
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 

№3 

 
от  заседание на Общински съвет-Белене, проведено на  09 декември  2015 г. 

(сряда) от 14.00 часа в зала №26 на общинска администрация-Белене 

 

 

 

НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ: 

 

             І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско 

Манолов, Венцислав Стойков, Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир 

Тодоров, Момчил Спасов, Никола Ангелов, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър 

Дулев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, Светослава Христова, Стефан Николов. 

   

ІІ. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ЗАМЕСТНИК-КМЕТ: Милен Дулев, 

Малина Ешекова.  
 

ІІІ. КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА: Венцислав Петров, Калин Петракиев, Румен 

Георгиев, Светослав Ангелов, Марио Дончев. 

 

ІV. ДИРЕКТОРИ  НА ДИРЕКЦИИ И  СЛУЖИТЕЛИ  ОТ ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЕНЕ 
  

  

 Председателят на Общински съвет - Белене, д-р Бистра Павловска, след като 

констатира, че налице е необходимият кворум от общински съветници, откри 

заседанието при следния   

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1.Предложение от Емил Михайлов, председател на Временната комисия за 

изработване на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Белене и 

взаимодействието му с общинската администрация, относно приемане на Правилник за 

организацията и дейността на Общинския съвет-Белене, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 

ВНОСИТЕЛ:ЕМИЛ МИХАЙЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВРЕМЕННАТА 

КОМИСИЯ  

2. Предложение от д-р Бистра Павловска, председател на Общински съвет – 

Белене, относно избор на състав на постоянните комисии към Общинския съвет. 

ВНОСИТЕЛ: Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ 

3. Предложение от д-р Бистра Павловска, председател на Общински съвет – 

Белене, относно определяне представител на Общински съвет – Белене в Общото 

събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). 

ВНОСИТЕЛ: Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ 

4. Предложение от Милен Дулев , кмет на Община Белене, относно избор на 

делегат и заместник-делегат в Общото събрание на Асоциация на Дунавските общини 

„Дунав”. 



ВНОСИТЕЛ:МИЛЕН ДУЛЕВ, КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 

5. Предложение от д-р Бистра Павловска, председател на Общински съвет – 

Белене, относно избор на комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси. 

ВНОСИТЕЛ: Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ 

6. Предложение от д-р Бистра Павловска, председател на Общински съвет – 

Белене, относно избор на заместник-председател на Общинския съвет. 

ВНОСИТЕЛ:Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ 

               7. Питания. 
                   

               Предложения по дневния ред не постъпиха и общинските съветници 

преминаха към гласуване. 

 

               ГЛАСУВАЛИ ЗА ДНЕВНИЯ РЕД – 17 общински съветници 

               ЗА – 17 

               ПРОТИВ – няма 

               ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

                

ПЪРВА ТОЧКА 

              Предложение от Емил Михайлов, председател на Временната комисия за 

изработване на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Белене  

и взаимодействието му с общинската администрация, относно приемане на Правилник 

за организацията и дейността на Общинския съвет – Белене, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 

 

                Председателят на Общинския съвет – Белене, д-р Бистра Павловска даде 

думата на г-н Емил Михайлов, председател на Временната комисия за изработване на 

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет-Белене, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Господин Емил 

Михайлов  изложи мотивите за приемане на Правилника, предложи някои промени, 

допълнения в текстовете и граматически корекции към определени членове  в 

Правилника. 

                  Господин Момчил Спасов, член на Комисията по изработване на Правилника  

също направи някои предложения и сподели за възникнали нови идеи. 

                   В дебатите се включиха и господата общински съветници:Петър Дулев, 

Петър Ангелов, д-р Пламен Гендов. 

                   Д-р Бистра Павловска, председател на Общинския съвет, призова 

общинските съветници да пристъпят към гласуване на направените предложения в 

следната последователност: 

 

             1. В Преходните и заключителни разпоредби:  

                     §3. Правилника влиза в сила от 01.12.2015г. 

 

ГЛАСУВАЛИ – 17 общински съветници 

ЗА - 17 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

 

  2.В чл.5, ал.1:  



                   Т.21 Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани 

съгласно приет от общинския съвет статут; 

                   

                    ГЛАСУВАЛИ – 17 общински съветници 

                    ЗА - 17 

                    ПРОТИВ – няма 

                   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

 

                   3.В чл.13: 

                   Ал.(1) Общинският съвет избира от своя състав с явно гласуване двама 

заместник - председатели на общинския съвет. 

                   Ал. (2) За избрани се смятат кандидатите получили повече от половината от 

гласовете от общия брой на съветниците.  

 

ГЛАСУВАЛИ – 17 общински съветници 

ЗА - 17 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

 

4. В чл.16: 

Т.18. Определя заместник – председател, който да го замества за времето на 

отсъствията му. 

 

ГЛАСУВАЛИ – 17 общински съветници 

ЗА - 17 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

 

4. В чл.17, ал.3: 

Т.3. 1 % допълнително възнаграждение /клас/ за всяка година придобит 

трудов стаж като общински съветник. 

 

ГЛАСУВАЛИ – 17 общински съветници 

ЗА - 17 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

 

5. В чл.18:  

Ал.(1) За времето, когато замества председателя на общинския съвет на 

заместник-председателя на общинския съвет към възнаграждението по чл.23 се 

изплаща допълнително възнаграждение в размер на 10 % от основното месечно 

възнаграждение на председателя на общинския съвет. 

Ал.(2)  Възнаграждението по ал.1 се изплаща при условие, че през месеца е 

ръководил заседание на общинския съвет. 

 

ГЛАСУВАЛИ – 17 общински съветници 

ЗА - 17 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

 

6. В чл.22:  

                   Т.4. Да отправя питания към Кмета на Общината. 



 

ГЛАСУВАЛИ – 17 общински съветници 

ЗА - 17 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

 

7. В чл.51, ал.4:  

Добавя се ново изречение: „При отсъствие на председателя заседанието се 

ръководи от определен от него член на постоянната комисия“. 

 

ГЛАСУВАЛИ – 17 общински съветници 

ЗА - 17 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

 

8. В чл.63, ал.2:  

Изречение първо се изменя така: „ В дневния ред се включват само 

материали, по които са приети становища в т.ч. и проект за решение  от постоянна 

комисия“.  

ГЛАСУВАЛИ – 17 общински съветници 

ЗА - 17 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

 

9. В чл.95, ал.1:  

След текста „пет“ се добавя нов текст „работни“ 

 

ГЛАСУВАЛИ – 17 общински съветници 

ЗА - 17 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

 

10. В чл.96, ал.1: 

Изречение първо се изменя така: „Предложение, по което има становище на 

постоянна комисия, с което се предлага приемане, допълване или изменение на 

предложения проект за решение  се включва в дневния ред на заседанието на 

общинския съвет“. 

 

След гласуване на горепосочените промени в проекта за Правилник за 

организацията и дейността на Общинския съвет – Белене, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет – Белене прие 

следното:  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 4 

 

На основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА) приема Правилник за организацията и дейността на 

Общинския съвет – Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация. 

 

              ГЛАСУВАЛИ – 17 общински съветници 



ЗА – 17 

ПРОТИВ – няма 

              ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

ПРИЕМА СЕ. 
 

 

 ВТОРА ТОЧКА 

               Предложение от д-р Бистра Павловска, председател на Общински съвет – 

Белене, относно избор на състав на постоянните комисии към Общинския съвет. 

 

Председателят на Общинския съвет – Белене, д-р Бистра Павловска, 

информира присъстващите в залата за предварително проведената консултативна 

среща с ръководителите на представените в  Общинския съвет политически сили за 

определяне състава на Постоянните комисии и във връзка с: 

-разпределение на квотите по комисии и политически сили; 

-всяка политическа група да има по един председател на постоянна комисия; 

-за да се спазят квотите всеки общински съветник е включен в състава на две 

постоянни комисии, а Председателят на Общинския съвет – в една постоянна комисия. 

  Предложения относно състава на постоянните комисии не бяха направени и 

след проведеното анблок гласуване, Общинският съвет – Белене прие следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 5 

 

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

администрация (ЗМСМА) във връзка с чл.44 и чл.45, ал.1, т.1, 2, 3, 4, 5 от Правилника 

за организацията и дейността на Общинския съвет – Белене, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Белене избира 

състав на постоянните комисии, както следва: 

 

І.ПК„ИКОНОМИКА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, БЮДЖЕТ, 

ФИНАНСИ И ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ” – 7 члена 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Михайлов 

          ЧЛЕНОВЕ: 1. Николай Арабаджиев 

  2. Петър Ангелов 

  3. Дора Леонова 

  4. Момчил Спасов 

  5. Румен Арабаджиев 

  6. Никола Ангелов 

 

ІІ. ПК„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА И 

ЕКОЛОГИЯ” – 7 члена 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Ангелов 

          ЧЛЕНОВЕ: 1. Емил Михайлов 

  2. Николай Арабаджиев 

  3. Момчил Спасов 

  4. Петър Дулев 

  5. Стефан Николов 

  6. Никола Ангелов 

 

ІІІ.ПК„МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, РЕД, ЗАКОННОСТ И 

СИГУРНОСТ” – 5 члена 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дора Леонова 



          ЧЛЕНОВЕ: 1. Пламен Гендов 

                                2. Светослава Христова 

 3. Веселка Врайкова 

 4. Красимир Тодоров 

 

ІV.ПК„ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ 

И ТУРИЗЪМ” – 7 члена 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Тодоров 

          ЧЛЕНОВЕ: 1. Иван Динов 

  2. Веско Манолов 

  3. Веселка Врайкова 

  4. Светослава Христова 

  5. Румен Арабаджиев 

  6. Венцислав Стойков 

 

V.ПК„ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 7 члена 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венцислав Стойков 

          ЧЛЕНОВЕ: 1. Бистра Павловска 

 2. Пламен Гендов 

 3. Иван Динов 

 4. Веско Манолов 

 5. Петър Дулев 

 6. Стефан Николов 

 

ГЛАСУВАЛИ – 17 общински съветници 

За -17  

Против – няма 

Въздържал се – няма 

ПРИЕМА СЕ. 

 

Д-р Бистра Павловска, председател на Общинския съвет, запозна общинските 

съветници със Заповед на Кмета на Общината, с която определя следните служители на 

общинската администрация за секретари на постоянните комисии към Общинския 

съвет – Белене: 

1. Елена Маринова – технически секретар на ПК„Икономика, общинска 

собственост, бюджет, финанси и програми за финансиране”; 

              2. Маргарита Младенова – технически секретар на ПК„Устройство на 

територията, жилищна политика и екология”; 

3. Румяна Кондрова – технически секретар на ПК„Местно самоуправление, 

ред, законност и сигурност”; 

4. Антония Симеонова – технически секретар на ПК„Образование, култура, 

младежки дейности, спорт и туризъм”; 

5. Анна Несторова – технически секретар на ПК„Здравеопазване и социални  

дейности”. 

 

 

              ТРЕТА ТОЧКА 

Предложение от д-р Бистра Павловска, председател на Общински съвет – 

Белене, относно определяне представител на Общински съвет – Белене в Общото 

събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). 

 



Д-р Бистра Павловска, председател на Общински съвет –Белене подчерта, че 

Общината се представлява в Общото събрание на Националното сдружение на 

общините в Република България от двама делегати. Кметът е първият делегат – по 

право. Вторият делегат е представител на Общинския съвет – по избор. Винаги 

Общинският съвет –Белене е бил представляван от неговия Председател. 

След кратки дебати по т.2 от внесеното предложение, г-н  Емил Михайлов  

предложи  корекция в изречението, като се запише така: „Определя заместник- 

делегати в заседание на Общото събрание на Националното сдружение на общините в 

Република България (НСОРБ) да бъдат заместник-председателите на Общински съвет – 

Белене”. 

Председателят, д-р Бистра Павловска, призова общинските съветници да 

гласуват внесеното предложение с корекцията по т.2 и Общинският съвет – Белене 

прие следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 6 

 

 На основание чл.21, ал.1 т.15 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ: 

 

1.Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на 

общините в Република България представителя на Общинския съвет, д-р Бистра 

Ангелова Павловска – Председател на Общински съвет – Белене. 

2. Определя заместник-делегати в заседание на Общото събрание на 

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) да бъдат 

заместник-председателите на Общински съвет – Белене. 

 

ГЛАСУВАЛИ – 17 общински съветници 

За -17 

Против – няма 

Въздържал се – няма 

ПРИЕМА СЕ. 

 

              ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на община Белене, относно 

определяне представители на Община Белене в Общото събрание на Асоциация на 

дунавските общини „Дунав “. 

 

Д-р Бистра Павловска, председател на Общински съвет – Белене, даде думата 

на г-н Петър Дулев, който от името на групата на БСП изрази подкрепа на внесеното  

предложение и пожела успех на делегатите.   

След проведеното гласуване Общинският съвет – Белене прие следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 7 

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА) във връзка с чл.18 от Устава на АДО 

 „Дунав” 

1.Избира за делегат в Общото събрание на Асоциацията на дунавските общини 

„Дунав” от Община Белене, г-н МИЛЕН ПАВЛОВ ДУЛЕВ – Кмет на Община Белене. 



2.Избира за заместник-делегат в Общото събрание на Асоциацията на 

дунавските общини „Дунав” от Община Белене, д-р БИСТРА АНГЕЛОВА 

ПАВЛОВСКА – Председател на Общински съвет – Белене.  

 

ГЛАСУВАЛИ – 17 общински съветници 

ЗА -17 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  – няма 

ПРИЕМА СЕ. 

 

              ПЕТА ТОЧКА 

Предложение от д-р Бистра Павловска, председател на Общински съвет – 

Белене, относно избор на състав на комисия за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси. 

 

Председателят на Общинския съвет, д-р Бистра Павловска , информира 

общинските съветници, че съставът на комисията за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси е определен на проведената консултативна среща и в нея са 

включени от всяка група по един представител.  

 Предложения за други членове в състава на комисията не бяха направени и 

общинските съветници  приеха така предложения състав на комисията. 

 

ГЛАСУВАЛИ – 17 общински съветници 

ЗА – 17 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ – няма 

 

Направени бяха следните предложения за председател на комисията: 

Г-н Емил Михайлов и г-н Петър Ангелов предложиха г-жа Светослава 

Христова, която си направи самоотвод. 

Д-р Пламен Гендов предложи г-н Петър Ангелов, който също си направи 

самоотвод. 

Г-жа Светослава Христова предложи за председател на комисията за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси да бъде избран г-н Красимир 

Тодоров. 

ГЛАСУВАЛИ – 17 общински съветници 

ЗА – 16 

ПРОТИВ – 1 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ –няма 

 

След проведените гласувания Общинският съвет –Белене прие следното:   

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 8 

 

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

местната администрация  (ЗМСМА)  и във връзка с чл.25, ал.1 и ал.2,т.3 от Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси: 

 

                1.Избира Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси в следния състав: 

     1. Петър Ангелов 



     2. Красимир Тодоров 

3. Емил Михайлов 

     4. Дора Леонова 

     5. Светослава Христова 

 

ГЛАСУВАЛИ -  17 общински съветници 

ЗА -17 

ПРОТИВ - няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

ПРИЕМА СЕ 

 

2. Избира за председател на комисията  г-н Красимир Тодоров. 

 

ГЛАСУВАЛИ -  17 общински съветници 

ЗА -16 

ПРОТИВ - 1 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

ПРИЕМА СЕ 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА 
Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска, председател на Общинския 

съвет – Белене, относно избор на заместник-председатели на Общински съвет – Белене. 

 

Въз основа на приетата промяна в чл.13, ал.1 и ал.2 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет – Белене, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, д-р Бистра Павловска предложи за 

заместник –председатели да бъдат избрани: г-н Емил Петров Михайлов  и г-н Момчил 

Недялков Спасов. Други предложения не бяха направени и след гласуване Общинският 

съвет – Белене прие следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№  9 

 

На основание чл.24, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), чл.13, ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет – Белене, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация избира за заместник-председатели на Общински съвет -   

Белене ЕМИЛ ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ И МОМЧИЛ НЕДЯЛКОВ СПАСОВ. 

 

              ГЛАСУВАЛИ – 17 общински съветници 

ЗА – 17 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

ПРИЕМА СЕ. 

 

 

СЕДМА ТОЧКА 

Питания. 

Г-н Петър Дулев направи питане-предложение относно възнаграждението на 

кметовете на кметствата в Община Белене. Поради промяна в Изборния кодекс 



предлага, заплатите на кметовете на кметства в с. Кулина вода и с. Бяла вода да бъдат 

приравнени към тези на останалите кметове. 

 

               Поради изчерпване на дневния ред, Председателят  на Общински съвет – 

Белене,  д-р Бистра Павловска,  обяви заседанието за закрито. 
 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Д-р Бистра Павловска 

 
 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР: 

Маргарита Савова 

 
 

 

 

 

 

 


