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О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е 

 
град Белене - 5930, ул. „България” № 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 1 

от първо заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 06.11.2019 г. (сряда) 

от 15.00 часа в зала № 26 на общинската администрация 

 

 

 ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ: 

 

 І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 13 - Бистра Павловска, Валери Босилков, 

Веселка Врайкова, Веско Манолов, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия 

Веселинова, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Олег Йорданов, Петър Ангелов, 

Петър Дулев, Румен Арабаджиев 

 

 ОТСЪСТВА: няма 

 

 ІІ. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Милен Дулев 

 

 ІІI. ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Малина Ешекова и инж. 

Мирослава Русанова 

 

 IV. КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА: Калин Петракиев (кмет на кметство Деков), 

Венцислав Петров (кмет на кметство Бяла вода), Румен Георгиев (кмет на кметство 

Кулина вода) 

 

 V. СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛЕНЕ 

 

 VI. РЪКОВОДИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ 

 

 VII. ГРАЖДАНИ 

 

  

 

 Преди началото на първото заседание на Общински съвет-Белене, в 

присъствието на областния управител на област Плевен Мирослав Петров, се състоя 

церемония по полагане на клетва и подписване на клетвен лист от новоизбраните 13 

общински съветници, кмет на община Белене и кмет на кметство Деков за мандат 2019-

2023 година. 
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 Съгласно чл. 23, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация първото заседание на новоизбрания Общински съвет се откри и 

ръководи от най-възрастния общински съветник - Петър Дулев. 

 Той обяви, че има кворум - присъстват всички 13 новоизбрани общински 

съветници. Предложи и дневен ред от една точка - Избор на председател на Общински 

съвет-Белене за мандат 2019-2023 година. 

Поради липса на предложения по дневния ред, Петър Дулев подложи на 

гласуване дневния ред. Той бе приет с 13 гласа „За”, 0 - „Против” и 0 - „Въздържал се”. 

Заседанието премина при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 1. Избор на председател на Общински съвет-Белене за мандат 2019-2023 година. 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 Избор на председател на Общински съвет-Белене за мандат 2019-2023 

година. 

 

 Петър Дулев обяви, че съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА, Общинският съвет 

избира от своя състав председател на съвета. Изборът се провежда с тайно гласуване. За 

избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от 

общия брой на съветниците. Според действащия Правилник за работата на Общински 

съвет-Белене, за произвеждането на избор на председател на Общинския съвет, 

Общинският съвет избира комисия от трима общински съветници (чл. 10, ал. 1 от 

Правилника). 

 Петър Дулев даде думата на съветниците за предложения за председател и 

членове на комисията. 

 Петър Ангелов предложи председател на комисията по избор на председател на 

Общински съвет-Белене да е Веселка Врайкова, а Калоян Прокопиев и Олег Йорданов - 

членове. 

 Други предложения не бяха направени. 

 Петър Дулев прекрати разискванията и подложи на гласуване постъпилото 

предложение. То бе прието с 13 гласа „За”, 0 - „Против” и 0 - „Въздържал се”. 

 Петър Дулев даде думата на съветниците за номинации за председател на 

Общински съвет-Белене. 

 Николай Арабаджиев предложи д-р Бистра Павловска. 

 Отношение взе Момчил Спасов. Той заяви, че общинските съветници от групата 

на „БСП за България” няма да издигат своя кандидатура, а ще подкрепят тази на д-р 

Бистра Павловска. 

 Петър Дулев предостави думата на председателя на комисията по избор на 

председател на Общински съвет-Белене Веселка Врайкова. Тя заяви, че изборът ще е 

таен и ще се извършва с бюлетина по образец, утвърден от комисията по избора. Показа 

я и посочи, че трябва да се отбележи знак „Х” или „V” със син химикал пред името на 
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кандидата, след което бюлетината да се постави в плик и да се пусне в урната за 

гласуване. Показа на общинските съветници урната и заедно с членовете на комисията 

я запечатаха. Всеки гласувал общински съветник след вота си се подписа в Списък за 

избор на председател на Общински съвет-Белене. 

 Пристъпи се към тайното гласуване. След приключването му Комисията отвори 

урната пред общинските съветници. Преброи броя на пликовете и започна отварянето 

им. 13 плика, 13 бюлетини и 13 действителни гласа За д-р Бистра Павловска. Веселка 

Врайкова обяви резултатите и  Решение № 1 на Общински съвет-Белене -  

 

 След проведено тайно гласуване Общински съвет-Белене взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

 На основание чл. 24, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация избира за председател на Общински съвет-Белене за мандат 2019 - 2023 

година Бистра Ангелова Павловска. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 13 общински съветници: 

 ЗА – 13; 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 Веселка Врайкова първа честити на д-р Бистра Павловска избирането й за 

председател на Общински съвет-Белене. 

 Д-р Павловска бе поздравена от Петър Дулев, който й отстъпи мястото на 

председателя на Общинския съвет. Поздрави тя получи от кмета на общината, както и 

аплодисменти от съветниците и всички, присъстващи в залата. 

 Д-р Бистра Павловска благодари за доверието и призова колегите си да работят 

и взимат решения единствено в интерес на жителите на град Белене и населените места 

към общината. 

Д-р Бистра Павловска предостави думата на присъстващите в залата за 

поздравления и препоръки към новата местна власт на Белене. Поздрави отправиха 

гражданите Катя Симеонова и Милен Босилков. 

 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, д-р Бистра Павловска закри извънредното 

заседание на Общински съвет-Белене. 

  

 

 

 

Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА 

Председател на Общински съвет-Белене 
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РАЛИЦА ГОСПОДИНОВА 

Технически секретар на Общински съвет-Белене 


