
 
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  
№16 

 
от  извънредно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на  30 ноември  
2016 г. (сряда) от 18.30 часа в зала №26 на общинската  администрация 

 
 
 
   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 Дулев,    
Пламен Гендов, Светослава Христова и Стефан Николов.       

 
 

ОТСЪСТВАТ: Петър Ангелов и  Румен Арабаджиев 
   
 

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

 
 
 

ІІІ. СЛУЖИТЕЛИ  ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЕНЕ И 
ДИРЕКТОРИ  НА ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩА 

 
 
След констатиране на необходимия кворум председателя на Общинския съвет  

д-р Бистра Павловска, откри извънредното заседание на Общински съвет – Белене, като 
предостави думата на своите колеги за мнения по предложения  дневния ред. От страна 
на общинските съветници не бяха направени предложения за промяна и заседанието на 
Общински съвет – Белене се проведе при следния 

 
 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
 

1.Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно 
удължаване на срока за възстановяване на отпуснат безлихвен заем през 2015 год. от 
централния бюджет. 

 

2.Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно 
кандидатстване с проектно предложение от процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05M90P001-2.005 „Активно включване” на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

 

3.Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно 
приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците в Община Белене във връзка с разработване на Стратегия за подкрепа на 
личностното развитие на децата и учениците на територията на област Плевен 2016-
2020 г. 

 
 



 
ПЪРВА ТОЧКА 
Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно 

удължаване на срока за възстановяване на отпуснат безлихвен заем през 2015 год. от 
централния бюджет. 

 
 
По първа точка от дневния ред г-жа Б.Павловска, председател на Общинския 

съвет предостави думата на вносителя на материала г-н М.Дулев, кмет на Община 
Белене. В кратко експозе г-н  Дулев запозна общинските съветници с необходимостта 
от удължаване срока с една година за възстановяване на временен безлихвен заем от 
централния бюджет в размер на 102 389,00 лв. за обект „Залесяване на изоставени 
земеделски и ерозирани земи в с.Кулина вода”. 

Г-жа Павловска, председател на Общинския съвет благодари на кмета на 
общината и предостави думата на колегите си за становища по внесения материал. В 
разискванията по проекта за решение участваха следните съветници:                                            
М.Спасов, П.Гендов, Е.Михайлов и П.Дулев. Общинския съвет изслуша становището  
на г-жа М.Терзиева-гл.счетоводител в общинска администрация. След прекратяване на 
разискванията г-жа Павловска подложи на поименно гласуване предложението на 
кмета и Общинския съвет прие следното 

                                                 
 

           Р Е Ш Е Н И Е 
                                                                № 123 
 

На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и във връзка с чл.32, ал.5 и чл.103, ал.4 от Закона за 
публичните финанси: 

1. Общински съвет Белене дава съгласие за удължаване срока с една година за 
възстановяване на временния безлихвен заем от централния бюджет в размер на 
102 389,00 лв., отпуснат по реда на чл.103, ал.1 ат Закона за публичните финанси. 

2. Възлага на кмета на Община Белене да отправи мотивирано искане пред 
министъра на финансите за изпълнение на решението по точка 1. 

 
ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО – 15 общински съветници 
ЗА – 15 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав Стойков, 
Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, 
Никола Ангелов, Николай Арабаджиев, Пламен Гендов, Петър Дулев, Светослава 
Христова и Стефан Николов),  ПРОТИВ – няма,   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма   / ПРИЕМА СЕ 
 
 
 

ВТОРА ТОЧКА 
Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно 

кандидатстване с проектно предложение от процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05M90P001-2.005 „Активно включване” на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

 
 
Председателя на Общинския съвет предостави думата на вносителят на 

материала г-н М.Дулев, за изложение. В кратко изказване кмета на община Белене 
информира съветниците, относно кандидатстването на общинска администрация с 
проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG05M90P001-2.005 „Активно включване” на Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

 
 



 
Отношение по тази точка от дневния ред взеха следните съветници:М.Спасов, 

Е.Михайлов и П. Гендов. До оспорвани дебати не се стигна и след прекратяване на 
разискванията се премина към режим на гласуване и общинските съветници взеха 
следното 

 
        Р Е Ш Е Н И Е 

                                                                № 124 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.18, ал.1, т.2 от Закона за социалното подпомагане: 

 
1. Дава съгласие Община Белене да кандидатства с проектно предложение по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90Р001-2.005 
„Активно включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 
– 2020 година. 

2. Възлага на кмета на Община Белене последващи действия. 
ГЛАСУВАЛИ  – 15 общински съветници   ЗА – 15 ПРОТИВ – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ 
 
 
 
 

ТРЕТА  ТОЧКА 
Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно 

приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците в Община Белене във връзка с разработване на Стратегия за подкрепа на 
личностното развитие на децата и учениците на територията на област Плевен 2016-
2020 г. 

 
По внесения материал председателя на Общинския съвет д-р Бистра Павловска, 

предостави думата на г-жа Малина Ешекова, заместник-кмет на Община Белене за 
кратко изложение. Госпожа Ешекова запозна общинските съветници с промените в 
Закона за предучилищното и училищно образование, които задължават общините да 
изготвят Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците, въз основа на които ще се разработи областна стратегия за подкрепа на 
личното им развитие. Кратки изказвания бяха направени от следните общински 
съветници: М.Спасов, Е.Михайлов, П.Гендов и П.Дулев, които направиха препоръки 
към вносителя за малки технически корекции в Анализа и с препоръка за провеждане 
на разширена дискусия за споделяне на добри практики. 

Госпожа Б.Павловска, председател на Общинския съвет прекрати разискванията, 
подложи на гласуване проекторешението и общинските съветници единодушно приеха 
следното: 
 

         Р Е Ш Е Н И Е 
                                                                № 125 
 

На основание чл.17, ал.1, т.3, чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл.196, ал.3 от Закона за предучилищното 
и училищно образование, Общински съвет – Белене: 

1. Приема Анализ за потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата 
и учениците в Община Белене (по чл.196, ал.1 от Закона за предучилищното и 
училищно образование). 

2. Възлага на кмета на Община Белене да предостави приетия по т.1 Анализ на 
Областния управител на област Плевен.. 

 



 
 
 
Поради изчерпване на дневния ред председателят на Общински съвет – Белене, 

г-жа  Бистра Павловска, закри извънредното заседание. 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Д-р Бистра Павловска 
 
 
 
 
 
За протокола: 
Мариета Ямелиева 
 


