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

 
 
     

П Р О Т О К О Л 
№2 

 
от заседание на Общински съвет-Белене, проведено на  14.02.2014 г. 

(петък)  от 14.00 часа в зала №26 на общинска администрация-Белене 
  

НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВАХА: 
 

 
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Анелия Беева, Бистра Павловска, 
Веселка Врайкова, Емил Михайлов, Катя Симеонова, Красимир Тодоров, 
Лидия Георгиева, Надя Ганчева, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, 
Пламен Гендов, Радка Дончева, Росица Златева, Светослава Христова   и 
Стефан Николов      
 
 ОТСЪСТВАТ: Владимир Мънев и Мая Ангелова 
 
 ПРИСЪСТВАХА  ОЩЕ: 
 
 КМЕТ И  СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Момчил Спасов  и Яна 
Илиева 
 КМЕТОВЕ   НА КМЕТСТВА: Калин Петракиев и  Светослав Ангелов  
  

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК НА с.БЯЛА ВОДА:   Венцислав Петров 
 
ДИРЕКТОРИ НА ДИРЕКЦИИ 
 
СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 ДИРЕКТОРИ НА ДЕТСКИ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ 
 
 
 След необходимия кворум от общински съветници, г-н Стефан 
Николов-председател на Общински съвет-Белене, откри заседанието  при 
следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Обсъждане и приемане проект на бюджет на община Белене за  
2014 г. 

ДОКЛАДВАТ: ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ВСИЧКИ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 
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2. Предложение от Момчил Спасов-Кмет на община Белене, относно  

промени в структурата на функция „Образование”. 
 ДОКЛАДВАТ: КАТЯ СИМЕОНОВА И РАДКА ДОНЧЕВА-
ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 
 3. Предложение от Момчил Спасов-Кмет на община Белене, относно 
годишен отчет за 2013 г. по изпълнението на Програмата за опазване на 
околната среда. 
 ДОКЛАДВА: ПЕТЪР АНГЕЛОВ-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК”ТСУ, 
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА И ЕКОЛОГИЯ” 
 4. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник 
за организацията и дейността на Общински съвет-Белене и 
взаимодействието му с общинската администрация мандат 2011-2015 г. 
 5. Питания. 
 
 ГЛАСУВАЛИ ЗА ДНЕВНИЯ РЕД: 
 ЗА-14 
 ПРОТИВ-няма 
 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-няма 
 ПРИЕМА СЕ. 
 
 (В момента на гласуването на дневния ред г-жа Светослава 
Христова не присъстваше в залата). 
  

ПЪРВА ТОЧКА 
 

Обсъждане и приемане проект на бюджет на община Белене за  
2014 г. 
 
 Г-н Момчил Спасов-Кмет на община Белене подробно запозна 
общинските съветници и всички присъстващи с приоритетите при 
реализирането на бюджета. Г-н Спасов направи следните предложения: 
  - поради това, че в ОУ”Васил Левски” гр.Белене е изгорял 
котела, е необходимо доставка и монтаж на котел на приблизителна 
стойност 18 000 лв. и предлага корекция в поименния списък, като  т.2 
„Основен ремонт отоплителна инсталация ОДЗ”Мечта”-подмяна 
тръбопроводи – 30 000 лв. се отлага, а средствата се преразпределят за:  
                    -  Доставка и монтаж на котел за ОУ”Васил  Левски”с мощност 
1000 мv  на приблизителна стойност  18 000 лв.; 
  - в т.9 от Поименния списък „Ремонт кметство и Клуб на 
пенсионера” с.Деков да се добавят още 11 000 лв.; 
  - подмяна дограма в кметство с.Бяла вода – 1 000 лв. 
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Г-жа Катя Симеонова изрази становището на ПК”Икономика, 

приватизация, бюджет, финанси и програми за финансиране” с 
направените допълнения 
    

След станалите разисквания и проведените дебати от Момчил 
Спасов, Катя Симеонова, Петър Ангелов, Радка Дончева, Лидия Славчева, 
Светослава Христова, Росица Златева, Пламен Гендов, Емил Михайлов, 
Калин Петракиев, Светослав Ангелов, Венцислав Петров, Красимир 
Тодоров и Яна Илиева, общинските съветници гласуваха за прекратяване 
на разискванията. 
 
 ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ГЛАСУВАХА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 
РАЗИСКВАНИЯТА: 
 ЗА-15 
 ПРОТИВ-няма 
 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-няма 
 ПРИЕМА СЕ. 
  
 ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ГЛАСУВАХА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА 
КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ С НАПРАВЕНИТЕ ДОПЪЛНЕНИЯ И 
ИЗМЕНЕНИЯ. 
 ЗА-12 
 ПРОТИВ-1 
  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-2 
 ПРИЕМА СЕ. 
 

   
 След станалите разисквания и направените предложения от  Момчил 
Спасов, Катя Симеонова, Петър Ангелов, Радка Дончева, Лидия Славчева, 
Светослава Христова, Росица Златева, Пламен Гендов, Емил Михайлов, 
Калин Петракиев, Светослав Ангелов, Венцислав Петров, Красимир 
Тодоров и Яна Илиева, общинските съветници взеха следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №12 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1, във връзка с чл.27, ал.1 и ал.5 от 
ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3, и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с 
разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 г.  
 

1. Приема бюджета на Община Белене за 2014 година, както следва: 
 

1.1. По приходите в размер на 4  946  000 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.: 
1.1.1. Приходи за делегирани държавни дейности в размер на  2 473 886 лв. в т.ч. 
1.1.1.1.Обща субсидия за делегираните дейности в размер на 2 355 293 лв. 
1.1.1.2.Преходен остатък от 2012 г. в размер на                              118 593 лв.  
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1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на     2 472  114 лв. в т.ч. 
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на                      496 500
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на                1 299 993
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 469 700
1.1.2.4. За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища  35 200
1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи  220 600
1.1.2.5.1 за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА   97 300
1.1.2.5.2 за изграждане и основен ремонт на общински пътища         123300
1.1.2.6. Трансфери 101 680
1.1.2.7 Временни безлихвени заеми 498 996
1.1.2.8. Финансиране  -1 124 545
1.1.2.9 Преходен остатък от 2013г 473 990
    
1.2. По разходите в размер на 4  946  000 лв, разпределени съгласно Приложение № 2 в т.ч.: 
1.2.1. Разходи в делегирани държавни дейности в размер на            2 473 886 лв. 
1.2.2. Разходи в местни дейности всичко                           2 472  114 лв. в.т.ч. 
1.2.2.1. За дофинансиране на текущи разходи в делегираните държ. дейности    39 500 лв. 
1.2.2.2. Резерв непредвидени разходи в местни дейности размер на            35 245 лв. 
                            в т.ч. резерв по чл.55 от ЗДБРБ за 2014 г. – 25 245 лв. 
1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер 
на 531 962 лв. 
1.3. Разпределя преходния остатък от 2013 г. в размер на 592 583 лв. както следва: 
1.3.1.в делегирани държавни дейности                                                  118 593 лв. в т.ч. 

Дейност 122 Общинска администрация 17 426
Дейност 284 Ликв. на посл. от стихийни бедствия  51 555
Дейност 322  ООУчилища – делегирани бюджети                                         45 920
Дейност 311 ОДЗ и ЦДГ 1 222
Дейност 437 Здравни кабинети 2 470

 
1.3.2. в местни дейности                                                                          473 990 лв. в т.ч. 

Дейност  623 Чистота 125 108
Дейност 832 Капиталови разходи 40 019
По §76 в приход(-)  Заем за ОПРР - проект „Димум” 303 863
2. Приема инвестиционна програма в размер на 39 358  620 лв., съгласно приложен 

поименен списък (Приложение № 3) по източници на финансиране: 
2.1 Бюджет и в т.ч. 325 619
2.1.1 Целева републиканска субсидия                          220 600
2.1.2 Остатък целева субсидия от 2013г                        40 019
2.1.3 Собствени бюджетни средства                              65 000
2.2. Програма за ТГС Румъния-България         675 486
2.3 От Оперативни програми на  ЕС                    37 557 916
2.4 Други външни източници                                    799 599

 
3. Утвърждава разходите за заплати през 2014 г., без звената, които 

прилагат системата на делегираните бюджети, съгласно Приложение № 4. 
 4.Утвърждава  разчет за целеви разходи и субсидии, както следва: 

4.1. Размер 86 лв. за помощта за погребения на самотни лица без 
близки и роднини по права и съребрена линия до втора степен  
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включително, за бездомни и безпризорни, настанени в заведения за 
социални услуги, както и регистрирани в социалната служба; 

4.2. Безплатно столово хранене на деца-сираци и полусираци, ако не 
са осигурени средства от донори; 

4.3. Размер 500 лв. за първия роден жител на Белене за 2014 г. и по 
150 лв. за родени през годината постоянни жители на община Белене; 

4.4. Финансови средства в размер на 3000 лв. за лечение на болни 
граждани; 

4.5. Средства за даровити деца – 500 лв. 
4.6. Субсидии за: 
4.6.1. Читалища 121 600 лв. съгласно приложение №7 като 

делегирани държавни дейности и дофинансиране на същите от местни 
приходи в размер на 2 500 лв. за съфинансиране по спечелени проекти; 

4.6.2. Спортни клубове 40 000 лв. съгласно приложение №9 
5. Приема следните лимити за разходи: 
5.1. Социално-битови в размер 2% от начислените трудови 

възнаграждения; 
5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност – 11 

000 лв. в т.ч.на кмета на общината 8 000 лв., Общински съвет 1 000 лв. и  
за кметствата и наместничествата по 400 лв.  

6. Утвърждава длъжностите, които имат право на компенсации за 
транспортни разходи до местоработата си – педагогически персонал, 
главен архитект, медицински работници в ОДЗ и училища. 

6.1.Упълномощава Кмета на общината да утвърди поименен списък 
на лицата по т. 6. 

6.2.Утвърждава размера на средствата за транспортни разходи до 
85% от действителните разходи в рамките на одобрените кредити. 

7. Определя максималния размер на дълга, както следва: 
7.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2014 г. - 1 750 000 

лв. 
7.2.Максимален размер на общинския дълг към края на 2014 г. - до 

2 820 000 лв. 
7.3.Намеренията за нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2014 г. се 

определят в размерите съгласно приложение № 5 
8. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, 

които могат да бъдат натрупани през 2014 г. в размер на 5% от 
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири 
години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, 
финансирани за сметка на помощи и дарения (чл.94 от ЗПФ) 

9. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, 
които могат да бъдат поети през 2014 г. в размер на 130% от размера на  
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общия бюджет на общината, като наличните към края на годината поети 
ангажименти за разходи не могат да надвишават 30 на сто от 
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири 
години. Ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, 
финансирани за сметка на помощи и дарения; 

10. Определя просрочените задължения, които да бъдат разплатени 
от бюджета на общината за 2014 г. в размер на 67 477 лв. с краен срок за 
разплащане 05.07.2014 г. и просрочените вземания, които да бъдат 
събрани през 2014 г. в размер на 100 000 лв. 

11. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 
Европейския съюз съгласно Приложение № 6. 

12. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните 
дейности за периода 2014-2016 г. 

13. Дава съгласие временния недостиг на средства по 
извънбюджетни сметки за финансиране на проекти по оперативните 
програми и програма ТГС да се покрива от временни безлихвени заеми от 
бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки до възстановяването им 
от Управляващия орган при спазване на Закона за публичните финанси. 

 14. Определя второстепенни разпоредители с бюджетни кредити:  
- СОУ”Д.Дебелянв”  Директор 
-ОУ”В.Левски” Директор 
-ОДЗ”Мечта” Директор 
-ОДЗ”Бодра смяна” Директор 
-ОДЗ”Знаме на мира” Директор 
-ЦДГ с.Деков Директор 
-ОДК Белене Директор 
-н.м. Бяла вода Кметски наместник 
-Кметство с. Деков Кмет  
-н.м.Кулина вода Кметски наместник 
-Кметство с. Петокладенци Кмет 
-Кметство с. Татари  Кмет 

 
14.1. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити (ВРБК),: 
- СОУ”Д.Дебелянов”  Директор 
- ОУ”В.Левски” Директор 

За 2014 г. прилагат системата на делегирани бюджети, която дава право 
на директора : 

 Самостоятелно да се разпорежда с утвърдените по бюджета 
средства; 

 Да извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета му 
разходи; 
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 Да определя индивидуалните възнаграждения на работниците и 
служителите в рамките на утвърдената численост на персонала. 
14.2. Дава право на ВРБК, работещи по системата на делегираните 

бюджети да реализират собствени приходи от такси, цени на услуги и 
управление на общинската собственост. 

15. Възлага на Кмета на общината: 
15.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с 

бюджет без делегиран бюджет; 
15.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с 

делегиран бюджет. 
15.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с 

размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, 
съгласно волята на дарителите и спонсорите; 

15.4. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и 
субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова 
дисциплина и разписаните правила по Системата за финансово управление 
и контрол; 

15.5. При възникване на временен недостиг на средства за 
финансиране на делегираните държавни дейности да отправи мотивирано 
искане до Министъра на финансите за предоставяне на авансова сума от 
одобрената субсидия; 
15.6. Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет 
по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци. 

16. Оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани 
промени: 

16.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между 
утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с 
изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се 
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 
просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

16.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в 
рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия 
размер на разходите; 

16.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва. 
17. Упълномощава Кмета на общината: 
17.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и 

проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по 
структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по 
национални програми и други източници за реализиране на годишните 
цели на Общината за изпълнение на Общинския план за развитие; 
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17.2.Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други 

източници за съфинансиране на общински програми и проекти. 
18. Разходването на бюджетните средства (без целевите) се 

осъществява при съблюдаване на следните приоритети: 
18.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се 

извършват до размера на предоставените трансфери и се използват по 
предназначение, като разходите за трудови възнаграждения и стипендии са 
приоритетни; 

18.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната 
поредност: за погасяване на заеми и лихви към тях; за трудови разходи; за 
покриване на просрочени задължения от минали години; за разходи с 
настъпил падеж на плащане; за разходи, свързани с дейности, за които се 
събират такси; за хранителни продукти; за капиталови разходи; неотложни 
сезонни разходи - горива, ел.енергия, отопление, вода и неотложни текущи 
ремонти. 

19. Ползващите услугите на детска млечна кухня и ученическите 
столове заплащат с цената на купона реалната стойност по приготвянето 
на храната, без разходите за заплати и осигуровки на персонала. 

20. Ползващите услугите на  Домашен социален патронаж 
заплащат такси, съгласно Наредбата по  ЗМДТ.  

21. Задължава ръководителите на бюджетните звена, финансирани 
от общинския бюджет, да разработят и представят в срок до 20 дни след 
приемане на бюджета, конкретни мерки за изпълнение на приетия от 
Общински съвет - Белене бюджет. 

22. Задължава управителите на общинските търговските дружества 
да внесат дължимия за 2013 г. дивидент до 31 май 2014 г.  
 
 ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ГЛАСУВАХА ПОИМЕННО ЗА ЦЯЛОТО 
РЕШЕНИЕ, ВКЛЮЧВАЩО И СТАНОВИЩАТА НА ПОСТОЯННИТЕ 
КОМИСИИ. 

 
 
ЗА-14 (Анелия Беева, Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Емил 

Михайлов, Катя Симеонова, Красимир Тодоров, Лидия Георгиева, Надя 
Ганчева, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Радка Дончева, Росица 
Златева, Светослава Христова   и Стефан Николов) 

ПРОТИВ-няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ-1 (Пламен Гендов) 
ПРИЕМА СЕ.  
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ВТОРА ТОЧКА 

  
 Предложение от Момчил Спасов-Кмет на община Белене, относно  

промени в структурата на функция „Образование”. 
 
 Г-н Емил Михайлов предложи в решението да се запиши правното 
основание за закриване на ЦДГ „Гергана” с.Деков и мотивите за това и 
като следваща точка в решението да се запиши, че пренасочва децата от 
ЦДГ”Гергана” с.Деков  в ОДЗ”Бодра смяна” гр.Белене, като им осигурява 
безплатен превоз. 
  

Последваха изказвания от Катя Симеонова, Светослава Христова, 
Пламен Гендов, Николай Арабаджиев, Яна Илиева, Лидия Славчева, 
Росица Златева, Радка Дончева, Емил Михайлов, Момчил Спасов и Нелка 
Андреева, които доведоха до разногласия, относно предложението на г-н 
Емил Михайлов за пренасочване  децата от ЦДГ”Гергана” с.Деков  в 
ОДЗ”Бодра смяна” гр.Белене, като им осигурява безплатен превоз. 
Изказаха се мнения, че право на родителите е да решат в кое ОДЗ ще учи 
детето им. 
  

След проведения дебат, г-н Емил Михайлов оттегли предложението 
си. 

 
След станалите разисквания и направените предложения от  Катя 

Симеонова, Светослава Христова, Пламен Гендов, Николай Арабаджиев,  
Яна Илиева, Лидия Славчева, Росица Златева, Радка Дончева, Емил 
Михайлов, Момчил Спасов и Нелка Андреева общинските съветници взеха 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е №13 

 
  

 На основание чл.10, ал.8 от Закона за народната просвета и чл.15, 
ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета,  поради 
средно-месечна посещаемост под  необходимия  минимум (12 деца): 

1. Закрива ЦДГ „Гергана” с.Деков, считано от 01.04.2014 г.; 
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2. Възлага на Кмета на община Белене последващите действия. 
 

  
  
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА-14 
ПРОТИВ-няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ-1 (Пламен Гендов) 

 ПРИЕМА СЕ. 
 
  

ТРЕТА ТОЧКА 
 
 Предложение от Момчил Спасов-Кмет на община Белене, относно 
годишен отчет за 2013 г. по изпълнението на Програмата за опазване на 
околната среда. 
 
  

След станалите разисквания и направените предложения от Момчил 
Спасов, Петър Ангелов,Пламен Гендов, Лидия Славчева и Красимир 
Тодоров, общинските съветници взеха следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №14 
       

1. Приема годишния отчет за 2013 г. за изпълнение на Програмата за 
опазване на околната среда на територията на община Белене. 
 2. Възлага на Кмета на община Белене последващите действия. 
 
 ГЛАСУВАЛИ: 
 ЗА-15 
 ПРОТИВ-няма 
 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-няма 
 ПРИЕМА СЕ. 
 
  

ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА 
 
Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет-Белене и взаимодействието 
му с общинската администрация мандат 2011-2015 г. 

 
 

-  
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Общинските съветници прогласуваха поименно становището на 
ПК”Иконимика, приватизация, бюджет, финанси и програми за 
финансиране” от миналото заседание на ОбС. 

 
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ГЛАСУВАХА ПОИМЕННО: 
ЗА-1 (Красимир Тодоров) 

 ПРОТИВ-13 Анелия Беева, Веселка Врайкова, Емил Михайлов, Катя 
Симеонова, Лидия Георгиева, Надя Ганчева, Николай Арабаджиев, Петър 
Ангелов, Пламен Гендов, Радка Дончева, Росица Златева, Светослава 
Христова   и Стефан Николов      

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ-1 (Бистра Павловска) 
НЕ СЕ ПРИЕМА. 
 
Г-н Емил Михайлов предложи §2 да отпадне и ал.3 остава 

непроменена. 
 
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ГЛАСУВАХА ПОИМЕННО: 

 ЗА-12 (Анелия Беева, Бистра Павловска,  Веселка Врайкова, Емил 
Михайлов, Красимир Тодоров, Лидия Георгиева, Надя Ганчева, Николай 
Арабаджиев, Петър Ангелов, Радка Дончева, Светослава Христова   и 
Стефан Николов)      

ПРОТИВ-няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ-2  (Катя Симеонова и Росица Златева) 
(Д-р Пламен Гендов излезе от залата и не гласува по точката). 
      
След станалите разисквания и направените предложения от Стефан 

Николов, Емил Михайлов, Петър Ангелов, Лидия Славчева, Бистра 
Павловска, Катя Симеонова, Николай Арабаджиев и Красимир Тодоров,  
общинските съветници взеха следното 
      

Р Е Ш Е Н И Е №15 
  

 1. На основание Заповед №РД-29-01/11.02.2014 г. на Областния 
управител на Област Плевен, отменя Решение №11 от заседание на ОбС-
Белене, проведено на 30.01.2014 г. като незаконносъобразно. 
 2. На основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, приема Правилник за изменение и допълнение на  
Правилник за дейността на Общински съвет-Белене и взаимодействието му 
с общинската администрация мандат 2011-2015 г., както следва: 
 §1. В чл.20, ал.2 числото „25” се заменя с числото „50”, а числото 
„30” се заменя с числото „55” и придоби следния текст: „Общинският 
съветник получава месечно възнаграждение в размер на 50% от средната  
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брутна заплата в общинската администрация за последния месец на 
предходното тримесечие, а членовете на Председателския съвет – 55% от 
средната брутна заплата в общинската администрация за последния месец 
на предходното тримесечие. 
 §2. В чл.20, ал.6 отпада. 
 §3. В чл.20, ал.7 стана ал.6. 
 §4. В чл.20, ал.8 стана ал.7. 
 Преходни и заключителни разпоредби 
 §5.Правилника влиза в сила  от 01.01.2014 г. 

 
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ГЛАСУВАХА ПОИМЕННО: 

 ЗА-13 (Анелия Беева, Бистра Павловска,  Веселка Врайкова, Емил 
Михайлов, Катя Симеонова, Лидия Георгиева, Надя Ганчева, Николай 
Арабаджиев, Петър Ангелов, Радка Дончева, Росица Златева, Светослава 
Христова   и Стефан Николов)      

ПРОТИВ-няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ-няма    
НЕ ГЛАСУВАЛИ-2 (Красимир Тодоров и Пламен Гендов). 
 

 ПЕТА  ТОЧКА 
 
 Питания. 
 
 В Общински съвет-Белене не са постъпили питания. 
 
 Поради изчерпване на дневния ред, г-н Стефан Николов-Председател 
на Общинския съвет-Белене закри заседанието. 
 
        
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ............./п/........ 
          (С.НИКОЛОВ) 
  

 
 
 
ТЕХН.СЕКРЕТАР:  ........../п/..........     

    (М.ВЕНДОВА) 














































