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ПРОТОКОЛ 
№14 

 
от извънредно заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 22 

декември 2020 г. (вторник) от 17:00 ч. в зала №26 на Общинска 
администрация – Белене 

 
 
 
 

НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАТ: 
 

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

 
ОТСЪСТВАЩИ: Веселка Врайкова, Момчил Спасов, 

 

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

 
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ: не присъстват 
  

СЛУЖИТЕЛИ  НА  ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ: не присъстват 
 

РЪКОВОДИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ: не присъстват 
 

ГРАЖДАНИ: не присъстват 
 
 

След констатиране на необходимия кворум (присъстват 11 общински съветници), 
председателят на Общински  съвет-Белене откри извънредното заседание и представи 
на своите колеги предварително предложения 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене относно 
задължително предучилищно образование на 4-годишните деца. 
 

Д-р Павловска подложи на гласуване дневния ред и той бе приет с единодушие 
(11 общински съветници „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и без „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.) 
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ПЪРВА ТОЧКА 

 
Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене относно 

задължително предучилищно образование на 4-годишните деца. 
 

Д-р Павловска даде думата на Малина Ешекова – заместник кмет на община Белене 
да представи предложението. 

 
Малина Ешекова представи предложението като подчерта, че директорките на 

детските градини подкрепят идеята и условията в детските градини на територията на 
община Белене отговарят на изискванията за въвеждане на предучилищна подготовка за 
4-годишните деца. 

 
Думата бе дадена на Калоян Прокопиев, който от своя страна предложи проекта на 

решение. 
 

Д-р Бистра Павловска пристъпи към гласуване и Общински съвет - Белене взе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 115 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и   ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 1 от Закона за предучилищното и 
училищното образование (ЗПУО), §16 и §17 на ЗИД на ЗПУО (ДВ бр. 82 от 18.09.2020 
г.) Общински съвет-Белене реши: 

1. Въвежда задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца в 
Детските градини на територията на община Белене. 

2. Възлага на кмета на община Белене осъществяването на всички дейности, 
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 
Гласували 11 общински съветника: 

„ЗА“ - 11  
 

ПРОТИВ –няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма 

 
ПРИЕМА СЕ 

 

Д-р Бистра Павловска – председател на Общински съвет-Белене подчерта, че 
според проведената анкета с родителите на 4-годишните деца е станало ясно, че  по-
голямата част от тях подкрепят предложението. 

Председателят 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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