ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–БЕЛЕНЕ
ПРОТОКОЛ
№18
от извънредно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 30 декември
2016 година (петък) от 18.00 часа в зала №26 на общинската администрация

НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ:
І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско
Манолов, Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Никола
Ангелов, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев, Пламен Гендов,
Светослава Христова и Стефан Николов.
ОТСЪСТВАТ: д.р Венцислав Стойков, Дора Леонова и Румен Арабаджиев
ІІ. КМЕТ И ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ:

Милен Дулев,

Малина Ешекова.
ІІІ. КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА: Венцислав Петров и Калин Петракиев
ІV.СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЕНЕ

След констатиране на необходимия кворум председателя на Общинския съвет
д-р Бистра Павловска, откри извънредното заседание, като предостави думата на своите
колеги за мнения по предварително предложения
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1.Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определяне
размера на местните данъци на територията на Община Белене.
2.Предложение от Наталия Мадова, прокурист в МБАЛ-Белене”, относно
даване на съгласие за частично заличаване на ипотека описана в т.ІІІ от Нотариален акт
№67 от 14.12.2013 год. за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот.
3.Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
откриване на социална услуга в общността „Център за социална рехабилитация и
интеграция” с капацитет 25 места, като делегирана от държавата дейност.
4. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
предоставяне на помещение за нуждите на проект „Активно насърчаване на социалните
услуги и подобряване на достъпа до заетост”, Процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.005 „Активно включване” на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 година.
Госпожа Б.Павловска предостави думата на г-н П.Дулев да изрази своето
мнение по предложения дневен ред. Според г-н П.Дулев, общински съветник, по т.2
процедурата за внасяне на предложения и материали не е спазена и предложи тази
точка да отпадне. Свои становища по дневния ред изказаха още общинските съветници

г-н Е.Михайлов и г-н М.Спасов, които подкрепиха казаното от г-н П.Дулев и също
предложиха т.2 да отпадне от дневния ред, като материала се внесе на следваща сесия и
се спази процедурния ред.
След прекратяване на разискванията общинските съветници единодушно с 14„ЗА” гласуваха т.2 да отпадне от дневния ред на заседанието.
Госпожа Б.Павловска, председател на Общинския съвет подложи на гласуване
дневния ред с приетата корекция и с 10-„ЗА”,” Въздържали се” – 4, „ Против” – няма,
Общинския съвет започна да заседава при следния
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1.Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определяне
размера на местните данъци на територията на Община Белене.
2.Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
откриване на социална услуга в общността „Център за социална рехабилитация и
интеграция” с капацитет 25 места, като делегирана от държавата дейност.
3. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
предоставяне на помещение за нуждите на проект „Активно насърчаване на социалните
услуги и подобряване на достъпа до заетост”, Процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.005 „Активно включване” на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 година.
ПЪРВА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определяне
размера на местните данъци на територията на Община Белене.
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 своите допълнителни мотиви за промени в Наредба №16 за определяне
размера на местните данъци на територията на Община Белене, кмета на общината
акцентира върху това, че предложеното увеличение е поносима социална цена и биха се
събрали допълнителни финансови средства в общинския бюджет.
Госпожа Б.Павловска предостави думата на своите колеги за мнения и
становища, относно промените в местните данъци. Господин Е.Михайлов подкрепи
предложеното увеличение, като препоръча на общинското ръководство да се търси
баланс в бюджета на общината. Своя отрицателен вот изрази г-н М.Спасов, според
който внесените мотиви от кмета на общината не са достатъчно аргументирани и
обосновани. Кратки изказвания направиха още общинските съветници П.Дулев,
П.Гендов, П.Ангелов и К.Тодоров.
Господин Красимир Тодоров направи предложение за промяна в текста на §1.
в Раздел I Данък върху недвижимите имоти,: Цифрата 1,7 да се замени с цифрата
2,0 и поиска прекратяване на разискванията.
Госпожа Б.Павловска прекрати дебатите и подложи на разделно гласуване по
параграфи -Наредба № 16 за определяне размера на местните данъци на територията на
Община Белене, както следва:
Предложението от становището на ПК „Икономика, общинска собственост,
бюджет, финанси и програми за фифансиране”:
§1. В Раздел I Данък върху недвижимите имоти, чл. 15 се прави следната
промяна: Цифрата 1,7 се заменя с цифрата 2,1
Гласували поименно:
ЗА- 4 /Веско Манолов, Емил Михайлов, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов;

Против-5 /Момчил Спасов, Петър Дулев, Пламен Гендов, Светослава
Христова, Стефан Николов;
Въздържали се-5 /Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Иван Динов,
Красимир Тодоров, Никола Ангелов
НЕ СЕ ПРИЕМА
Предложението на г-н Красимир Тодоров общински съветник:
§1. В Раздел I Данък върху недвижимите имоти, чл. 15 се прави следната
промяна: Цифрата 1,7 се заменя с цифрата 2,0
Гласували поименно:
ЗА10 /Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Емил
Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Никола Ангелов, Николай Арабаджиев,
Петър Ангелов, Пламен Гендов
Против- 4 /Момчил Спасов, Петър Дулев, Светослава Христова, Стефан
Николов;
Въздържали се-няма
ПРИЕМА СЕ
Предложението от становището на ПК „Икономика, общинска собственост,
бюджет, финанси и програми за фифансиране”:
§2. В Раздел IV Данък върху превозните средства,
1. чл. 41, ал.1 се прави следната промяна
 до 37 kw включително - цифрата 0,38 става 0,40
 над 37 kw до 55 kw - цифрата 0,45 става 0,50
 над 55 kw до 74 kw - цифрата 0,60 става 0,70
 над 74 kw до 110 kw - цифрата 1,23 става 1,35
 над 110 kw - цифрата 1,38 става 1,50
2. чл. 41, ал.2 се прави следната промяна
 цифрата 5,60 става 6,20
 цифрата 11,20 става 12,30
3. чл. 41, ал.3 се цифрата 11,20 става 12,30
- до 125 куб. см – цифрата 13,44 става 14,80
- над 125 до 250 куб. см – цифрата 28 става 31
- над 250 до 350 куб. см – цифрата 39,20 става 43,10
- над 350 до 490 куб. см – цифрата 56 става 62,00
- над 490 до 750 куб. см – цифрата 84 става 92,40
- над 750 куб. см. – цифрата 112 става 123,20
4. чл. 41, ал.4 се прави следната промяна
- до 400 кг – цифрата 4 става 4,40
- над 400 кг – цифрата 6 става 6,60
5. чл. 41, ал.5 се прави следната промяна
- до 22 места – цифрата 56 става 61,60
- над 22 места – цифрата 112 става 123,20
6. чл. 41, ал.6 се прави следната промяна цифрата 11,20 става12,30
7. чл. 41, ал.7 се прави следната промяна
- цифрата 28 става 30,80 - цифрата 64 става 70,40
- цифрата 64 става 70,40 – цифрата 147 става 161,70
- цифрата 190 става 209,00 – цифрата 342 става 376,20
- цифрата 342 става 376,20 – цифрата 600 става 660,00
- цифрата 342 става 376,20 – цифрата 600 става 660,00
- цифрата 331 става 361,10 – цифрата 399 става 438,90
- цифрата 399 става 438,90 – цифрата 655 става 720,50
- цифрата 655 става 750,50 – цифрата 909 става 999,90
- цифрата 909 става 999,90 – цифрата 1381 става 1519,10
- цифрата 1007 става 1107,70 – цифрата 1369 става 1505,90

- цифрата 640 става 704,00 – цифрата 888 става 976,80
- цифрата 888 става 976,80 – цифрата 1228 става 1350,80
- цифрата 1228 става 1350,80 – цифрата 1817 става 1998,70
8. чл.41, ал.8 цифрата 60 става 66
9. чл.41, ал.9 цифрата 110 става 121
10. чл.4, ал.10
- от 11 kw до 18 kw цифрата 5,60 става 6,20
- от 18 kw до 37 kw цифрата 7,84 става 8,60
- над 37 kw цифрата 11,20 става 12,30
11. чл.41, ал.11 цифрата 25 става 27,50
12. чл.41, ал.12 цифрата 50 става 55
13. чл.41, ал.13 цифрата 110 става 121
- цифрата 30 става 33 - цифрата 61 става 67,10
- цифрата 61 става 67,10 - цифрата 168 става 184,80
- цифрата 168 става 184,80 - цифрата 237 става 260,70
- цифрата 237 става 260,70 - цифрата 536 става 589,60
- цифрата 61 става 67,10 - цифрата 106 става 116,60
- цифрата 106 става 116,60 - цифрата 217 става 238,70
- цифрата 217 става 238,70 - цифрата 282 става 310,20
- цифрата 282 става 310,20 - цифрата 434 става 477,40
- цифрата 434 става 477,40 - цифрата 675 става 742,50
- цифрата 282 става 310,20 - цифрата 286 става 317,60
- цифрата 286 става 314,60 - цифрата 446 става 490,60
- цифрата 446 става 490,60 - цифрата 708 става 778,80
- цифрата 708 става 778,80 - цифрата 1050 става 1155,00
14. чл.42, т.1 цифрата 1 става 2
- т.2 цифрата 1 става 1,5
- т.3 цифрата 100 става 110
- т.4 цифрата 20 става 22
- т.5 цифрата 2,7 става 3,0
- т.6 цифрата 0,14 става 0,15
- т.7 цифрата 0,5 става 0,6
15. чл.43, т.1 цифрата 20 става 22
- т.2 цифрата 12 става 13,20
- т.3 цифрата 12 става 13,20
- т.4 цифрата 20 става 22
- т.5 цифрата 30 става 33
т.6 цифрата 30 става 33
Гласували поименно:
ЗА- 9 /Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Емил Михайлов,
Иван Динов, Красимир Тодоров, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Пламен Гендов
Против- 4 /Момчил Спасов, Петър.Дулев, Светослава Христова, Стефан
Николов;
Въздържали се- 1 / Никола Ангелов
ПРИЕМА СЕ
§3. В Раздел VI Туристически данък, чл. 58, цифрата 0,20 става 1,00.
Гласували поименно:
ЗА- 13 /Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Емил Михайлов,
Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил Спасов, Никола Ангелов, Николай
Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев, Пламен Гендов, Стефан Николов
Против- 1 / Светослава Христова
Въздържали се- няма
ПРИЕМА СЕ

На гласуване беше подложен текста на цялата Наредба № 16 и Общинския
съвет прие с мнозинство следното
РЕШЕНИЕ
№144
1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.1, ал.2 от Закона за местните
данъци и такси /ЗМДТ/ приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за
определяне на местните данъци на територията на Община Белене за 2017г.
2. Утвърждава промените както следва:
§1. В Раздел I Данък върху недвижимите имоти, чл. 15 се прави следната
промяна: Цифрата 1,7 се заменя с цифрата 2,0
§2. В Раздел IV Данък върху превозните средства,
16. чл. 41, ал.1 се прави следната промяна
 до 37 kw включително - цифрата 0,38 става 0,40
 над 37 kw до 55 kw - цифрата 0,45 става 0,50
 над 55 kw до 74 kw - цифрата 0,60 става 0,70
 над 74 kw до 110 kw - цифрата 1,23 става 1,35
 над 110 kw - цифрата 1,38 става 1,50
17. чл. 41, ал.2 се прави следната промяна
 цифрата 5,60 става 6,20
 цифрата 11,20 става 12,30
18. чл. 41, ал.3 се цифрата 11,20 става 12,30
- до 125 куб. см – цифрата 13,44 става 14,80
- над 125 до 250 куб. см – цифрата 28 става 31
- над 250 до 350 куб. см – цифрата 39,20 става 43,10
- над 350 до 490 куб. см – цифрата 56 става 62,00
- над 490 до 750 куб. см – цифрата 84 става 92,40
- над 750 куб. см. – цифрата 112 става 123,20
19. чл. 41, ал.4 се прави следната промяна
- до 400 кг – цифрата 4 става 4,40
- над 400 кг – цифрата 6 става 6,60
20. чл. 41, ал.5 се прави следната промяна
- до 22 места – цифрата 56 става 61,60
- над 22 места – цифрата 112 става 123,20
21. чл. 41, ал.6 се прави следната промяна цифрата 11,20 става12,30
22. чл. 41, ал.7 се прави следната промяна
- цифрата 28 става 30,80 - цифрата 64 става 70,40
- цифрата 64 става 70,40 – цифрата 147 става 161,70
- цифрата 190 става 209,00 – цифрата 342 става 376,20
- цифрата 342 става 376,20 – цифрата 600 става 660,00
- цифрата 342 става 376,20 – цифрата 600 става 660,00
- цифрата 331 става 361,10 – цифрата 399 става 438,90
- цифрата 399 става 438,90 – цифрата 655 става 720,50
- цифрата 655 става 750,50 – цифрата 909 става 999,90
- цифрата 909 става 999,90 – цифрата 1381 става 1519,10
- цифрата 1007 става 1107,70 – цифрата 1369 става 1505,90
- цифрата 640 става 704,00 – цифрата 888 става 976,80
- цифрата 888 става 976,80 – цифрата 1228 става 1350,80
- цифрата 1228 става 1350,80 – цифрата 1817 става 1998,70
23. чл.41, ал.8 цифрата 60 става 66
24. чл.41, ал.9 цифрата 110 става 121
25. чл.4, ал.10
- от 11 kw до 18 kw цифрата 5,60 става 6,20

- от 18 kw до 37 kw цифрата 7,84 става 8,60
- над 37 kw цифрата 11,20 става 12,30
26. чл.41, ал.11 цифрата 25 става 27,50
27. чл.41, ал.12 цифрата 50 става 55
28. чл.41, ал.13 цифрата 110 става 121
- цифрата 30 става 33 - цифрата 61 става 67,10
- цифрата 61 става 67,10 - цифрата 168 става 184,80
- цифрата 168 става 184,80 - цифрата 237 става 260,70
- цифрата 237 става 260,70 - цифрата 536 става 589,60
- цифрата 61 става 67,10 - цифрата 106 става 116,60
- цифрата 106 става 116,60 - цифрата 217 става 238,70
- цифрата 217 става 238,70 - цифрата 282 става 310,20
- цифрата 282 става 310,20 - цифрата 434 става 477,40
- цифрата 434 става 477,40 - цифрата 675 става 742,50
- цифрата 282 става 310,20 - цифрата 286 става 317,60
- цифрата 286 става 314,60 - цифрата 446 става 490,60
- цифрата 446 става 490,60 - цифрата 708 става 778,80
- цифрата 708 става 778,80 - цифрата 1050 става 1155,00
29. чл.42, т.1 цифрата 1 става 2
- т.2 цифрата 1 става 1,5
- т.3 цифрата 100 става 110
- т.4 цифрата 20 става 22
- т.5 цифрата 2,7 става 3,0
- т.6 цифрата 0,14 става 0,15
- т.7 цифрата 0,5 става 0,6
30. чл.43, т.1 цифрата 20 става 22
- т.2 цифрата 12 става 13,20
- т.3 цифрата 12 става 13,20
- т.4 цифрата 20 става 22
- т.5 цифрата 30 става 33
т.6 цифрата 30 става 33
ГЛАСУВАЛИ – 14 общински съветници
ЗА – 10 /Бистра Павловска, Веселка Врайкова,

Веско Манолов, Емил Михайлов, Иван
Динов, Красимир Тодоров, Никола Ангелов, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов,
Пламен Гендов
ПРОТИВ – 4 /Момчил Спасов, Петър Дулев, Светослава Христова, Стефан Николов;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма
ПРИЕМА СЕ

ВТОРА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
откриване на социална услуга в общността „Център за социална рехабилитация и
интеграция” с капацитет 25 места, като делегирана от държавата дейност.
По внесения материал до дебати не се стигна всички общински съветници
единодушно подкрепиха предложението на кмета на общината и след гласуване взеха
следното
РЕШЕНИЕ
№ 145
1. Открива социалната услуга в общността „Център за социална рехабилитация и
интеграция” – делегирана от държавата дейност, намиращ се в гр.Белене, ул.Христо

Ботев” №11, ет.4 като бюджетно звено на пряко подчинение на кмета на Община
Белене, с капацитет 25 места, с численост на персонала 7,5 бройки, считано от
01.01.2017 год. Числеността на персонала и средствата за издръжка и работни заплати
се определят по стандарт като делегирана от държавата дейност от Министерство на
финансите.
2. Извършва промяна в Приложение №3 на Решение 24 от 29.01.2016 год. на
Общински съвет – Белене и добавя към делегирани от държавата дейности – звено
„Център за социална рехабилитация и интеграция”.
ГЛАСУВАЛИ – 14 общински съветници
ЗА – 14
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма
ПРИЕМА СЕ

ТРЕТА ТОЧКА
Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
предоставяне на помещение за нуждите на проект „Активно насърчаване на социалните
услуги и подобряване на достъпа до заетост”, Процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.005 „Активно включване” на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 година.
По тази точка от дневния ред не бяха направени изказвания, премина се
направо към гласуване и Общинския съвет прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 146
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.18, ал.1, т.2 от Закона за социалното подпомагане и чл.
36в, ал.3, т.1 и т.2 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане:
1. Общински съвет Белене дава съгласие Управителя на МЦ „Бел Медик”
ЕООД, гр.Белене да сключи договор за срок 21 месеца за безвъзмездно право на
ползване на 1 /едно/ помещение от 17 кв.м., част от четвърти етаж-север, Акт за
публична общинска собственост № 297/20.11.1998 год. за нуждите по проект „«Активно
насърчаване на социалните услуги и подобряване на достъпа до заетост», Процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.005 „Активно
включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020
година
2.Възлага на кмета на Община Белене последващи действия

ГЛАСУВАЛИ:
ЗА – 14
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма
ПРИЕМА СЕ

Поради изчерпване на дневния ред и с пожелание за весели новогодишни
празници г-жа Б.Павловска, председател на Общински съвет-Белене закри
извънредното заседание.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛЕНЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА
ЗА ПРОТОКОЛА:
М.ЯМЕЛИЕВА

РЕШЕНИЕ
№ 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
РЕШЕНИЕ
№ 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 20162020 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:
РЕШЕНИЕ
№ 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

