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

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

 

от редовно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 16 декември 

2019 г. (понеделник) от 14.00 ч. в зала №26 на Общинска администрация – Белене 

 

 

ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ: 

 

 I. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ:  13 - Бистра Павловска, Веселка Врайкова, 

Веско Манолов, Валери Босилков, Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, 

Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Олег Йорданов, Петър Дулев, Камелия 

Веселинова и Румен Арабаджиев. 

 

 II. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Милен Дулев. 

 III. ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ: Малина Ешекова и Петър Ангелов. 

            IV. КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА - Венцислав Петров, Калин Петракиев, Марио 

Дончев, Румен Георгиев. 

 V.СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - Румен Джантов - 

юрист. 

 VI. ГРАЖДАНИ 

 

 

 След констатиране на необходимия кворум (присъстват 13 общински съветници), 

председателят на Общински съвет-Белене -  д-р Бистра Павловска, откри заседанието и 

представи на своите колеги предварително предложения  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.  

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

Белене, относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински 

съвет - Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация за мандат 2019-2023 година. 

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

Белене, относно избор на състав на постоянните комисии към Общински съвет - 

Белене. 

4. Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на Общински съвет - 

Белене, относно определяне на представител на Общински съвет - Белене в 

Областния съвет за развитие на Област Плевен. 

5. Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно определяне 

на представители на Община Белене в Общото събрание на Асоциацията на 

дунавските общини "Дунав". 

6. Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно определяне 

на представител на Община Белене в Сдружение "МИГ Белене-Никопол". 



7. Предложение от Милен Павлов Дулев -  Кмет на Община Белене, относно 

избиране на двама членове за включване към Общинския съвет за намаляване на риска 

от бедствия. 

8. Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 

разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на  Договор 

BG05M90P001-2.040-0026 от 28.06.2019 г. по проект "Патронажна грижа в Община 

Белене", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

"Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз, подписан между Министерството а труда и социалната политика и 

Община Белене. 

9. Предложение от Валери Здравков Босилков - председател на Комисия за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при Общински съвет-

Белене, относно информация за извършената проверка на подадените декларации по 

чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ до Комисия за предотвратяване и установяване конфликт 

на интереси (КПУКИ) при Общински съвет - Белене. 

10. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

 

Извършена бе церемония по полагане на клетва от новоизбрания общински съветник 

инж. Даниел Тонев. 

 

По дневния ред: 

9 точки - д-р Бистра Павловска 

Калоян  Прокопиев  предложи  по Точка 9  да се промени названието Доклад от КПУКИ.  

Гласували: 13 общински съветници 

За - 13 

Против - няма 

Въздържал се - няма 

Приема се 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 Предложение от д-р Бистра  Ангелова Павловска - председател на 

Общински съвет - Белене, относно приемане на Правилник за организацията и 

дейността на Общински съвет - Белене, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация за мандат 2019-2023 година. 

Председателят на Общински съвет-Белене прочете предложението, след което даде 

думата на председателите на  всички постоянните комисии, където е разгледано, да 

представят становищата си: 

Петър Дулев: Какви са мотивите за възлови точки и алинеи в правилника. Прави 

впечатление за един заместник-председател. Това, което е залегнало като практиката в 

НС и други общински съветници, да се даде възможност и на опозицията да има 

заместник-председател. Над 1000 души за гласували за нашата група общински 

съветници.  

По отношение на комисиите, ние смятаме, че е редно за се запазят комисиите, както 

бяха  в предходния мандат. Обединяването на образованието  и здравеоопазването не 

смятам, че е добра идея. 

Комисията по икономика... 

Спортът да е към младежки дейности, спорт и образованието. 



Туризмът е към икономика. 

Момчил Спасов: Има изменение в ЗМСМА от приемането на Правилника от 2015 г. 

Юристът на Общинския съвет трябваше да предложи тези промени. 

- кмет на кметство - кметове на кметство 

- да има двама заместник-председатели - той няма да утежни бюджета на Общински 

съвет. Заместник-кметовете остават. 

- чл. 29 от ЗМСМА - да се запише 

- увеличено е работното време на председателя 

- двама не са двама - да стане трима 

- една огромна комисия, затова да бъдат както бяха през 2015-2019 г. 

- броят на членовете - 7 члена е много, според мен. Това сега е кворум за заседание. 

Да са 5 комисии с по 5 члена. Да помислим по названието на комисиите. 

- туризмът да отиде в икономиката 

- спортът е по-близо до образованието 

- Наблюдателна комисия - не е беда да залегне в нашия правилник 

- бюджетът е най-обемистия материал. Времето за запознаване с материалите - 7 дни 

- 50, 60, 65. 

- за тайно заседание - от 2 групи общински съветници - чл. 125, ал. 1, чл. 5, ал. 2, т. 4 - 

дублират се, но и така да остане не е фатално. 

- чл. 17- да станат отделни алинеи отделните изречения 

- към мотивите - финансовата част - колко ще струва 

 Д-р Павловска: 

 - връщам го на 3 часа работното време на председателя на Общински съвет. 

- по отношение на комисиите - комисията по изготвяне на правилника - обединихме 

се, защото знаете колко се припокриваха материалите. Не виждам да е проблем, че 

членовете са 7. От практиката знаете, че УТЖПЕ + Икономика гледат едни и същи 

точки. 

- за спорта - проблемите не са само финансови. 

- за заместник-председателя - лично мое виждане е, че да бъдат двама заместник-

председатели, но ние сме група, коалиция и така реши мнозинството в нашата коалиция. 

- да имаме 5 календарни работни дни, вместо 5 работни дни за материалите. Само за 

бюджета - 7 дни работни, добре. За комисиите - 5 работни дни, за заседанието - 5 

работни дни. 



- председателски съвет - трябва да ни предадете списък, писмо от вашият 

ръководител на група 

Момчил Спасов:  

- не приемам 1 зам.-председател 

- не приемам спортът да отиде в Икономиката. Туризмът няма какво да прави към 

зравеоопазването. Туризмът да е към иконоческа комисия. 

Петър Дулев:  

- времето за материалите - 7 календарни дни за комисия, 5 календарни дни за сесия. 

Доктор Бистра Павловска прекрати разискванията и подложи на гласуване 

предложението и Общински съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ № 8 

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

администрация, приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - 

Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за 

мандат 2019-2023 г. 

- 5  Постоянни комисии -  

Гласували: 13 съветници 

ЗА - 5 

ПРОТИВ - 7 

ВЪЗДЪРЖАЛ  СЕ - 1 

НЕ СЕ ПРИЕМА 

- по наименованието на комисиите  

- спорт и туризъм да се разменят 

Гласували: 13 съветници 

ЗА - 8 

ПРОТИВ - 0 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 5 

ПРИЕМА СЕ 

- двама заместник-председатели 

Гласували: 13 съветници 

ЗА - 5 

ПРОТИВ - 0 



ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 8 

НЕ СЕ ПРИЕМА 

Правилника 

Гласували : 13 съветници 

ЗА - 8 

ПРОТИВ - няма 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 5 

ПРИЕМА СЕ. 

 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на Общински 

съвет - Белене, относно избор на състав на постоянните комисии към Общински 

съвет - Белене. 

 

Д-р Бистра Павловска докладва предложението си. 

След промяната - спорт отпада и се заменя с туризъм. 

Петър Дулев:  В ПК "Икономика..." да има трима члена, а в ПК "МСРЗС" - да имаме 

двама члена. 

Петър Дулев:  Момчил Спасов, Калоян Прокопиев , Румен Арабаджиев - ПК 

"Икономика..." 

- ПК "УТЖПЕ" - П. Дулев - отказваме се от председателското място и за членове 

предлагаме: Момчил Спасов, Калоян Прокопиев, Петър Дулев 

- ПК "МСРЗС " - Петър Дулев, Камелия Веселинова 

- ПК "Здравеопазване  ... и спорт"  - Камелия Веселинова и  Румен Арабаджиев. 

Д-р Бистра Павловска: 

 - УТЖПЕ  - Председател Иван Динов 

Гласуване: отделно всяка ПК  - "Икономика "  - БСП - 3 члена 

Доктор Бистра Павловска прекрати разискванията и подложи на гласуване 

предложението и Общински съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ № 9 

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

администрация, във връзка с чл. 44 и чл. 45, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 от Правилника за 



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

взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г. 

 

 

Гласували : 13 съветници 

ЗА - 5 

ПРОТИВ - 4 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 4 

НЕ СЕ ПРИЕМА.  

 

Състав на : 

ПК " Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, програми за 

финансиране и туризъм " 

Гласували : 13 съветници 

ЗА - 8 

ПРОТИВ - няма 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 5 

ПРИЕМА СЕ. 

 

ПК "УТЖПЕ" 

Гласували : 13 съветници 

ЗА -13 

ПРОТИВ - няма 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

ПРИЕМА СЕ. 

 

ПК "МСРЗС" 

Гласували : 13 съветници 

ЗА -13 

ПРОТИВ - няма 



ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

ПРИЕМА СЕ. 

 

ПК " Здравеопазване, социални дейности, образование, култура, младежки 

дейности и спорт" 

Гласували : 13 съветници 

ЗА -13 

ПРОТИВ - няма 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

ПРИЕМА СЕ. 

Определен бе и съставът на постоянните комисии към Общинския съвет. Те ще са 

четири, както следва: 

1. ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране и 

туризъм” - 7 члена: 

Председател: Николай Арабаджиев 

Членове: 

1. Веселка Врайкова 

2. Даниел Тонев 

3. Иван Динов 

4. Олег Йорданов 

5. Момчил Спасов 

6. Калоян Прокопиев 

2. ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология” - 7 члена: 

Председател: Иван Динов 

Членове: 

1. Даниел Тонев 

2. Николай Арабаджиев 

3. Валери Босилков 

4. Момчил Спасов 

5. Калоян Прокопиев 

6. Петър Дулев 

3. ПК „Местно самоуправление, ред, законност и сигурност” - 5 члена: 

Председател: Олег Йорданов 

Членове: 

1. Веско Манолов 

2. Петър Дулев 

3. Камелия Веселинова 

4. Румен Арабаджиев 

4. ПК „Здравеопазване, социални дейности, образование, култура, младежки дейности и 

спорт ” в състав от 7 члена: 

Председател: Веселка Врайкова 

Членове: 

1. Бистра Павловска 



2. Веско Манолов 

3. Олег Йорданов 

4. Валери Босилков 
5. Румен Арабаджиев 

6. Камелия Веселинова 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска - председател на Общински 

съвет - Белене, относно определяне на представител на Общински съвет - Белене в 

Областния съвет за развитие на Област Плевен. 

Д-р Бистра Павловска внесе предложението и предложи г-жа Веселка Врайкова. 

Предложението бе подложено на гласуване и Общински съвет - Белене взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 10 

На основание чл.21, ал.1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 2 от Закона за 

регионалното развитие: 

1. Определя за представител на Общински  съвет - Белене в Областния съвет за 

развитие на Област Плевен общинския съветник Веселка Врайкова. 

2. Представителите от  Община Белене в в Областния съвет за развитие на 

Област Плевен да информират Общински съвет - Белене за темите, които се 

обсъждат и решенията, които се приемат на проведените заседания. 

.  

Гласували : 13 съветници 

ЗА -13 

ПРОТИВ - няма 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

ПРИЕМА СЕ. 

 

 

ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА 

 Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 

определяне на представители на Община Белене в Общото събрание на 

Асоциацията на дунавските общини "Дунав". 

 

Доктор Бистра Павловска даде думата на вносителя на предложението. Предложението 

бе подложено на гласуване и Общински съвет - Белене взе следното 



 

  

 
Р Е Ш Е Н И Е №: 11 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и във връзка с чл. 18 от Устава на АДО 

"Дунав" 

1. Избира за делегат в Общото събрание на АДО "Дунав" от Община Белене - г-н Милен 

Павлов Дулев - Кмет на Община Белене. 

2. Избира за заместник- делегат в Общото събрание на АДО "Дунав" от Община Белене - 

д-р Бистра Ангелова Павловска- Председател на Общински съвет - Белене. 

 

Гласували : 13 съветници 

ЗА -13 

ПРОТИВ - няма 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

ПРИЕМА СЕ. 

 

ПЕТА  ТОЧКА 

 Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 

определяне на представител на Община Белене в Сдружение "МИГ Белене-

Никопол". 

Д-р Павловска подложи на гласуване и Общинския съвет взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 12 

 

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

администрация, във връзка с чл.23,  ал. 2, т.4 и чл. 40, ал. 1 от Устава на СНЦ "МИГ 

Белене-Никопол": 

 1. Определям Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене за представител в СНЦ 

"МИГ Белене-Никопол" . 

Гласували : 13 съветници 

ЗА -13 

ПРОТИВ - няма 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

ПРИЕМА СЕ 



 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА 

Предложение от Милен Павлов Дулев -  Кмет на Община Белене, относно 

избиране на двама членове за включване към Общинския съвет за намаляване на 

риска от бедствия. 

 

Д-р Павловска даде думата на вносителя на предложението, който го изложи пред 

общинските съветници.  

Предложението бе подложено на гласуване и Общинския съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 13 

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

администрация, във връзка с чл. 65, ал. 2 от Закона за защита при бедствия 

1. Определя за членове на общинския съвет за намаляване на риска от бедствия, 

общинските съветници: 

- Валери Босилков 

- Румен Арабаджиев 

 
ГЛАСУВАЛИ: 13 

ЗА – 13 

ПРОТИВ –няма 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 

 

ПРИЕМА СЕ 

 

 
СЕДМА ТОЧКА 

Предложение от Милен Павлов Дулев - Кмет на Община Белене, относно 

разрешение за заемообразно ползване на средства за изпълнение на Договор 

BG05M90P001-2.040-0026 от 28.06.2019 г. по проект "Патронажна грижа в 

Община Белене", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския 

социален фонд на Европейския съюз, подписан между Министерството а труда и 

социалната политика и Община Белене.   

 

Д-р Павловска даде думата на вносителя на предложението, който го изложи пред 

общинските съветници.  



Момчил Спасов: 1.Допълнително трябва да има срок за връщане. 

2. Средствата да бъдат възстановени след верификация на разходите. 

Предложението бе подложено на гласуване и Общинския съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 14 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси: 

1. Общински съвет- Белене разрешава ползването на временен безлихвен заем по 

Договор № BG05M90P001-2.040-0026 от 28.06.2019 г. за осигуряване на средства за 

предоставяне на качествени здравно-социални услуги от доставчиците, наети по 

проекта в размер на 4 700 лв. (четири хиляди и седемстотин лева) от общинския 

бюджет. 

ГЛАСУВАЛИ: 13 поименно 

ЗА – 13 

ПРОТИВ –няма 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 

 

ПРИЕМА СЕ 

 

ТОЧКА ОСМА 

Предложение от Валери Здравков Босилков - председател на Комисия за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при Общински 

съвет-Белене, относно информация за извършената проверка на подадените 

декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ до Комисия за предотвратяване и 

установяване конфликт на интереси (КПУКИ) при Общински съвет - Белене. 

 

Д-р Павловска даде думата на вносителя на предложението - г-н Валери Босилков, 

който го изложи пред общинските съветници.  

Д-р Павловска подложи на поименно гласуване предложението за решение и Общинския 

съвет прие следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е №: 15 

 
 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА приема информацията за извършената проверка на 

подадените декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ до Комисията за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси (КПУКИ) при Общински съвет - Белене за сведение. 

ГЛАСУВАЛИ: 13  

ЗА – 13 

ПРОТИВ –няма 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 

ПРИЕМА СЕ 



 

 

ТОЧКА ДЕВЕТ 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 

Няма. 

 

      Поради изчерпване на дневния ред, д-р Бистра Павловска, председател на Общински 

съвет-Белене, закри заседанието. 

 

 

 

 

 

Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА 

Председател на Общински съвет - Белене 

 

 


