
   

                                                                       
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

4470 Белово, ул. „Хр.Ботев” № 12, тел./ факс : 03581/26-80 
e-mail : obsbelovo@abv.bg, info@obsbelovo.com  

 

 

 

О Т Ч Е Т 
от 

 

СТЕФАН ВАСИЛЕВ ЯКИМОВ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛОВО  

 

ОТНОСНО : Дейността на Общински съвет – Белово и дейността на постоянните 

комисии към Общински съвет – Белово за второто полугодие на 2020 г. 

 

  

ОСНОВАНИЕ 
 

На основание чл. 27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/ и чл. 110, ал. 1 от ПОДОСОБНКВОА на Общински съвет - Белово 

внасям за разглеждане настоящия отчет за дейността на Общинския съвет и неговите 

постоянни комисии.  

Отчетът се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на 

общината по реда, определен в Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Белово. 

Като орган на местното самоуправление Общинския съвет приема решения в 

рамките на своята компетентност при спазване на изискванията на закона и съобразяване с 

интересите на гражданите на Общината. 

Кметът на Общината организира изпълнението на актовете на общинския съвет и 

внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно съгласно чл.44, ал.1, 

т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/. 

Отчетът е фактологичен и обхваща периода от м. юли 2020 г. до м. декември 2020 г. 

В него са отразени броят на заседанията, проведени от Общински съвет – Белово, броят на  

приетите решения, както и броят на заседанията на комисиите към Общинския съвет.  

 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

През второто полугодие на 2020 г., Общинският съвет е провел 7 заседания, от които 

6 редовни, 1 извънредно заседание и 1 тържествено заседание. Заседанията на Общинския 

съвет се насрочват след обсъждане на проекта за дневен ред от Председателският съвет. 

Поканите за заседанията на Общинския съвет и заседанията на комисиите са представяни на 

съветниците в сроковете, предвидени в Правилника. Общински съвет- Белово изпълнява 

задълженията си по чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА да изпраща в срок актовете на съвета на Кмета 

на Общината на Областния управител и Районна прокуратура  в 7-дневен срок от 

mailto:obsbelovo@abv.bg
mailto:info@obsbelovo.com


   

                                                                       
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

4470 Белово, ул. „Хр.Ботев” № 12, тел./ факс : 03581/26-80 
e-mail : obsbelovo@abv.bg, info@obsbelovo.com  

 

приемането им, както и задълженията си по чл. 22, ал. 2 от същия закон в 7-дневен срок да 

разгласява актовете си на населението на общината чрез официалната интернет страницата 

на Общински съвет.  

 

 

В извънредна сесия на 07.10.2020 г. бе положена клетва от Васил Антонов Шуманов, обявен 

за избран за кмет на с. Аканджиево, община Белово, с Решение №202/27.09.2020 г. на ОИК- 

Белово на проведени частични местни избори за кмет на кметство с. Аканджиево на 

27.09.2020 г. 

 

 

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, КАТО НЕГОВИ 

ПОМОЩНИ ОРГАНИ 

 

През отчетния период:  

 

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси и икономическо развитие”  

е провела -   9 заседания; 

  

Постоянна комисия по „Устройство на територията, строителство и общинска 

собственост” е провела -   10 заседания; 

 

Постоянна комисия по „Опазване на околната среда, земеделие, горско и водно 

стопанство” е провела -  9 заседания; 

 

Постоянна комисия по „Законност, обществен ред и сигурност, жалби и сигнали и 

петиции” е провела -  10  заседания; 

 

Постоянна комисия по „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности” 

е провела -  9 заседания; 

 

Постоянна комисия по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” е 

провела -  10 заседания; 

 

Заседанията на постоянните комисии са открити.  

Основната дейност на Общинския съвет се извършва в постоянните комисии, където 

задълбочено и компетентно се обсъждат от всички аспекти предложените проекти за 

решения. Именно задълбоченото разглеждане на проектите за решения води до внасяне в 

заседание на Общинския съвет на проекти за решения, по които всички общински 

съветници имат изградено мотивирано убеждение за това дали да ги подкрепят или не. 
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АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

 

В своята работа през отчетния период Общинският съвет е взел 60 решения. Те са 

отразени в следната таблица, разпределени по теми и адреси:: 

 

 Решение №... 

/дата, 

Протокол 

№……. 

ОТНОСНО Характер/Мотиви 

Решение  

№ 

135/29.07.2020г. 

Протокол №14 

Приема Финансов отчет на Сдружение с нестопанска 

цел „Волейболен клуб Марица – Белово“ за 

предоставените им бюджетни средства за 2019 г.  

 

Приема отчет за дейността на Сдружение с 

нестопанска цел „Волейболен клуб Марица – Белово“ 

за 2019 г.,  

  

Приемане на 

отчети, справки, 

доклади, 

информации 

Решение № 

136/29.07.2020 г. 

Протокол № 14 

Не приема Годишен финансов отчет за 2019 г. от 

„Общински имоти Белово“ ЕООД. 

  

Приемане на 

отчети, справки, 

доклади, 

информации 

Решение  

№ 

137/29.07.2020 г. 

Протокол № 14 

Не приема Финансов отчет за първото полугодие на 

2020 г. от „Общински имоти Белово“ ЕООД. 

  

Приемане на 

отчети, справки, 

доклади, 

информации 

Решение  

№ 

138/29.07.2020 г. 

Протокол № 14 

Приема Годишен финансов отчет за 2019 г. от „Белово 

2014“ ЕАД. 

 

  

Приемане на 

отчети, справки, 

доклади, 

информации 

Решение  

№ 

139/29.07.2020 г. 

Протокол № 14 

Приема Финансов отчет за първото полугодие на 2020 

г. от „Белово 2014“ ЕАД. 

  

Приемане на 

отчети, справки, 

доклади, 

информации 

Решение  

№140/29.07.2020 

г. 

Протокол № 14 

 1. Пиема Отчет за касово изпълнение на бюджета на 

Община Белово към 31.12.2019г.,по пълна  бюджетна 

класификация . средства на Община Белово към 

31.12.2019година.; 

 2. Приема Отчет за сметките за средства от 

Европейския Съюз на бенефициента на Кохезионния и 

структурните фондове на Националния фонд на 

Община Белово от 01.01.2019г. до 31.12.2019година.; 

Бюджет и финанси 

Приемане на 

отчети, справки, 

доклади, 

информации 
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     3. Приема Отчет на сметките за средства от 

Европейския Съюз на Разплащателна Агенция към ДФ 

„Земеделие“ на Община Белово от 01.01.2019г. до 

31.12.2019г.; 

     4. Приема Отчет за касово изпълнение на 

операциите и наличностите по сметките на чуждите 

средства на Община Белово от 01.01.2019г. до 

31.12.2019година.; 

     5.   Приема Отчет на Разчета за финансиране на 

капиталовите разходи на община Белово от 

01.01.2019г. до 31.12.2019година.; 

     6. Приема Отчет на състоянието на общинския дълг 

на Община Белово към 31.12.2019година.   
Решение 

№141/29.07.2020 

г. Протокол № 

14 

Приема Информация за текущото изпълнение на 

бюджета, на сметките за средства от Европейския 

съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2020 

г. 

  

Приемане на 

отчети, справки, 

доклади, 

информации 

Решение № 

142/29.07.2020 г. 

Протокол № 14 

Възобновява производството по приемане на Решение 

№ 118 от 29.05.2020 г., прието с Протокол № 11  от 

29.05.2020 г. 

Отменя Решение № 118 от 29.05.2020 г., прието с 

Протокол № 11  от 29.05.2020 г. на Общински съвет 

гр.Белово и да  приеме Решение, с което : 

Приема: Наредба за поддържане и опазване на 

обществения ред и общественото имущество на 

територията на община Белово. 

 

  

Отмяна Решение 

Приемане на 

нормативна уредба 

на местно ниво 

/нейни изменения и 

допълнения 

Решение 

143/29.07.2020 г. 

Протокол № 14 

Актуализиране на дейставщите Нередби на 

терикторията на Община Белово 

Установени са 

несъответствия в 

действащи Наредби 

на Община Белово, 

довели до 

процедури на 

обжалването им.  
Решение 

144/29.07.2020 г. 

Протокол № 14 

Дава съгласие за изготвяне на мотивирано 

предложение до Министъра на образованието и 

науката за издаване на заповед за закриване на ОУ 

„Отец Паисий“  с  адрес на управление: с. Сестримо, 

п.к. 4469, общ. Белово, обл. Пазарджик, ул. 

“Двадесета“  №  4. 

1. Закриването на ОУ „Отец Паисий“ с. Сестримо да 

бъде считано от учебната 2020/2021 година. 

Поради трайна 

тенденция за 

намаляване на броя 

на учениците в ОУ 

„Отец Паисий“ с. 

Сестримо. 
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2. Учениците от ОУ „Отец Паисий“ с. Сестримо да се 

пренасочат до най-близкото приемащо училище, което 

е СУ „Александър Иванов – Чапай“ – гр. Белово със 

статут средищно за община Белово. 

 

3. Сградата и дворното място да се стопанисват и 

използват оптимално от община Белово. 

 

4. Материално- техническата база, дидактическите 

материали, информационно-комуникационната 

техника и др. материали да се предадат на приемащото 

училище. 

 

5. Задължителната училищна документация на ОУ 

„Отец Паисий“ с. Сестримо да бъде предадена с 

Протокол за предаване и приемане за съхранение в 

приемащото училище: СУ „Александър Иванов – 

Чапай“ – гр. Белово. 

 

6. Трудовите правоотношения с персонала на 

закритото ОУ „Отец Паисий“ с. Сестримо да се уредят 

съгласно разпоредбите и условията на чл. 328, ал.1, т.1 

от КТ 

 

 

 

ІІ.  Възлага на кмета на община Белово да предприеме 

всички необходими законови действия. 

  
Решение № 

145/29.07.2020 г. 

Протокол № 14 

Приема Доклад на Постоянната комисия по 

следприватизационен контрол към Общински съвет – 

Белово.  

Приемане на 

отчети, справки, 

доклади, 

информации 

Решение 

№146/29.07.2020 

г. Протокол № 

14 

Определяне на лице за събиране такса за ползване на 

поливната вода от населението от подземно 

съоръжение за напояване на земеделски земи в 

землището на село Мененкьово. 

  

Необходимостта от 

задоволяване 

потребностите от 

ползването на 

поливна вода от 

населението на 

община Белово. 
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Решение 

№147/29.07.2020 

г., Протокол № 

14 

Дава съгласие за:  

Частично Изменение на ЧИ ПУП - ПР за  промяна по 

имотна граница на УПИ XXII -„производствени и 

складови дейности“ и разделянето му  на УПИ XXII - 

„производствени и складови дейности “ и УПИ XXVI - 

„за спортни дейности “, кв. 93, гр. Белово, Община 

Белово.  

Действащият ПУП 

– ПРС за УПИ XXII 

– „производствени 

и складови 

дейности“ включва 

разнородни 

дейности, което е 

необходимо да се 

коригира, за да се 

улесни бъдещото 

самостоятелно 

развитие на всяка 

една от дейностите. 

  
Решение 

№148/29.07.2020 

г. Протокол № 

14 

Дава съгласие за: 

Частично Изменение на ПУП - ПР за разделяне на 

УПИ I - „производствени и складови дейности“ на 

УПИ I - „производствени и складови дейности “, УПИ 

IV - „за спортни дейности “ и УПИ V - „за читалищни 

дейности “, кв. 36, с. Момина Клисура,     Община 

Белово.   

Действащият ПУП 

– ПРЗ за УПИ I – 

„производствени и 

складови дейности“ 

включва 

разнородни 

дейности, което е 

необходимо да се 

коригира за да се 

улесни бъдещото 

самостоятелно 

развитие на всяка 

една от дейностите. 

Решение 

№149/29.07.2020 

г. 

Протокол № 14 

Приема Отчет на Програмата за 2019 г. по изпълнение 

на Стратегията за управление и разпореждане с 

общинска собственост в община Белово, приета с 

Решение № 628 от 30.01.2019 г.  

  

Управление и 

разпореждане с ОС 

Решение 

№150/29.07.2020 

г., Протокол № 

14 

Приема Предложението от собственика на ДП 

„НКЖИ“ по реда на чл. 15 от Закона държавната 

собственост, безвъзмездно предоставяне за 

управление на старото приемно здание на жп гара 

Белово на Община Белово.  

Дава възможност за 

експониране в 

сданието на 

богатата местна 

индустриална 

история от края на 

XIX и началото на 

XX век, с цел 

развитие на 

културен туризъм. 

  
Решение 

№151/29.07.2020 

Изменя решение № 121 от 19.06.2020 год., като в точка 

2 текста се променя както следва : 

Заповед № ПО – 

113 от 01.07.2020 
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г., Протокол № 

14 

 

На основание чл.124а, ал. 1 от ЗУТ, одобрява 

Техническо задание по чл. 125 от ЗУТ от 

 

11.07.2020год. и дава разрешение за изработването и 

процедирането на Проект за изменение на ПУП- ПР в 

обхват на ПИ засегнати от изпълнението на проект 

„Укрепване свлачище в кв. 17 и кв. 18, с. Габровица“ . 

год. на Областния 

управител на 

област Пазарджик  

Решение 

№152/29.07.2020 

г., Протокол № 

14 

Допълва решение № 89/ 22.05.2020 г., както следва: 

 

1. На основание чл.124а,ал.1 от ЗУТ дава съгласие за 

изработването и процедирането на ПУП за частично 

изменение на плана за регулация и застрояване и 

промяна предназначение на земи от земеделски и 

горски фонд за обект: ОБЕКТ: ПИ 24414.39.119, 

24414.109.83, ЧАСТ ОТ ПИ 24414.109.1 И ЧАСТ ОТ 

ПИ 24414.39.106 В МЕСТНОСТ „ВУЧАТА 

МОГИЛА” ПО КK НА С. ДЪБРАВИТЕ , ОБЩ. 

БЕЛОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК  И ОДОБЯВА 

ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ ПО ЧЛ.125 ОТ ЗУТ. 

 

2. Дава съгласие за провеждане на законоустановените 

процедури по ЗОЗЗ и ЗУТ с цел реализиране на 

инвестиционното намерение обект ,, ПУП за частично 

изменение на плана за регулация и застрояване и 

промяна предназначение на земи от земеделски и 

горски фонд за обект: ОБЕКТ: ПИ 24414.39.119, 

24414.109.83, ЧАСТ ОТ ПИ 24414.109.1 И ЧАСТ ОТ 

ПИ 24414.39.106 В МЕСТНОСТ „ВУЧАТА 

МОГИЛА” ПО КK НА С. ДЪБРАВИТЕ , ОБЩ. 

БЕЛОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК . 

3. Възлага на Кмета на Община  Белово да извърши 

необходимите законови и правни действия в 

изпълнение  на настоящето Решение. 

Допълнение на 

Решение № 89/ 

22.05.2020 г., 

Прието на 

заседание на 

Общински съвет – 

Белово, проведено 

на 22.05.2020 г., с 

Протокол № 10 от 

22.05.2020 г.  

Решение 

№153/29.07.2020 

г., Протокол № 

14 

Приема Отчета на Кмета на Общината за изпълнение 

на актовете на Общински съвет – Белово за първото 

полугодие на 2020 г. 

Приемане на 

отчети, справки, 

доклади, 

информации 

Решение 

№154/29.07.2020 

г. Протокол № 

14 

1. Дава съгласие да бъде прекратено членството на 

община Белово в Агенция за регионално развитие на 

Рила с еднократно волеизявление до Агенция за 

регионално развитие на Рила, съобразно устава на 

АРРР. 

2. Възлага на кмета на община Белово да извърши 

За община Белово 

не представлява 

интерес да запази 

членството си в 

Агенция за 

регионално 
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всички необходими правни и фактически действия във 

връзка с изпълнение на настоящото Решение. 

развитие на Рила. 

Решение 

№155/29.07.2020 

г., Протокол № 

14 

Приема Отчет за Дейността на Общински съвет – 

Белово и дейността на постоянните комисии към 

Общински съвет – Белово за първото полугодие на 

2020 г.  

Приемане на 

отчети, справки, 

доклади, 

информации 

Решение 

№156/29.07.2020 

г., Протокол № 

14 

1. Дава съгласие Община Белово да кандидатства за 

безвъзмездна помощ за финансиране с Проект за „ 

Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на 

град Белово“ пред  Предприятие за управление на 

дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). 

 

2. Определя обекта за приоритетен за изпълнение, 

предвид факта, че касае осигуряване на чиста и 

качествена питейна вода за населението на град 

Белово, подмяна на амортизираните и непрекъснато 

авариращи водопроводни тръби.  

 

3. Изпълненито на Проекта в сектор „води“ е 

приоритет и е залегнал като основна цел в Общинския 

план за развитие на община Белово 2016 – 2020, а 

именно Осигуряване на качествена и здравословна 

околна среда и на оптимални условия за развитие на 

икономиката чрез изграждане и поддържане на 

инфраструктура.  

Финансиране за 

изпълнение на 

проект 

Водопроводната 

мрежа е остаряла и 

аварира почти 

ежедневно,  с което 

загубите на вода са 

над 80%, а 

населението е без 

нормално 

водоподаване. 

Решение 

№157/29.07.2020 

г., Протокол № 

14 

1. Дава  съгласие да се изготви  ПУП  - ПРЗ за ПИ с 

номера 14163.22.83 и ПИ 14 163.22.86.в землище на с. 

Габровица,  местност „Транишица“  Община Белово,   

Област Пазарджик . 

 

2. Одобрява и приема Техническото задание по 

 чл.125 от ЗУТ за изготвяне   ПУП  -ПРЗ за ПИ  

землище номера 14163.22.83 и ПИ 14 163.22.86.в 

землище на с. Габровица ,  местност „Транишица“  

Община Белово   Област Пазарджик  с цел промяна на 

предназначението на имотите за ,,производствени и 

складови дейности,, 

 

3. Упълномощава Кмета да предприеме всички 

 действия по промяна на предназначението на имотите.  

Заявено 

инвестиционно 

намерение за 

ползване на 

имотите са 

,,производствени и 

складови 

дейности,, от инж. 

Иззет Нури Екиз - 

член на съвета на 

директорите . 
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Решение 

№158/07.08.2020 

г., Протокол № 

15 

1. Удостоява посмъртно със званието „Почетен 

гражданин на град Белово и Общината“ Александър 

Иванов Пипонков – Чапай за изключителния му 

принос към община Белово и беловския край с 

ценното наследство, което оставя на поколенията с 

примера си за самоотверженост. 

 

2. Възлага на Председателя на Общински съвет – 

Белово – Стефан Якимов да връчи почетното звание на 

тържественото отбелязване на 100 годишнината от 

рождението на Александър Иванов Пипонков – Чапай 

на 08.08.2020 г.  

Изключителния му 

принос към община 

Белово и беловския 

край с ценното 

наследство, което 

оставя на 

поколенията с 

примера си за 

самоотверженост. 

Решение 

№159/25.09.200 

г., Протокол № 

16 

Освобождава ДКЦ „Хигия“ ООД – гр. Пазарджик от 

заплащане на наем за имоти – общинска собственост, 

считано от началото на обявената извънредна 

епидемична обстановка, приета с Решение № 325 от 

14.05.2020 г. на Министерски съвет – за срок от шест 

месеца.  

Поради обявената 

извънредна 

епидемична 

обстановка, приета 

с Решение № 325 от 

14.05.2020 г. на 

Министерски съвет 

– за срок от шест 

месеца. 

Решение 

№160/25.09.2020 

г., Протокол № 

16 

Дава съгласие за формиране на самостоятелни 

паралелки в СУ „Александър Иванов – Чапай“ – гр. 

Белово за учебната 2020/ 2021 година с брой на 

учениците под определения в Наредбата минимален 

брой, както следва:  

  

Образование, 

култура и спорт  

Решение 

№161/25.09.2020 

г., Протокол № 

16 

Дава съгласие за формиране на самостоятелни и слети 

паралелки в училищата на територията на община 

Белово за учебната 2020/ 2021 година, както следва : 

Образование, 

култура и спорт 

Решение 

№162/25.09.2020 

г., Протокол № 

16 

1. Приема Отчета на дейността на Постоянната 

комисия по следприватизационен контрол към 

Общински съвет – Белово. 

2. Предлага на кмета на община Белово да приложи 

Параграф 2 от Приватизационното споразумение, 

подписано от Изпълнителния директор на „Водно 

строителство“ – Благоевград, а именно : „При 

неизпълнение на поетите инвестиционни ангажименти 

по настоящото Споразумение ще се дължи еднократна 

неустойка в размер на 5 % от оферирана продажна 

цена за придобиване на 80 % дружествени дяла от 

капитала на „ В и К – Белово“ ЕООД. 

Отчет 

Предложение от 

Комисията по 

следприватизацио-

нен контрол 
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 Решение №... 

/дата, 

Протокол 

№……. 

ОТНОСНО Характер/Мотиви 

Решение 

№163/25.09.2020 

г., Протокол № 

16 

Актуализация на бюджет 2020 година на община 

Белово.  

Бюджет и финанси 

Решение 

№164/25.09.2020 

г., Протокол № 

16 

Приема информация за зимно поддържане на 

територията на община Белово през оперативен сезон 

2020/ 2021 година.  

Плана на 

заседанията на 

Общински съвет – 

Белово за 2020 г. 

Решение 

№165/25.09.2020 

г., Протокол № 

16 

Приема информация информация за сметосъбиране и 

сметоизвозване на територията на община Белово. 

Плана на 

заседанията на 

Общински съвет – 

Белово за 2020 г. 

Решение 

№166/25.09.2020 

г., Протокол № 

16 

Дава съгласие за финансиране с местни приходи в 

рамките на бюджет 2020 г. и бюджет 2021 г. в Дейност 

„Образование“ пътуването на ученици с карти от с. 

Варвара, с. Семчиново, с. Симеоновец, гр. Ветрен и 

населените места от община Белово, в т.ч. и кв. Малко 

Белово до СУ „Александър Иванов – Чапай“ 

обучаващи се в СУ „Александър Иванов – Чапай“ – гр. 

Белово за учебната 2020 / 2021 г.,  

Бюджет и финанси 

Решение 

№167/25.09.2020 

г., Протокол № 

16 

Дава съгласие за превоз на деца ( 5 и 6 годишни ) с 

карти от община Белово, посещаващи ДГ „Щурче“- гр. 

Белово за учебната 2020/2021 година 

Бюджет и финанси 

Решение 

№168/25.09.2020 

г., Протокол № 

16 

Приема информация за състоянието в образователната 

система и осигуреността с медицински специалисти.  

Образование, 

култура и спорт 

Решение 

№169/25.09.2020 

г., Протокол № 

16 

Дава съгласие за изготвяне на  ПУП - ПРЗ  за  

ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА 

ЗЕМЯ ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ НУЖДИ / 

производствени и складови дейности /  на ПИ 

47812.505.9, Местност „Орешака“, землище на с. 

Мененкьово, Община Белово,  Област  Пазарджик .  

Постъпило 

предложение от 

кмета на община 

Белово във връзка с 

молба с вх. № УТ -  

865/ 29.07.2020 г. 

от Николай 

Христов Божурин, 

собственик на ПИ 

47812.505.9, 

Местност 
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„Орешака“, 

землище на с. 

Мененкьово, 

Община Белово,  

Област Пазарджик. 

Решение 

№170/25.09.2020 

г., Протокол № 

16 

Дава  съгласие за изготвяне на  ПУП –ПРЗ   за 

хотелски спа комплекс  в  ПИ 66319.47.212 и  ПИ 

66319.47.213  в землището на с. Сестримо Община  

Белово , Област Пазарджик.  

Устройство на 

територията 

 Решение №... 

/дата, 

Протокол 

№……. 

ОТНОСНО Характер/Мотиви 

Решение 

№171/25.09.2020 

г., Протокол № 

16 

Дава съгласие за  ЧИ ПУП ПРЗ  за разделяне на  УПИ- 

I- 19 „за озеленяване , рекреация и инж. 

инфраструктура „в  Кв 12A  на УПИ-I-19 „за 

озеленяване , рекреация и инж. инфраструктура  и 

УПИ- II-19 „за параклис  Св. Св. Апостол Петър и 

Павел   в  Кв 12A  по плана на Курорт „Чаира“  

землището на с. Сестримо Община  Белово , Област 

Пазарджик. 

  

Молба вх. № УТ-

1114/ 16.09.2020г. 

от Ставрофорен 

иконом Йосиф 

Петров Серев  и 

иконом Лазар 

Христов Йончев и 

Христо Атанасов 

Лазаров  , с която 

се отправя искане 

за ЧИ ПУП ПРЗ на 

УПИ-I-19 „за 

озеленяване , 

рекреация и инж. 

инфраструктура „в  

Кв 12A  по плана 

на Курорт „Чаира“  

землището на с. 

Сестримо Община  

Белово , Област 

Пазарджик , за 

обособяване на 

самостоятелно 

УПИ- „за параклис  

Св. Св. Апостол 

Петър и Павел. 

Решение 

№172/07.10.2020 

г. Протокол № 

17 

Избор на заместник – председател на Общински съвет 

– Белово. 

 На основание чл. 

24, ал. 2 от 

ЗМСМА, чл. 13, ал. 

1 от 

ПОДОСОБНКВОА 
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Решение 

№173/30.10.2020 

г.Протокол № 18 

Дава съгласие Кметът на община Белово да инициира 

процедура за безвъзмездно получаване на правото на 

управление върху недвижим имот – публична 

държавна собственост, представляващ старото 

приемно здание на жп гара Белово, за музей.   

 Дава възможност 

за експониране в 

зданието на 

богатата местна 

индустриална 

история от края на 

XIX и началото на 

XX век, с цел 

развитие на 

културен туризъм. 

Решение 

№174/30.10.2020 

г., Протокол № 

18 

Дава съгласие  за изготвяне на ПУП – Парцеларен 

план за изграждане на кабелна захранваща линия НН 

1KV за нуждите на стационарна контролна единица 

АУЗПТ/СКТ № 1039 на Път I-8 с.Момина клисура , 

община Белово кв.162+100(след прекилометриране на 

път I-8 кв.м.,159+875, нов), част от електронна система 

за събиране таксите за  ползване на републиканската 

пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни 

средства с обща техническа допустима максимална 

маса над 3.5т. ( Тол ) и на база време за леки 

автомобили с обща техническа допустима максимална  

маса до 3.5т.( електронна винетка ). 

Устройство на 

територията 

Решение 

№175/30.10.2020 

г., Протокол № 

18 

Сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД 

за изпълнението на Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

ДБФП BG16M1OP002-2.002-0004-С01 „Комбинирана 

процедура за проектиране и изграждане на 

компостиращи инсталации и на инсталации за 

предварително третиране на битови отпадъци за 

общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, 

Пазарджик и Септември  и 

Бюджет и финанси 

Решение 

№176/30.10.2020

г., Протокол № 

18 

Актуализиране състава на Комисията по чл. 170 от 

Закона за изпълнение на наказанията и задържането 

под стража към Общински съвет – Белово. 

Постъпило 

Заявление от Иван 

Цветанов 

Магаранов  с 

заявено желание да 

бъде освободен от 

заеманата от него 

позиция в 

комисията – 
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Председател.  

Решение 

№177/30.10.2020 

г., Протокол № 

18 

Отстраняване на явна фактическа  грешка по реда на 

чл.53б от ЗКИР 

Постъпило писмо 

№1101-153-1 от 

23.07.2020 год. на 

Областен 

управител на 

Област Пазарджик, 

Решение 

№178/30.10.2020

г., Протокол № 

18 

Дава съгласие за откриване на процедура по 

откупуване на 80% от дружествените дялове на „В и К 

– Белово“ ООД, ЕИК: 112107477 от община Белово   

Бюджет и финанси 

Решение 

№179/27.11.2020 

г.,, Протокол № 

19 

Одобряване ПУП-ПР за УПИ ХХХII- „ За противо-

ерозионни и укрепителни съоръжения и озеленяване“ , 

УПИ I-133, II-135, III-136, VIII-142, XXVI-144,XXV-

145 и IX-146 в кв. 18, както и за УПИ VIII-126, IX-128, 

X-129, XI-130 и ПИ 131 в кв.17 по плана на с. 

Габровица. 

С проекта се правят следните изменения: 

1. В кв. 17 се обособяват нови сервитутни зони за 

укрепителни мероприятия в УПИ 

VIII-126, IX-128, X-129, XI-130 и ПИ 131. 

2. В кв. 18 се обособяват нови сервитутни зони за 

укрепителни мероприятия в УПИ ХХХII- „ За 

противо-ерозионни и укрепителни съоръжения и 

озеленяване“ , УПИ I-133, II-135, III-136, VIII-142, 

XXVI-144,XXV-145 и IX-146 . 

Устройство на 

територията 

Решение 

№180/27.11.2020 

г., Протокол № 

19 

Приемане на решение за актуализиране на план за 

действие на общинските концесии в община Белово за 

периода 2019-2020 г., приета с решение № 

652/28.03.2019 година на Общински съвет Белово. 

Приемане на 

отчети, справки, 

доклади, 

информации 

 Решение №... 

/дата, 

Протокол 

№……. 

ОТНОСНО Характер/Мотиви 

Решение 

№181/27.11.2020 

г., Протокол № 

19 

 Актуализира годишната програма за управление и 

разпореждане с общински имоти – собственост на 

община Белово за 2020 година, приета с Решение № 51 

/ 31.01.2020, като допълва същата с придобиване на 

поземлен имот и сгради в него по КККР с. Сестримо, 

както следва: 

 

ПИ с идентификатор 66319.67.148, площ 7920 кв. м с 

Управление и 

разпореждане с ОС 
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начин на трайно ползване – за почивен лагер и  

изградени 6 броя сгради с идентификатори както 

следва:  

• 66319.67.148.1, площ 148 кв. м, с 

предназначение – курортна, туристическа сграда 

• 66319.67.148.2, площ 149 кв. м, с 

предназначение – курортна, туристическа сграда 

• 66319.67.148.3, площ 135 кв. м, с 

предназначение – курортна, туристическа сграда 

• 66319.67.148.4, площ 229 кв. м, с 

предназначение – сграда за обществено хранене  

• 66319.67.148.5, площ 51 кв. м, с предназначение 

– сграда за обществено хранене  

• 66319.67.148.6, площ 22 кв. м, с предназначение 

– сграда за битови услуги 

Решение 

№182/27.11.2020 

г., Протокол № 

19 

Дава съгласие за сключване на договор за кредит с 

„Фонд ФЛАГ“ ЕАД за изпълнението на 

Административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ ДБФП 

BG16M1OP002-2.002-0004-С01 „Комбинирана 

процедура за проектиране и изграждане на 

компостиращи инсталации и на инсталации за 

предварително третиране на битови отпадъци за 

общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, 

Пазарджик и Септември“  

Бюджет и финанси 

Решение 

№183/18.12.2020 

г. г., Протокол 

№ 20 

Приема Годишна програма за развитие на 

читалищната дейност в община Белово през 2021 

година 

Приемане на    

програми, 

стратегии, планове, 

правилници и др. 

Решение 

№184/18.12.2020 

г.  

Протокол № 20 

Приема информацията за опазване и популяризиране 

на паметници и  паметни плочи на територията на 

община Белово. 

Приемане на 

отчети, справки, 

доклади, 

информации 

Решение 

№185/18.12.2020 

г. г., Протокол 

№ 20 

Приема  дългосрочна програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива на община Белово 2020 – 2030 година.  

Изпълнение на 

задълженията 

разписани в Закона 

за енергияна от 

възобновяеми 

източници. 

Решение 

№186/18.12.2020 

г. Протокол № 

20 

Приема общински културен календар за  2021 година На основание 

предложенията на 

читалищните 

настоятелства и във 
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връзка с  чл. 26а, 

ал.2 от Закона на 

народните 

читалища.  
Решение 

№187/18.12.2020 

г. Протокол № 

20 

Издаване на запис на заповед от община Белово в 

полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово 

плащане за 2021г. по договор № РД - 189 от  

29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от 

общостите местно развитие” на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020 г сключен 

между СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград”, 

седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. 

„Орфей” № 2а, ЕИК по БУЛСТАТ 175869896 и 

Управляващия орган на Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020г., 

Управляващия орган на оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014-

2020г. и Управляващия орган на оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-

2020г. 

  

Запис на заповед 

Решение 

№188/18.12.2020 

г. Протокол № 

20 

Кандидатстване на община Белово по Оперативна 

програма за храни и/ или основно материално 

подпомагане по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – 

Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ 

Кандидатстване по 

проекти, програми 

Решение 

№189/18.12.2020 

г. г., Протокол 

№ 20 

Променя чл.19 от Наредбата за определяне на 

местните данъци на територията на община Белово. 

Член 19 следва да се чете „ Размерът на данъка върху 

недвижимите имоти се определя в размер на 3 на 

хиляда върху даначната оценка на имота. 

Приемане на 

нормативна уредба 

на местно ниво 

/нейни изменения и 

допълнения 

Решение 

№190/18.12.2020 

г. г., Протокол 

№ 20 

Изменя годишния бюджет на община Белово в 

рамките на приетия бюджет за 2020 година, както 

следва : 

В приходната част на бюджета намалява с :                              

-72 000 лв. 

В т.ч. в местни дейности – в § 83-00 

Заеми от банки и други лица в страната 

В разходната част на бюджета увеличава с :                              

72 000 лв.  

Бюджет и финанси 
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Решение 

№191/18.12.2020 

г. Протокол № 

20 

Одобряване на План – сметка за приходите и 

разходите от такса битови отпадъци за 2021 година, и 

определяне размера на годишна такса за битови 

отпадъци за 2021 г.  

Бюджет и финанси 

Решение 

№192/18.12.2020 

г. г., Протокол 

№ 20 

1. Одобрява проекта на решение на Кмета на Община 

Белово за откриване на процедура за определяне на 

концесионер на концесия за строителство на автогара 

и организиране на услуга от обществен интерес 

„Обществен и специализиран превоз за задоволяване 

на потребностите на живеещите в Община Белово и 

осигуряване на нормални условия за стопански и 

социален живот“. 

 

2. Одобрява документацията на концесията при 

съобразяване с препоръките от становището на 

Дирекция „ Икономическа и социална политика“ към  

Администрацията на Министерски съвет и изпълнение 

на препоръките от становищата по чл.58 от ЗК. 

 

3. Решението не подлежи на обжалване, съобразно чл. 

156, ал. 5 от Закона концесиите. 

 

 

  

Процедурата за 

определяне на 

концесионер се 

организира от 

концедента, който 

съгласно чл. 17, 

ал.3 от Закона за 

концесиите е кмета 

на Община Белово 

и се провежда от 

назначена от него 

комисия за 

провеждане на 

процедура за 

определяне на 

концесионер. 

Решение 

№193/18.12.2020 

г. г., Протокол 

№ 20 

Приема план за заседанията на Общински съвет – 

Белово за 2021 г. 

  

Приемане на    

програми, 

стратегии, планове, 

правилници и др. 

включително 

техните изменения 

и допълнения 

 Решение №... 

/дата, 

Протокол 

№……. 

Отеглени Предложения от вносителя   Характер/Мотиви 
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Решение 

№194/18.12.2020 

г. г., Протокол 

№ 20 

 

 

Актуализация на наличната проектна документация, с 

оглед кандидатстване за безвъзмездна помощ за 

финансиране с проект ,,Рехабилитация на Вътрешната 

водопроводна мрежа на село Момина Клисура,, - 

етапно изпълнение  и да подаде Заявление с 

необходимите документи в ПУДООС. 

 

2. Определя обекта за приоритетен за изпълнение, 

предвит факта, че касае осигуряване на чиста и 

качествена питейна вода за населението на село 

Момина Клисура, подмяна на амортизираните и 

авариращи водопроводни тръби. 

 

3. Изпълнение на Проекта в сектор ,,води,, е приоритет 

и е залегнал като основна цел в Общински план за 

развитие на община Белово 2016 – 2020, а именно 

осигуряване на качествена и здравословна околна 

среда и на оптимални условия за развитие на 

икономиката чрез изграждане и поддържане на 

инфраструктура. 

 

 

Кандидатстване по 

проекти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробна информация за изпълнението на решенията на Общински съвет е представена в 

отчета за второто полугодие, внесен от Председателя на Общински съвет-Белово. 

Приетите решения и протоколи от заседанията своевременно се изпращат на Областния 

управител и Районна прокуратура. 

    Приетите решения от ОбС се предоставят  на кмета на Общината в предвидения от 

закона срок. Преписи от приетите решения се дават и на заинтересованите лица. Всички 

решения се обявяват в интернет страницата на Общински съвет .  

От страна на кмета няма обжалвани решения на Общинския съвет. 
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       Всеки гражданин, който проявява интерес, може подробно да се запознае в сайта на 

Общински съвет със структурата на местния законодателен орган, с нормативните 

документи, приети от него решения, както и за датите на заседанията на Общинския съвет. 

Нека да продължим да полагаме усилия през оставащото време от мандат 2019-2023 г. на 

Общински съвет-Белово, за да отговорим на очакванията  на жителите на Община Белово и 

за благоденствието на всички.  

 

 

С уважение: 

 

СТЕФАН ЯКИМОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - БЕЛОВО 
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