ПРОТИВняма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕняма 
ПРИЕМА СЕ. 

Общинските  съветници  пристъпиха  към  избор  на  членове  на 
комисията  по  чл.25,  ал.2,  т.3  от  Закона  за  предотвратяване  и 
установяване на конфликт на интереси. 

Гжа  Катя  Симеонова  предложи  в  състава  да  бъдат  включени  гн 
Владимир Мънев и гн Николай Арабаджиев. 

Гжа Бистра Павловска предложи в състава  на бъдат включени  г 
жа Мая Ангелова и гжа Веселка Врайкова.



Гн Племен Гендов предложи да бъде включен г Емил Михайлов. 

Гн  Калоян  Прокопиев  предложи  да  бъдат  включени  гжа 
Светослава Христова и гжа Лидия Георгиева. 

Гн  Христо  Кондров  предложи  да  бъде  включен  гн  Красимир 
Тодоров. 

Общинските  съветници  гласуваха  поотделно  за  всяка  една  от 
кандидатурите. 

ГЛАСУВАЛИ ЗА ГН ВЛАДИМИР МЪНЕВ: 
ЗА16 
ПРОТИВняма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ1 

ГЛАСУВАЛИ ЗА ГН НИКОЛАЙ АРАБАДЖИЕВ: 
ЗА16 
ПРОТИВняма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ1 

ГЛАСУВАЛИ ЗА ГЖА МАЯ АНГЕЛОВА: 
ЗА17 
ПРОТИВняма 
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ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕняма 

ГЛАСУВАЛИ ЗА ГЖА ВЕСЕЛКА ВРАЙКОВА: 
ЗА9 
ПРОТИВняма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ8 

ГЛАСУВАЛИ ЗА ГН ЕМИЛ МИХАЙЛОВ: 
ЗА11 
ПРОТИВ1 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ3 

ГЛАСУВАЛИ ЗА ГЖА СВЕТОСЛАВА ХРИСТОВА: 
ЗА17 
ПРОТИВняма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕняма 

ГЛАСУВАЛИ ЗА ГЖА ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА: 
ЗА13 
ПРОТИВняма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ4



ГЛАСУВАЛИ ЗА ГН КРАСИМИР ТОДОРОВ: 
ЗА15 
ПРОТИВняма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ2 

Издигнати  бяха  следните  две  кандидатури  за  председател  на 
комисията  по  чл.25,  ал.2,  т.3  от  Закона  за  предотвратяване  и 
установяване на конфликт на интереси: 

  гжа  Бистра  Павловска  предложи  за  председател  на  бъде 
избрана  гжа  Мая  Ангелова.  Гжа  Катя  Симеонова  подкрепи 
предложението на гжа Павловска. 

 гн Пламен Гендов предложи за председател да бъде избран 
гн Емил Михайлов. 

Общинските съветници гласуваха поотделно за двете кандидатури 
за  председател  на  комисията  по  чл.25,  ал.2,  т.3  от  Закона  за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

ГЛАСУВАЛИ ЗА ГЖА МАЯ АНГЕЛОВА: 
ЗА13 
ПРОТИВняма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ4 
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ГЛАСУВАЛИ ЗА ГН ЕМИЛ МИХАЙЛОВ: 
ЗА2 
ПРОТИВ4 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ11 

След  проведените  гласувания  за  председател  и  членове  на 
комисията  по  чл.25,  ал.2,  т.3  от  Закона  за  предотвратяване  и 
установяване  на  конфликт  на  интереси,  общинските  съветници  взеха 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е №27 

1.  Отменя Решение №16/29.12.2012 г.на ОбСБелене. 
2. Избира комисия по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване 

и установяване на конфликт на интереси в следния състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мая Ангелова Христофорова 

ЧЛЕНОВЕ: Владимир Николаев Мънев 
Николай Йосифов Арабаджиев 
Емил Петров Михайлов



Светослава Павлова Христова 
Лидия Иванова Георгиева 
Красимир Петков Тодоров 

ТРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА 

Предложение  от  Петър  Дулевкмет  на  община  Белене,  относно 
актуализация  на  комисията  за  уреждане  на  жилищните  въпроси  на 
гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове. 

След станалите изказвания от Петър Дулев и Светослава Христова, 
общинските съветници взеха следното 

Р Е Ш Е Н И Е №28 

Избира комисия в състав: 
Председател: Милен Павлов Дулевзам.кмет на община 
Белене 

Членове: 1.Калоян Петров Прокопиевобщински 
съветник 

2.Тодор Петров Пироевпредставител на 
гражданите с многогодишни жилищноспестовни 
влогове 
3.  Ирина  Димитрова  Чорановаюристконсулт 

на 
община Белене 
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4.Стефка  Кънева  Ивановаслужител  в 
общинска 

администрация 
5.  Катя  Цветанова  Симеоноваобщински 

съветник 
6.  Мая  Ангелова  Христофороваобщински 
съветник 

ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА17 
ПРОТИВняма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕняма 
ПРИЕМА СЕ. 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА



Предложение  от  Петър  Дулевкмет  на  община  Белене,  относно 
приемане  Програма  за  развитие  на  читалищната  дейност  и  културен 
календар в община Белене за 2012 г. 

След  станалите  разисквания  от  Радка  Дончева,  Христо  Кондров, 
Владимир Мънев, Мая Ангелова, Лидия Георгиева и Цветана Врайкова 
председател  на  НЧ”Христо  Ботев1892”,  общинските  съветници  взеха 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е №29 

Съгласно  изискванията  на  чл.26а,  т.1  и  2  от  Закона  за  народните 
читалища и  чл.21,  т.12  и  т.23  от  Закона  за местното  самоуправление  и 
местната администрация: 

1.  Приема  програмата  за  развитие  на  читалищната  дейност  в 
община Белене за 2012 г. 

2. Приема културен календар за 2012 г. на община Белене. 
3. Възлага на Кмета на общината да сключи договори с читалищата 

по чл.26а, т.3 от Закона за народните читалища. 
4. Възлага на председателите на читалища в срок до 31 март 2013 г. 

да  представят  пред  Кмета  на  общината  и  Общинския  съвет  доклад  за 
изразходените  бюджетни  средства,  съгласно  чл.26а,  т.4  от  Закона  за 
народните читалища. 

5. Предлага да се потърсят възможности за провеждане на курс по 
руски език към НЧ”Христо Ботев1892”Белене. 

ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА12 
ПРОТИВняма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ5 

  21 – 

ПРИЕМА СЕ. 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Предложение  от  Петър  Дулевкмет  на  община  Белене,  относно 
кандидатстване  на  община  Белене  по  Операция  3.2:”Развитие  на 
регионалния  туристически  продукт  и  маркетинг  на  дестинациите”  от 
Оперативна програма „Регионално развитие”. 

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



Р Е Ш Е Н И Е №30 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА: 
1. Дава съгласие Община Белене в партньорство с Община Свищов 

като  водещ  партньор  (кандидат)  и  Община  Ценово  да  кандидатства  с 
проектно  предложение  по Оперативна  програма  „Регионално  развитие” 
20072013  г.  по  схема  за  предоставяна  на  безвъзмездна  финансова 
помощ,  чрез  открита  процедура  за  конкурентен  подбор  на  проекти  с 
определен срок за подаване на проектни предложения по Приоритетна ос 
3:  „Устойчиво  развитие  на  туризма”,  Операция  3.2:  „Развитие  на 
регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема 
за  предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ:  BG161PO001/3.2 
02/2011 „Подкрепа  за развитие на регионалния  туристически продукт и 
маркетинг на дестинациите”, Бюджетна линия: BG161PO001/3.202/2011. 

2. Да бъде осигурен собствен принос в размер до 5% от сумата по 
бюджета  на  проекта,  като  общият  максимален  размер  на  собствения 
принос  на  Кандидата  и  партньоритеобщини  не  следва  да  надвишава 
25 000 лв. 

3.  Дава  съгласие  да  се  подпише  договор  за  партньорство  в 
свободен  текст,  уреждащ  взаимоотношенията  между Община  Белене  и 
всички партньори по време на изпълнение на проекта. 

4.  Задължителните  дейности  по  проекта  /рекламни  дейности, 
участие  в    туристически  борси,  изложения  и  панаири,  и  изследване  на 
въздействието на маркетинговите и рекламни дейности) да продължат да 
бъдат изпълнявани в период до 1 г. след приключване на дейностите по 
проекта. 

5.  Упълномощава  Кмета  на  Община  Белене  да  подпише 
изискваните  декларации  и  документи,  съгласно  Насоките  за 
кандидатстване  по  Операция  3.2:  „Развитие  на  регионалния 
туристически продукт и маркетинг на дестинациите”. 

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ГЛАСУВАХА ПОИМЕННО: 
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ЗА17  /Радка Дончева, Лидия Георгиева, Красимир Тодоров, Петър 
Ангелов,  Катя Симеонова, Стефан Николов, Калоян Прокопиев, Росица 
Златева,  Веселка  Врайкова,  Бистра  Павловска,  Мая  Ангелова,  Христо 
Кондров, Николай Арабаджиев, Светослава Христова, Емил   Михайлов, 
Пламен Гендов и Владимир Мънев/ 

ПРОТИВняма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕняма 
ПРИЕМА СЕ.



ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Предложение  от  Петър  Дулевкмет  на  община  Белене,  относно 
кандидатстване  на  община  Белене  по  Ос  1  на  Националната  схема  за 
зелени инвестиции, Процедура за набиране на проекти за повишаване на 
енергийната ефективност в сгради. 

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

Р Е Ш Е Н И Е №31 

1.  Дава  съгласие  Община  Белене  да  кандидатства  с  проектно 
предложение  „Подобряване  на  енергийната  ефективност  в 
обществени  сгради  в  гр.Белене  и  намаляване  на  вредните  емисии, 
генерирани от обществени сгради на територията на общината” по 
Ос  1  на  Националната  схема  за  зелени  инвестиции.  Проектът  включва 
въвеждане  на  мерки  за  енергийна  ефективност  в  МБАЛБелене, 
Медицински център „Бел Медик” и НЧ”Христо Ботев1892”. 

2. Дава съгласие Община Белене да осигури оборотни средства от 
свои  собствени  източници  или  от  източници  от  трета  страна,  докато 
същите не бъдат възстановени от програмата. 

3. Дава съгласие предназначението на обектите на интервенция по 
предложения  проект  да  не бъде  променяно  за  период  не  помалък  от  5 
години след приключване на дейностите по проекта. 

4.  Разрешава  строителноремонтните  работи  в  рамките  на 
общинското  имущество,  включено  в  проекта,  да  се  извършват  по 
предварително изготвени одити за енергийна ефективност и технически 
проекти. 

5.  Дава  съгласие  Община  Белене  да  съфинансира  проектното 
предложение  с  до  10%  от  одобрената  стойност  на  предложение 
(прогнозна стойност на съфинансирането 92 382,66 лева). 
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ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ГЛАСУВАХА ПОИМЕННО: 
ЗА17  /Радка Дончева, Лидия Георгиева, Красимир Тодоров, Петър 

Ангелов,  Катя Симеонова, Стефан Николов, Калоян Прокопиев, Росица 
Златева,  Веселка  Врайкова,  Бистра  Павловска,  Мая  Ангелова,  Христо 
Кондров, Николай Арабаджиев, Светослава Христова, Емил   Михайлов, 
Пламен Гендов и Владимир Мънев/ 

ПРОТИВняма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕняма 
ПРИЕМА СЕ.



СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Предложение  от  Петър  Дулевкмет  на  община  Белене,  относно 
комплексна  техническа  помощ  за  частично  изграждане  на 
канализационна  мрежа  с  ПСОВ  и  рехабилитация  на  съществуващата 
водоснабдителна мрежа в гр.Белене. 

След станалите разисквания от Петър Дулев, Петър Ангелов, Катя 
Симеонова,  Радка  Дончева,  Светослава  Христова,  Лидия  Георгиева  и 
Христо Кондров, общинските съветници взеха следното 

Р Е Ш Е Н И Е №32 

1.  .  Дава  съгласие  Кмета  на  Община  Белене  да  кандидатства  с 
инвестиционен проект „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и 
рехабилитация  на  съществуващата  водоснабдителна  мрежа  в  гр.  Белене”  по 
процедура  с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16  „Подобряване  и  развитие  на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” по 
приоритетна ос 1 на оперативна програма “Околна среда 2007–2013г.” съфинансирана 
от  Кохезионния  фонд  на  Европейския  съюз  и  държавния  бюджет  на  Република 
България  в асоциирано партньорство  с  „Водоснабдяване  и  канализация” ЕООД  гр. 
Плевен. Споразумението за партньорство е съгласно образец на Управляващия орган 
на ОПОС 20072013 г. 

2. Дава  съгласие  Кмета  на  Община  Белене,  при  условие  че  Община  Белене 
сключи  договор  за  безвъзмездна  финансова  помощ  за  финансиране  на 
инфраструктурния  проект    “Частично  изграждане  на  канализационна  мрежа  с 
ПСОВ  и  рехабилитация  на  съществуващата  водоснабдителна  мрежа  в  гр. 
Белене”  с договарящия орган на оперативна програма “Околна среда 2007–2013г.”, 
да внесе предложение за поемане на общински дълг и получаване на кредит от банка 
или  друга  финансова  институция,  вкл.  „ФЛАГ”  ЕАД  (Фонд  за  органите  на 
местното самоуправление в България), по реда на Закона за общинския дълг и/или 
§38 от ПЗР на Закона за държавния бюджет за 2012, с цел осигуряване финансиране 
на недопустимите разходи, които не се покриват от ОП „Околна среда 2007–2013г.” и 
осигуряване  налични  средства  под  25 000 000  (двадесет  и  пет  милиона)  евро,  за 
покриване на първоначалните разходи по проекта, преди те да бъдат възстановени от 
ОПОС 20072013. 
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3. Общински съвет  гр. Белене декларира, че ще осигури средства в размер не 
помалък  от  3  %  (три  на  сто)  от  допустимите  разходи  по  проекта,  необходими  за 
осигуряване на собствения принос. 

4. Общински  съвет    гр.  Белене  декларира,  че  ще  осигури  средства  за 
извършване на всички допустими разходи преди възстановяването им от ОП "Околна 
среда 20072013г.", и средства за възстановяване на всички недопустими разходи  по 
проекта.



5. Общински съвет  гр. Белене определя инфраструктурния проект "Частично 
изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата 
водоснабдителна  мрежа  в  гр.  Белене"  за  приоритетен  в  развитието  на  Община 
Белене,  отразяващ  европейските  политики  за  развитие  на  местните  общности  в 
сферата на опазване на околната среда. 

6. Общински  съвет    гр.  Белене  одобрява  за  включване  във  Формуляра  за 
кандидатстване  за  финансиране  на  инфраструктурния  проект  "Частично 
изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата 
водоснабдителна мрежа в гр. Белене" по оперативна програма  „Околна среда 2007 
2013  г.”  предложените  инвестиционни  компоненти  в  разработената,  по  повод 
реализацията  на  проект  с  рег.  №  581317474  „Комплексна  техническа  помощ  за 
частично  изграждане  на  канализационна  мрежа  с  пречиствателна  станция  за 
отпадъчни  води  (ПСОВ)  и  рехабилитация  на  съществуващата  водоснабдителна 
мрежа в гр. Белене” инвестиционна програма, а именно: 

Обхватът на инвестиционния проект ще включва: 

Изграждане на 1 (един) брой пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. 
Белене    в  имот  с  идентификатор  03366.128.1,  м.  „Сред  полето”  по 
кадастралната карта на град Белене, публична общинска собственост. 
Новоизградената канализация ще е с обща дължина 31 162 м., от които 
 улични профили  19 328 м.; 
 СКО (сградни канализационни отклонения – 6 139 м.; 

 отоци – 5 695 м. 
Съгласно одобрената разработка за канализация е възприета смесена система – 

отвеждане  на  битовия  и  дъждовен  отток.  В  проекта  изцяло  се  запазва 
изградената  канализационна  мрежа,  конкретизира  се  проектната  „смесената” 
канализационна  система  в  покрайните  части  на  селището.  Ще  се  използват 
всички построени канализационни профили. 

Общата дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа след извършване на 
всички строително монтажни работи ще бъде 23 245 метра, от които: 
 главни клонове – 4 859 м.; 

 разпределителна мрежа – 10 954 м.; 

 сградни водопроводни отклонения – 7 432 м.; 
Изграждане  на  тласкател  до ПСОВ  с  дължина  967 метра  и  реконструкция  на 
КПС (канализационна помпена станция). 
Водопровод към ПСОВ – 1 239 м. 
Заустващ колектор с обща дължина 325,98 м. 
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Население, свързано към новоизградената ПСОВ  10 745 еквивалентни жители. 
Очакван  брой  население,  което  да  се  обслужва  от  новоизградената 
канализационна мрежа,  включително колектори – 8 405 реални жители. 
Очакван  брой  население,  което  да  се  обслужва  от  рехабилитираната 
водоснабдителна мрежа – 1 680  реални жители.



Сума на исканата 
безвъзмездна финансова 

помощ (лева) 

Размер на авансово 
плащане (лева) 

% на авансовото плащане 
от исканата безвъзмездна 
финансова помощ (%) 

43 663 449,51  8 732 689,90  20% 

Източници на финансиране  млн. лв. 

Безвъзмездна помощ, в т.ч. национално съфинансиране  43,663 

Общинско съфинансиране  1,611 
Собствени средства  0,101 
Кредит  1,510 
Общо финансиране  44,604 
Финансиране по Техническа помощ  0,671 
Обща стойност на  инвестицията  45,275 

Общата  стойност  на  инвестицията  възлиза  на  37,820млн.  лева  без  ДДС  или 
45,275млн. лева с ДДС. Търсената безвъзмездна помощ от Кохезионния фонд на ЕС 
възлиза  на  общо  34,930млн.  лева.  Оставащите  10,343  млн.  лева  ще  бъдат 
финансирани от националния бюджет (8,732мл. лв.) и община Белене (1,611млн. лв.). 

7. Общински съвет  гр. Белене декларира, че в период от 5 (пет) години след 
изтичането на срока по договора за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ 
по  отношение  на  инвестицията,  се  задължава  да  не  прехвърля  правото  на 
собственост върху обекта, изграден със средства от ОП „Околна среда 20072013г.”, 
да  не  променя  предназначението  на  активите,  придобити  в  резултат  на 
изпълнението  на  проекта, както  и  да  не  сключва  договори  от  всякакъв  характер 
с  трети  лица  и/или  извършва  други  действия,  които  биха  могли  да  доведат  до 
значително изменение на проекта по смисъла на чл. 57, параграф 1 от Регламент на 
Съвета № 1083/2006. 

8. Общински съвет   гр. Белене упълномощава Кмета на Община Белене да 
предприеме  всички  необходими  правни  и  фактически  действия  във  връзка  с 
подготовката и реализирането на  проект  "Частично изграждане на канализационна 
мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. 
Белене". 

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ГЛАСУВАХА ПОИМЕННО: 
ЗА17  /Радка Дончева, Лидия Георгиева, Красимир Тодоров, Петър 

Ангелов,  Катя Симеонова, Стефан Николов, Калоян Прокопиев, Росица 
Златева,  Веселка  Врайкова,  Бистра  Павловска,  Мая  Ангелова,  Христо 
Кондров, Николай Арабаджиев, Светослава Христова, Емил   Михайлов, 
Пламен Гендов и Владимир Мънев/ 

ПРОТИВняма 
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ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕняма 
ПРИЕМА СЕ.



ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Предложение  от  Петър  Дулевкмет  на  община  Белене,  относно 
съвместно  сътрудничество  по  изпълнение  на  дейности  по  проект 
„Устройство  и  управление  на  ПП”Персина”,  внесен  за  оценка  по 
ОП”Околна среда 20072013”. 

След станалите разисквания от Петър Дулев, Петър Ангелов, Катя 
Симеонова,  Радка  Дончева,  Светослава  Христова,  Лидия  Георгиева, 
Христо  Кондров  и    Пламен  Гендов,  общинските  съветници  взеха 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е №33 

На  основание чл.21,  ал.1,  т.8 от  ЗМСМА,  чл.8,  ал.9,  чл.12,  ал.3  и 
ал.4 от ЗОС и във връзка с чл.28, ал.5 и чл.30, ал.2 от Наредбата по чл.8, 
ал.2 от ЗОС: 

1.  Допълва  Годишна  програма  за  управление  и  разпореждане  с 
имотитеобщинска  собственост  за  бюджетната  2012  г.  в  Раздел  ІІ.2, 
Таблица  2,  точка  18  с  общински  имот    Рибарска  хижа  на  остров 
„Магарец”  със  ЗП185  кв.м.,  попадащ  в  държавен  поземлен  имот 
идентификатор  03366.2.400,  целия  с  площ  5807  кв.м.,  собственост    на 
МЗГ по кадастралната карта на гр.Белене. 

2.  Предоставя  на  Дирекция  на  ПП”Персина”  безвъзмездно  за 
управление  за  периода  на  действие  на  програмата  20122015  година 
общински имот   Рибарска хижа на остров „Магарец”  със ЗП185 кв.м., 
попадащ в държавен поземлен имот идентификатор 03366.2.400, целия с 
площ  5807  кв.м.,  собственост  на  МЗГ  по  кадастралната  карта  на 
гр.Белене,  актуван  с  Акт  за  частна  общинска  собственост  (АЧОС) 
№1564/09.10.2001  г.  за  извършване  на  дейности  в  рамките  на  проект 
„Устройство  и  управление на ПП”Персина”  по ОП”Околна среда 2007 
2013 г.”. 

3.  Потвърждава,  че  дейностите  по  проекта  отговарят  на 
приоритетите на Общинския план за развитие на община Белене. 

4.  Възлага  на  Кмета  на  община  Белене  да  подготви  всички 
необходими документи за нуждите на проектното предложение. 

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ГЛАСУВАХА ПОИМЕННО: 
ЗА17  /Радка Дончева, Лидия Георгиева, Красимир Тодоров, Петър 

Ангелов,  Катя Симеонова, Стефан Николов, Калоян Прокопиев, Росица 
Златева, Веселка Врайкова, Бистра Павловска, Мая Ангелова, Христо 
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Кондров, Николай Арабаджиев, Светослава Христова, Емил   Михайлов, 
Пламен Гендов и Владимир Мънев/ 

ПРОТИВняма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕняма 
ПРИЕМА СЕ. 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Питания. 

Гн Стефан Николовпредседател на Общински съветБелене 
уведоми общинските съветници и всички присъстващи в залата, че не са 
постъпили питания. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/С.НИКОЛОВ/ 

ТЕХН.СЕКРЕТАР: 
/М.ВЕНДОВА/


