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

град Белене - 5930, ул. „България”№35,тел. 0658/31061, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg   
   

 
 
 

ПРОТОКОЛ 
№11  

 
от редовно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 11 септември 

2020 г. (петък) от 14:00 часа в зала №26 на Общинска администрация – Белене 
 
 

 
НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ: 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка 
Врайкова, Веско Манолов, Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Момчил 
Спасов, Николай Арабаджиев, Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев. 

 
ОТСЪСТВАЩИ: Камелия Веселинова 

 

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

 

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ: Александър Андреев 
 

СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ: Николай Първанов, Мая 
Терзиева, Милена Илиева, Румяна Кондрова, Анна Несторова 
ЮРИСТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ: Маринела Дочева 

 
РЪКОВОДИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ: Анелия Генова – 
директор на СУ „Д. Дебелянов“ – гр. Белене 
 
ГРАЖДАНИ: не присъстват 

 
След констатиране на необходимия кворум (присъстват 12 общински 

съветника), председателят на Общински съвет-Белене откри редовното заседание и 
представи на своите колеги така предложения  

 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

1. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Белене и средствата от ЕС към 
31.12.2019 г.  

 
2. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 

отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Белене и сметките за 
средствата от Европейския съюз към 30.06.2020 г.  

1 
 

mailto:il:%20obs.belene@gmail.com,
http://www.belene.bg/


 
3. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 

удължаване срока на Договор за общински дълг от Фонд „ФЛАГ“ за изпълнението на 
проект „Съвместно управление на риска за ефективни реакции на местните власти в 
извънредни ситуации“ e-MS code ROBG-458 по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-
България 2014-2020.  

 
4. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 

кандидатстване с проект „Изграждане на канализация и рехабилитация на 
водопровод в участъка от ОТ 47 до ОТ 49 и от ОТ 51 до ОТ 52 на улица „Първи май“ 
в гр. Белене, община Белене пред ПУДООС.  

 
5. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 

съгласие за удължаване срока на договор №63/26.07.2016 г., сключен между община 
Белене и ТП ДГС „Никопол“  

 
6. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 

формиране на маломерни паралелки в ОУ „Васил Левски“, гр. Белене за учебната 
2020/2021 година.  

 
7. Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 

формиране на маломерни паралелки в СУ „Димчо Дебелянов“ гр. Белене за учебната 
2020/2021 година.  

 
8. Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска – председател на 

Общински съвет-Белене, относно отчет за дейността на Общински съвет-Белене и 
изпълнение на приетите решения за периода месец ноември 2019 г. – месец юни 2020 
година.  

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

 
Председателят на Общински съвет-Белене даде думата на общинските съветници 

за въпроси и коментари по предложения дневен ред. 
 

Д-р Бистра Павловска подложи на гласуване дневния ред и той бе приет с 
единодушие (12 общински съветника „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.) 

 
 
ПЪРВА ТОЧКА 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 
отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Белене и средствата от ЕС 
към 31.12.2019 г. 

 Милен Дулев – кмет на община Белене представи предложението. 
 
 Предложението е разгледано във всички постоянни комисии към Общински 
съвет – Белене като е прието с единодушие във всяка една от тях. 
  

Д-р Бистра Павловска даде думата Калоян Прокопиев, който от своя страна 
направи кратък анализ на представената информация и подчерта, че община Белене 
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вече не в списъка с общини с финансови затруднения и отчете това като положителна 
тенденция, която следва да се запази. Съветникът призова да се работи и в посока 
намаляване на процента на просрочените задължения и ефективно събиране на 
собствените приходи. 

Думата бе дадена на Момчил Спасов, който подчерта, че тенденцията за 
неизпълнение на собствените приходи е неблагоприятна и възпрепятства 
реализирането на нужните политики на общината. Съветникът подчерта, че държавата 
продължава да увеличава средствата за общините и по този начин собствените приходи 
се компенсират от държавните, но това от своя страна поставя общината в по-голяма 
зависимост. Момчил Спасов обърна внимание, че при разходите на кметствата има 
нарушения в бюджетната дисциплина. Съветникът припомни, че няма предвидени 
средства за даровити деца в бюджета на общината и следва да се обърне внимание в 
определянето на бюджета за следващата година. Момчил Спасов посочи правописна 
грешка в обяснителната част относно събираемостта на данъците: събираемостта е над, 
а не „под“ осреднената събираемост на данъците. 

Д-р Бистра Павловска благодари на съветниците за направените анализи, 
подчертаните положителни тенденции и направените критики. 

Председателя на Общински съвет – Белене подложи предложението на 
поименно гласуване и общинските съветници взеха следното 

 

РЕ Ш Е Н И Е №92 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.140 от Закона за публичните 
финанси, чл. 9 от ЗОД, разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 г. и чл. 31 от Наредбата за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 
Белене: 

1. Приема уточнения Годишен план на бюджета на Община Белене за 2019 година 
по прихода и разхода по функции и дейности в размер на 8 277 890 лв., съгласно 
Приложения №1 и № 2. 

 
2. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2019 година, съгласно Приложения 

№ 1 и № 2, както следва: 
 
2.1. По прихода: 7 541 559 лв.; 
 
2.2. По разхода: 6 989 341 лв.  
 
3. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2019 г. с остатъчен размер 

1 938 203 лева и за лицата по чл. 8а от ЗОД в размер на 213 059 лева, съгласно 
Приложение №3. 

 
4. Приема отчета за изпълнението на инвестиционната програма за 2019 г. в размер 

на 3 835 639 лева, съгласно Приложение № 4. 
 
5. Приема отчета на сметки за изпълнение на проектите, финансирани от фондовете 

на ЕС за 2019 г. като общ разход в размер на 3 729 598 лева, съгласно Приложение № 5. 
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6. Приема отчета на бюджетните разходи за 2019 г. по кметства в размер на 327 969 
лева, съгласно Приложение № 6. 

 
7. Приема отчета на изразходваните средства от гласуваната субсидия за 2019 г. по 

спортни клубове в размер на 44 933 лева, съгласно Приложение № 7. 
 
8. Приема отчета на изразходваните средства от гласуваната субсиди за 2019 г. по 

читалища в размер на 180 283 лева, съгласно Приложение № 8. 
 
9. Приема отчета за изпълнение на План-сметка за сметосъбиране и сметоизвозване 

за 2019 г. в размер на 802 307 лева, съгласно Приложение № 9. 
 
 
Гласували поименно 12 общински съветника: 
 
ЗА - 12 (Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, 
Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Момчил Спасов, Николай 
Арабаджиев,  Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 
 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 

ОТСЪСТВА: Камелия Веселинова 
 
 
ВТОРА ТОЧКА 
 
 Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Белене и сметките за 
средствата от европейския съюз към 30.06.2020 г. 
  
 Д-р Бистра Павловска даде думата на Милен Дулев – кмет на община Белене да 
представи предложението.  
 
 Милен Дулев представи направеното предложение и обобщи, че изпълнението 
на бюджета през второто тримесечие на 2020 г. е 61.69 % , а 47.67 % са собствените 
приходи. Кметът подчерта като положителен факт, че общината е разполагала със 
собствени средства, за да успее през август да върне безлихвен заем в размер на 100 000 
лв. отпуснат от министерството на финансите през 2016 г. 
   
 Предложението е разгледано във всички постоянни комисии като във всяка една 
от тях е прието с единодушие с изключение на ПК „Местно самоуправление, ред, 
законност и сигурност“ където е прието с един въздържал се. 
 
 Думата бе дадена на Калоян Прокопиев, който подчерта, че акцентът в бюджета 
за 2020 г. е COVID-19, който дава отражение не само на местно ниво, но и в световен 
мащаб, а от там влияе и на всички видове приходи и разходи. Съветникът посочи 
COVID-19 като вероятна причина за ниската събираемост на по-голямата част от 
данъчните приходи и изрази предположение, че през втората половина на годината 
събираемостта ще се повиши. 
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 Последваха въпроси към Мая Терзиева – главен счетоводител на община Белене, 
която от своя страна направи нужните разяснения. 
 
 Калоян Прокопиев пожела да узнае кога се очаква да се изпълни изкърпването 
на улиците в община Белене. 
 
 Милен Дулев – кмет на община Белене уточни, че предвид високата 
ангажираност на фирмата изпълнител изкърпването се е забавило, но по уверение на 
фирмата ще започне следващата седмица. Кметът представи на съветниците 
плануваните ремонти. 
  
 Петър Дулев припомни своите въпроси по време на заседанието на комисиите 
относно причините за неодобрението на проекта за уличното осветление и призова към 
повишено внимание при подготвянето на документацията при кандидатстване. 
Съветникът обърна внимание и на необходимостта от създаването на подходяща база за  
стопанисване на новата техника, която предстои да бъде доставена. Петър Дулев 
припомни и, че при определянето на задълженията на кметските наместници, по 
предложение на общинския съвет е било прието наместниците да се отчитат два пъти 
годишно на гражданите в кметствата. Съветникът препоръча да се направи график за 
изпълнението на това задължение. 
  
 Момчил Спасов изрази мнение, че кризата с COVID-19 всъщност не оказва 
толкова съществено влияние и изрази недоволството си, че уличните ремонти се бавят 
значително и следователно изпълнението на дейностите по изкърпване биха могли да 
се прехвърлят на местна фирма. 
 
 Милен Дулев отговори, че всичко е съобразено с условията на обществената 
поръчка. 
 
 Калоян Прокопиев също подкрепи, че не може да се дава приоритет на фирми по 
географски принцип и по Закона за обществените поръчки това би било нарушение. 
Редно е да се спазва принцип на равнопоставеност при липса на възможност за 
директно възлагане. 
 
 Петър Дулев не откри намерение за спекулация в думите на Момчил Спасов и 
подкрепи твърдението и отбеляза, че за по-малките поръчки може да се намери начин 
да се подкрепи местния бизнес спазвайки закона. 
 
 Калоян Прокопиев направи още някои разяснения. 
 
 Момчил Спасов уточни, че не препоръчва да не се спазва закона, а да се намери 
начин да се подкрепи местния бизнес вместо да се толерира неспазване на сроковете. 
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РЕ Ш Е Н И Е №93 
 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните 
финанси (ЗПФ), чл. 29 ал. 2 от Наредбата за съставяне, обсъждане, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на община БЕЛЕНЕ  
  
 1. Приема за информация отчета за касовото изпълнение на бюджета и на 
сметките за средствата от ЕС на Община Белене към 30.06.2020 година по приложения 
№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 
 
 
Гласували поименно 12 общински съветника: 
 
ЗА - 12 (Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, 
Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Момчил Спасов, Николай 
Арабаджиев,  Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 
 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 

ОТСЪСТВА: Камелия Веселинова 
 
 
ТРЕТА ТОЧКА 
 

Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
удължаване срока на Договор за общински дълг от Фонд „ФЛАГ“ за изпълнението 
на проект „Съвместно управление на риска за ефективни реакции на местните 
власти в извънредни ситуации“ e-MS code ROBG-458 по Програма ИНТЕРРЕГ V-
A Румъния-България 2014-2020. 

 
Милен Дулев – кмет на община Белене представи предложението накратко. 
 
Д-р Бистра Павловска даде думата на председателите на комисиите където е 

разглеждано предложението за становища. 
 
Предложението е разгледано в две комисии. В ПК „Местно самоуправление, ред, 

законност и  сигурност“ както и в ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, 
финанси, програми за финансиране и туризъм” то е прието единодушно с малка 
корекция в срока на погасяване като „21.05.2021 г.“ става „25.05.2021 г.“ 
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РЕ Ш Е Н И Е №94 
 

На основание чл.21 ал.1, т.10 от ЗМСМА във връзка с чл.17, ал.1 и чл.19а от Закона 
за общинския дълг Общински съвет –Белене  дава своето съгласие:  

1. Променя Решение №83/28.12.2018г. взето с Протокол №10/28.12.2018г. на 
Общински съвет – Белене  в следните му части: 

• Вид на дълга – преди промяна „Краткосрочен  дълг“, поет с договор за 
общински заем  след промяната „Дългосрочен  дълг“, поет с договор за общински заем. 

- Било:Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на 
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без 
такса за предсрочно погасяване. 

- Става: Срок на погасяване – до 25.05.2021г. с възможност за предсрочно 
погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване 

В останалата си част Решение № 83/28.12.2018г. взето с Протокол №10/28.12.2018 
г. на Общински съвет – Белене  остава непроменено. 

2.  Дава съгласие на Кмета на Община Белене да отправи писмено искане  до Фонд 
„ФЛАГ“ ЕАД за удължаване на срока за погасяване на дълга до 25.05.2021г. и да 
подготви необходимите документи и да извърши всички правни и фактически действия 
за изпълнение на решението по т. 1. 

 
Гласували поименно 12 общински съветника: 

 
ЗА - 12 (Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, 
Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Момчил Спасов, Николай 
Арабаджиев,  Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 

 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 

 
ПРИЕМА СЕ 
 
ОТСЪСТВА: Камелия Веселинова 

 
ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
 
 Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
кандидатстване с проект „Изграждане на канализация и рехабилитация на 
водопровод в участъка от ОТ 47 до ОТ 49 и от ОТ 51 до ОТ 52 на улица „Първи 
май“ в гр. Белене, Община Белене пред ПУДООС. 
 
 Милен Дулев – кмет на община Белене обобщи направеното предложение като 
подчерта, че за общината е изключително предимство, че разполага с изградена 
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канализационна мрежа и пречиствателна станция при кандидатстване пред ПУДООС за 
финансиране.  
  
 Предложението е разгледано в ПК „Устройство на територията, жилищна 
политика и екология“ и ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, 
програми за финансиране и туризъм“. В двете комисии предложението е прието 
единодушно като Николай Арабаджиев уточни, че в становището е допусната грешка и 
гласувалите са 5, а не 6. 
 
 В хода на разговора стана ясно, че е необходимо уточнение, че проекът освен 
приоритетен е и съответен на Общинския план за развитие. Бе констатирано съгласие 
да бъде отразена корекцията от името на кмета.  
 
 Петър Дулев изрази благодарност за признанието от страна на кмета Милен 
Дулев относно реализирането на проекта за пречиствателна станция в предишен мандат 
на управление, благодарение на който е възможно кандидатстването пред ПУДООС. 
Съветникът изрази задоволство и подчерта, че това е пътят и начинът да се довърши 
заплануваното преди 7 до 10 години от тогавашното ръководство на общината въпреки 
проблемите. 
 
 Д-р Бистра Павловска също изрази положително мнение за далновидността на 
тогавашното ръководство и за поетия риск по отношение на този проект. 
 
 Председателят на Общински съвет – Белене пристъпи към гласуване и 
съветниците взеха следното 
 

РЕ Ш Е Н И Е №95 
 

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА дава съгласие за кандидатстване 
на Община Белене пред ПУДООС с проект: „Изграждане на канализация и 
рехабилитация на водопровод в участъка от ОТ 47 до ОТ 49 и от ОТ 51 до ОТ 52 
на  улица „Първи май” в гр. Белене, Община Белене”. 

  2. Обявява проекта по т.1 за приоритетен и съответен на Общинския план за 
развитие. 

              3. Възлага на Кмета на Община Белене да подготви необходимите документите 
и да внесе проекта пред  Управителния съвет на ПУДООС. 

Гласували поименно 12 общински съветника: 
 

ЗА - 12 (Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, 
Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Момчил Спасов, Николай 
Арабаджиев,  Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 
 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
 
ПРИЕМА СЕ                  
ОТСЪСТВА: Камелия Веселинова 
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ПЕТА ТОЧКА 
 
 Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
съгласие за удължаване срока на договор №63/26.07.2016 г., сключен между 
община Белене и ТП ДГС „Никопол“ 
 
 Милен Дулев – кмет на община Белене представи предложението накратко като 
определи избора за съвместна работа с ТП ДГС „Никопол“ като добър. 
 

Предложението е разгледано в три комисии и думата бе дадена на председателите 
на комисиите да представят становищата си в резултат на разгорещените дебати по 
време на заседанията на постоянните комисии. 

В ПК „Местно самоуправление, ред, законност и сигурност“ предложението е 
подкрепено единодушно. 

В ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология“ предложението 
също е прието с направените корекции по предложение на Момчил Спасов. 

В ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, програми за 
финансиране и туризъм“ предложението е прието с един гласувал против. 

Д-р Бистра Павловска уточни, че Калоян Прокопиев е предложил обновен вариант 
на решението, който бе раздаден на съветниците малко преди началото на заседанието. 
Председателят даде думата на съветника да изложи доводите си. 

Калоян Прокопиев обобщи възникналите дебати по време на заседанията на 
постоянните комисии. Съветникът отбеляза, че проектът на решение в становищата на 
комисиите не е достатъчно ясно и добре структурирано. Калоян Прокопиев представи 
своето виждане за проект на решение, което изяснява формата, срокът и редът на 
управление и съответно изпълнението на решението. 

Момчил Спасов изрази подкрепата си към предложението на Калоян Прокопиев, но 
с известни резерви. Съветникът изрази мнение, че е редно съветниците да разполагат с 
проект на договор при вземането на решението, за да се избегне конфликт между 
договора и наредбата. Момчил Спасов подчерта, че е необходимо да се търсят варианти 
както за залесяване, така и за застраховане на горите предвид случилото се в село 
Кулина Вода. Съветникът припомни на кмета, че в решението, което е взето през 2016 
г. също има точка за приемане на наредба, но това задължение не е изпълнено. 

Калоян Прокопиев направи още някои разяснения. 

Петър Дулев пожела да узнае как се осъщтествява контрол и дали има 
действителни нарушения по отношението на ползването на дървесина. 

Милен Дулев – кмет на община Белене и Румяна Кондрова – гл. експерт ЕЧССЕ,   
дадоха нужните отговори и разяснения. 
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След потвърждение от страна на юриста на Общински съвет – Белене Маринела 
Дочева, че предложението на Калоян Прокопиев е законово издържано д-р Бистра 
Павловска покани съветниците да гласуват поименно. 

 
РЕ Ш Е Н И Е №96 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.181, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за 

горите: 
 

1. Управлението на горските територии – собственост на Община Белене да се 
осъществява от ТП ДГС „Никопол” въз основа на Договор. 
 

2.  Възлага на Кмета на Община Белене да сключи договор с ТП ДГС „Никопол” 
за управление на горските територии – собственост на Община Белене за срок от 4 
години. 
 

3. Възлага на Кмета на Община Белене да бъде изработена Наредба по чл.181, 
ал.6 от Закона за горите в срок до 6 /шест/ месеца. 
 

4. Възлага на Кмета на Община Белене последващи действия. 
 
Гласували поименно 12 общински съветника: 

 
ЗА - 11 (Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, 
Даниел Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Момчил Спасов, Николай 
Арабаджиев, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 
 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  1 (Олег Йорданов) 
 
ПРИЕМА СЕ 
 
ОТСЪСТВА: Камелия Веселинова 

 
Председателят на Общински съвет-Белене обяви кратка 15-минутна почивка. 
 

*** 
 

Румен Арабаджиев не присъства на втората част от заседанието. 
 
ШЕСТА ТОЧКА 
 
 Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
формиране на маломерни паралелки в ОУ „Васил Левски“, гр. Белене за учебната 
2020/2021 година. 
 
 Милен Дулев – кмет на община Белене представи предложението. 
  
 Предложението е разгледано в две комисии и е прието единодушно. 
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 Веселка Врайкова – председател на ПК „Здравеопазване, социални дейности, 
образование, култура, младежки дейности и спорт” направи забележка, че проектът на 
решение в становищата за двете училища е различен въпреки идентичния характер на 
предложенията и е необходимо да се уточни дали в т. 1 се „утвърждава“ или 
„разрешава“ създаването на маломерни паралелки. Съветниците подкрепиха думата 
„разрешава“ 
 
 ПК „Местно самоуправление, ред, законност и  сигурност“ е другата комисия в 
която предложението е било разгледано. 
 
 Д-р Бистра Павловска даде думата за коментари. 
  
 Николай Арабаджиев направи забележка, че не е даден точният размер на 
финансовите средства, а ще бъде представен в началото на следващата година. 
 
 Милен Дулев отговори, че Община Белене ще спази ангажимента за отпускане 
на  предвидените средства в бюджета на Общината за 2020 г. и в началото на 
следващата година ще стане ясен точният размер, който не би следвало да е драстично 
по-висок.  
 
 Момчил Спасов изрази мнение, че все пак е нужно да има повече яснота и 
пожела да получи информация за сравнение с миналата година. 
 
 Анна Несторова гл. експерт Здравни и социални дейности, Образование, 
МКБППМН представи нужните справки. 
  
 Последваха предположения и приблизителни калкулации. 
 
 В подкрепа на ОУ „Васил Левски“ г-жа Анелия Генова припомни, че училището 
е иновативно и за това следва да получи субсидия и следователно недостигът ще бъде 
до известна степен компенсиран.  
 
 Д-р Бистра Павловска пристъпи към гласуване 
 
 

РЕ Ш Е Н И Е №97 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.68, ал.1, т.2 от Наредбата за финансиране на 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование/2017 г.: 

 
1. Разрешава маломерни самостоятелни паралелки за учебната 2020/2021 година 

в ОУ „Васил Левски“, гр.Белене, както следва: 
 

√ І клас – 9 (недостиг 7 ученици); 
 √ ІІ клас – 10 (недостиг 6 ученици); 
 √ ІІІ клас – 13 (недостиг 3 ученици); 
 √  ІV клас – 13 (недостиг 3 ученици); 
 √ V клас – 11 (недостиг 7 ученици); 
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 √ VІ клас – 15 (недостиг 3 ученици); 
            √ VІІ клас – 11 (недостиг 7 ученици). 
  

2. Допълнителните финансови средства за обезпечаване на учебния процес се 
осигуряват от бюджета на Община Белене. 
 
 
Гласували 11 общински съветника: 
 
ЗА – 11 
 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 

ОТСЪСТВАТ: Камелия Веселинова и Румен Арабаджиев 
 

 
СЕДМА ТОЧКА 
 
 Предложение от Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене, относно 
формиране на маломерни паралелки в СУ „Димчо Дебелянов“ гр. Белене за 
учебната 2020/2021 година. 
 
 Милен Дулев – кмет на община Белене представи накратко предложението. 
 
 Г-жа Анелия Генова – директор на СУ „Димчо Дебелянов“ гр. Белене уточни, 
че има промяна в броя на учениците, представена в деня на заседанието на комисиите. 
 
 Веселка Врайкова – председател на ПК „Здравеопазване, социални дейности, 
образование, култура, младежки дейности и спорт” вметна, че дофинансирането при 
СУ „Димчо Дебелянов“ е за сметка на училището, а не на Общината. Председателят 
на комисията уточни, че има техническа грешка в становището и гласувалите са 5 ЗА 
с направената корекция с думата „разрешава“. 
 
 Последваха кратки дискусии.  
  
 Момчил Спасов покани г-жа Анелия Генова да направи съпоставка с миналата 
година. От своя страна директорът на училището представи обобщена информация от 
последните 4 години. Г-жа Генова изказа мнение, че училището ще успее да се справи 
с недостига от 15 ученици. Директорката изрази надежда, че СУ „Димчо Дебелянов“ 
ще бъде компенсирано по друг начин, както Момчил Спасов вметна, чрез проекти 
като този за спортното игрище, който предстои. 
 
 Олег Йорданов представи становището на ПК „Местно самоуправление, ред, 
законност и  сигурност“ където предложението е прието с единодушие. 
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Р Е Ш Е Н И Е №98 

 
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.11, ал.1, т.2 и ал.2 от 
Наредбата№7/2000 г. на МОН: 

 
1. Разрешава маломерни самостоятелни паралелки за учебната 2020/2021 
година в СУ „Димчо Дебелянов“, гр.Белене, както следва: 

 
√ І б клас - 10 (недостиг 6 ученици); 
√ ІII а клас - 15 (недостиг 1 ученик); 
√ VІІ а клас - 17 (недостиг 1 ученик); 
√ VІІІ б клас - 16 (недостиг 2 ученици); 
√ ІХ а клас - 13 (недостиг 5 ученици). 

 
2. Дофинансирането е за сметка на СУ „Димчо Дебелянов“, гр.Белене. 

 

Гласували 11 общински съветника:  

ЗА – 11 

 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 

ОТСЪСТВАТ: Камелия Веселинова и Румен Арабаджиев 
 
ОСМА ТОЧКА 
 
 Предложение от д-р Бистра Ангелова Павловска – председател на 
Общински съвет-Белене, относно отчет за дейността на Общински съвет-Белене и 
изпълнение на приетите решения за периода месец ноември 2019 г. – месец юни 
2020 година. 
  
 Д-р Бистра Павловска – председател на Общински съвет – Белене представи 
накратко предложението като изрази благодарност на най-активните съветници за 
добрия тон и градивната критика по време на заседанията на съвета. 
 
 Предложението е разгледано във всички постоянни комисии при Общински 
съвет – Белене, където е прието с единодушие за информация. 
 
 След кратко отклонение на тема АДО „Дунав“ Момчил Спасов взе думата и 
направи някои забележки по предложението като получи уверение, че те ще бъдат 
взети предвид при следващия отчет на Общински съвет-Белене. Съветникът призова за  
повече проследяемост по изпълнението на решенията свързани с кандидатстването по 
проекти. Момчил Спасов припомни за допуснати грешкки и съответно възможности по 
повод на кандидатстването с проект за улично осветление. 
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 Д-р Бистра Павловска – председател на Общински съвет – Белене благодари, 
както за положителните думи, така и за отправените критики. 
 
 Момчил Спасов отново призова за повече активност от страна на кмета при 
представянето на отчета. 
 
 Кметът на община Белене взе отношение по въпрос от страна на Калоян 
Прокопиев относно структурата на общинската администрация. 
 
 Председателят на Общински съвет – Белене пристъпи към гласуване за сведение 
 

Р Е Ш Е Н И Е №99 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл. 27, ал. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 16, ал. 1, т. 17 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Белене, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 година 

 
1. Приема отчета на председателя за дейността на Общински съвет – Белене и 

неговите комисии за периода месец ноември 2019 г. – месец юни 2020 г. 
 
2. Възлага на председателя на Общински съвет – Белене  да разгласи отчета на 

населението на общината по реда, определен в  чл. 16, ал. 1, т. 17 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Белене, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 година. 

 
Гласували 11 общински съветника:  
 

 ЗА - 11 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 
ОТСЪСТВАТ: Камелия Веселинова и Румен Арабаджиев 
 
ДЕВЕТА ТОЧКА 
 

Изказвания, питания, становища и предложения от граждани: Няма 
постъпили 

Д-р Бистра Павловска – председател на Общински съвет – Белене закри 
заседанието. 

Д-р Бистра Павловска 
Председател на Общински съвет-Белене 
Мартина Вакинова 
Технически секретар на Общински съвет-Белене 
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