ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

П Р О Т О К О Л № 29

Днес, 06.02.2014 г. /четвъртък/ от 11.00 часа, в конферентната зала на Община
Белослав, се проведе двадесет и деветото редовно заседание на Общински съвет
Белослав. При откриване на заседанието присъстваха 16 общински съветника и Кмета
на Община Белослав – г-н Желязко Петров.Отсъства И.Сърмов.
Д.Митишева – Колеги, добър ден на всички.В нетрадиционно за нас време провеждаме
сесията. Положени са подписите на 16 общински съветника. Отсъства Д –р Сърмов.
Имаме необходимия кворум. Откривам двадесет и деветото редовно заседание на
Общински съвет Белослав.Всички имате проект за дневен ред. Имате ли предложения и
мнения по него?
Г- н Ж. Петров – Уважаема г-жо Председател, уважаеми дами и господа общински
съветници. Предлагам да оттеглим т.18 от проекта за дневен ред, докладната:
Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – частна общинска
собственост на читалищно настоятелство при НЧ „Добруджа -1929г.” с.Разделна, с цел
прецизиране. И предлагам на нейно място да се разгледа нова докладна - Вземане на
решение за одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план / ПУП- ПП/
на линеен обект:”Изграждане на нов водопровод до ПИ 202032 и ПИ 203006, в
землището на гр.Белослав, обл. Варненска , местност „Манастира”, попадащ в имот
общинска собственост № 714010- полски път, в землището на гр.Белослав, обл.
Варненска.
Д. Митишева – Благодаря. Колеги имате ли други предложения по дневния ред?
Предлагам да преминем към гласуване на внесената нова докладна, която да бъде
разгледана като т.18 от дневния ред.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав, прие направеното предложение.
Д. Митишева – Преминаваме към гласуване на целия дневен ред.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-0, Общински съвет Белослав реши да приеме следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докл. записка вх.№ 5/24.01.2014г.- Приемане Общински план за развитие на Община
Белослав 2014-2020 година.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав
2.Докл. записка вх.№ 18/27.01.2014г. – Отчет за изпълнение решенията на Общински
съвет Белослав, взети през периода 01.07.2013- 31.12.2013г.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав
3.Докл.записка вх.№ 27/28.01.2014г –Отчет за дейността на Общински съвет Белослав и
неговите комисии през периода юли- декември 2013г.
Внесено: Десислава Митишева -Председател на Общински съвет Белослав
Докладва:Десислава Митишева-Председател на Общински съвет Белослав
4.Докл записка вх.№.19/27.01.2014г. – Отчет за изпълнение Програмата за управление
за втората година от мандат 2011- 2015година.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белосл
5.Докл. записка
администрация.

вх.№

4/24.01.2014г-

Промяна

в

структурата

на

Общинска

Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав
6.Докл. записка вх.№ 25/28.01.2014г. – Даване на предварително съгласие за
утвърждаване на трасе за линеен обект „Изграждане на директен газопровод от
директен газопровод на „Мелроуз рисорсиз”АД до площадка в двора на завода на
„Агрополихим”АД за снабдяване с природен газ и последващото му изграждане.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав
7.Докл. записка вх.№ 24/28.01.2014г. – Даване съгласие за изработване на ПУП- ПУР на
част от улица „Пробуда” в обхвата на о.т 73 и о.т 77 и на част от улица в обхвата на о.т
73 и о.т 74 по плана на с.Страшимирово, Община Белослав, област Варна
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав

Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав
8.Докл. записка вх.№ 7/24.01.2014г. – Приемане на Отчет за състоянието на общинска
собственост и за резултатите от нейното управление за 2013 година.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
9.Докл. записка вх.№ 6/24.01.2014г- Приемане на Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 година.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
10.Докл. записка вх.№ 8/24.01.2014г. – Изменение на Решение № 156 от Протокол
№14/09.10.2012г на Общински съвет Белослав, в частта отнасяща се за определените
базисни наемни цени при отаване под наем на застроени и незастроени имоти общинска собственоств т. 3 и отмяната на т.3.1 от същото решение.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
11.Докл. записка вх.№ 16/27.01.2014г.- Учредяване право на пристрояване по реда на
чл. 38, ал.2 от ЗОС за тераси към апартаменти на жилищен блок № 4, с планоснимачен
№ 249, находящ се в с.Езерово, ул.”Победа” № 6, построен в УПИ ІV в кв. 20 по плана
на с.Езерово.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
12.Докл. записка вх.№ 11/24.01.2014г. – Продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост на собственик на законно построена в имота сграда с учредено
право на строеж.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
13.Докл. записка вх.№ 10/24.01.2014г. – Продажба на недвижими имоти – частна
общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
14.Докл .записка вх.№ 22/27.01.2014г. – Продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
15.Докл. записка вх.№ 20/ 27.01.2014г. – Учредяване на право на строеж върху имот –
частна общинска собственост на гражданка с установени жилищни нужди без търг или
конкурс
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
16.Докл. записка вх.№ 21/27.01.2014г- Учредяване право на пристрояване на механа със
ЗП 32 кв.м. и гараж със ЗП 28кв.м. в недвижим имот - частна общинска собственост,
без търг или конкурс на собственик на законно построена в имота жилищна сграда.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
17.Докл. записка вх.№ 17/ 27.01.2014г – Прекратяване на съсобственост между Община
Белослав и физическо лице, чрез продажба частта на общината.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
18.Докл . записка вх.№ 30/05.02.2014г- Вземане на решение за одобряване на Подробен
устройствен план – парцеларен план / ПУП- ПП/ на линеен обект:”Изграждане на нов
водопровод до ПИ 202032 и ПИ 203006, в землището на гр.Белослав, обл. Варненска ,
местност „Манастира”, попадащ в имот общинска собственост № 714010- полски път,
в землището на гр.Белослав, обл. Варненска.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав
19.Докл. записка вх.№ 9/ 24.01.2014г.- Предоставяне безвъзмездно за управление на
недвижим имот – частна общинска собственост на читалищно настоятелство при НЧ
”Пробуда- 1930” с. Страшимирово.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
20.Докл . записка вх.№ 26/28.01.2014г. – Отменено Решение № 249 от Протокол № 22
от 13.06.2013г. на Общински съвет Белослав от Административен съд – Варна.
Внесено: Десислава Митишева -Председател на Общински съвет Белослав
Докладва:Десислава Митишева-Председател на Общински съвет Белослав

21.Докл. записка вх.№1/14.01.2014г. Отчет за дейността на местната комисия за борба
срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни / МКБППМН/ към
Община Белослав за 2013г.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Д. Йорданова – Зам. кмет на Община Белослав
22.Докл. записка вх№ 15/27.01.2014г – Отчет за изпълненито на План за действие на
Община Белослав за подкрепа на интеграционните политики /2013-2014/.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Д. Йорданова – Зам. кмет на Община Белослав
23. Докл. записка вх.№ 134/27.11.2013г – Приемане на Наредба за условията и реда за
финансиране на спортните клубове и дейности в Община Белослав.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Д. Йорданова – Зам. кмет на Община Белослав
24.Докл. записка вх.№ 23/27.01.2014г – Освобождаване от заплащане на такса битови
отпадъци.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: М.Анастасова – Директор дирекция „МПД”
25.Докл. записка вх.№ 14/24.01.2014г. Организация на дейността на „Белфери”ЕООД
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: И. Томов –Управител на „Белфери” ЕООД
26.Докл. записка вх.№ 29/29.01.2014г- Промяна в Правилника на Общински съвет
Белослав.
Внесено: Десислава Митишева -Председател на Общински съвет Белослав
Докладва:Десислава Митишева-Председател на Общински съвет Белослав
27.Докл. записка вх.№2/20.01.2014г – Отчет за извършените разходи за командировки
на Кмета на Община Белослав за времето от 01.10.2013 до 31.12.2013г
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р. Десова – Гл. счетоводител на Община Белослав
28.Докл. записка вх№ 3/22.01.2014г - Отчет за извършените разходи за командировки на
Председателя на Общински съвет Белослав за времето от 01.10.2013 до 31.12.2013г

Внесено:Десислава Митишева - Председател на Общински съвет Белослав
Докладва: Р. Десова – Гл. счетоводител на Община Белослав
29.Докл. записка вх.№ 13/24.01.2014г. Приемане на бюджета на Община Белослав за
2014 година.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р. Десова – Гл. счетоводител на Община Белослав

По първа точка
Д. Митишева – Преминаваме към първа точка от дневния ред относно Приемане
Общински план за развитие на Община Белослав 2014-2020 година.Докладва
Д.Монева.
Г-жа Монева предостави думата на представителите на АБЧО, които след направените
допълнителни предложения от публичното обсъждане, направиха презентация на
плана.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
местно самоуправление в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т.
12,чл.27,ал.3 от ЗМСМА, чл. 13, ал. 3 от ЗРР и чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ППЗРР, взе
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 327
1. Общински съвет Белослав
община Белослав 2014-2020 година.

приема Общински план за развитие на

2. Общинския план за развитие на община Белослав 2014-2020 година и
решението на Общинския съвет за неговото приемане да се публикуват на
страницата на общината в интернет.

По втора точка

Д. Митишева – Преминаваме към втора точка от дневния ред относно Отчет за
изпълнение решенията на Общински съвет Белослав, взети през периода 01.07.201331.12.2013г. Докладва Д.Монева.
Г-жа Монева запозна присъстващите с отчета.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
местно самоуправление разгледа отчета и го прие.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги Икономическата
комисия заседава прие докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование прие
докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ прие докладната.

По трета точка
Д.Митишева – Преминаваме към трета точка от дневния ред относно Отчет за
дейността на Общински съвет Белослав и неговите комисии през периода юлидекември 2013г.Докладва Десислава Митишева-Председател на Общински съвет
Белослав.
Г-жа Митишева запозна присъстващите с отчета.
Д.Митишева – Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа Пепа Атанасова
да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
местно самоуправление разгледа отчета и го прие.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.

Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги Икономическата
комисия заседава прие докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование прие
докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ прие докладната.

По четвърта точка
Д.Митишева – Преминаваме към четвърта точка от дневния ред относно Отчет за
изпълнение Програмата за управление за втората година от мандат 2011- 2015година.
Докладва Д.Монева.
Г-жа Монева запозна присъстващите с отчета.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
местно самоуправление разгледа отчета и го прие.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги Икономическата
комисия заседава прие докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование прие
докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ прие докладната.

По пета точка
Д.Митишева – Преминаваме към пета точка от дневния ред относно Промяна в
структурата на Общинска администрация.
Докладва Д.Монева.
Г-жа Монева запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
местно самоуправление в състав от 4 члена, с 3 гласа - „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги Икономическата
комисия заседава в състав от 4 члена и с 2 гласа - „ЗА” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
не прие докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав от
4 члена с 3 гласа - „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” не прие докладната.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.
Г- н Ж.Петров - Искам да направя едно пояснение. Напрактика няма промяна в
структурата. Росица Николова се връща от майчинство в началото на април. Катя
Павлова, която заместваше Росица Николова и се води главен експерт бюджет сега ще
работи като главен експерт счетоводител в счетоводството.На практика бройките се
запазват. Катя Павлова,която подготвяме за бъдещ главен счетоводител на общината е
едно страшно подготвено професионално момиче. Като професионалист аз я оценявам
много добре. Тя трябва да бъде на тази длъжност, за да може да се подготви и да има
необходимия стаж. След години тя ще стане един страхотен главен счетоводител на
общината.Другата промяна е във връзка с проекта „Помощ в дома”, който приключи и

трябва да се осигурят две бройки и половина за една година, които ще бъдат назначени
на минималната заплата и ще се грижат за инвалиди, стари и болни хора.
Д.Митишева- Други въпроси, мнения?
Г.Тодорова- Нашият въпрос по скоро беше за бройките по проекта.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 14 ,”ПРОТИВ”-1 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т.
2,чл.27,ал.3 от ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 328
1. Общински съвет Белослав одобрява промяна в приетата с Решение № 126
от протокол № 12 от 30.07.2012 г. структура на общинската администрация
Белослав, считано от 01.03.2014. г., както следва:
1.1. В Дирекция „Финанси и административно обслужване” променя
наименованието на длъжността „ Главен експерт – бюджет” в „Главен експерт –
счетоводител”.
1.2. Увеличава числеността на персонала в дейност „Домашен социален
патронаж” от 3 броя на 5.5 броя.
2. Задължава Кметът на общината да отрази съответните корекции в
длъжностното щатно разписание на общинска администрация Белослав и дейност
„ Домашен социален патронаж.

По шеста точка
Д.Митишева – Преминаваме към шеста точка от дневния ред относно Даване на
предварително съгласие за утвърждаване на трасе за линеен обект „Изграждане на
директен газопровод от директен газопровод на „Мелроуз рисорсиз”АД до площадка в
двора на завода на „Агрополихим”АД за снабдяване с природен газ и последващото му
изграждане. Докладва А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав.
Г- жа Вълканова запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” не прие докладната.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.
Г-н Ж. Петров – Каква е цената на преминаване през общинските терени?

А.Вълканова - Около 10- 15 000 лв ще бъде цената.
Д. Добрев – Не е ли редно общината последна да даде съгласие?
А.Вълканова- Имам информация, че общините Девня и Аврен, през които ще
преминава газопровода вече са дали своето съгласие.
Ст. Михов – Ние ще дадем съгласие на нещо, за което не знаем какви ще са
последствията.
Ст.Петров – Понеже стана въпрос за последствията аз имам информация.Не може да се
изграждат сгради на разстояние 200 м, не може да се залесява на разстояние 10 м. Може
да се залесяват само едногодишни растения.
Д.Митишева –Други въпроси, мнения?
В 11,45 часа от залата излиза Хр.Христов.
С поименно гласуване при кворум -15 , гласували „ЗА” – 15 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание чл.21,ал.1,т.8,
чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.30,ал.3 от ППЗОЗЗ, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 329
1.На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, общински
съвет Белослав дава предварително съгласие на „Агрополихим” АД, със
седалище гр.Девня, Индустриална зона, за прокарване на газопровод през
засегнатите от трасето 23 броя имоти общинска собственост, както следва: - №
000675, № 000692, № 000564, № 000599, № 202020, № 000273 – с начин на трайно
ползване - полски път в землището на гр.Белослав, обл.Варненска,
- № 000539, № 000538 - с начин на трайно ползване – път IV клас в землището на
гр.Белослав, обл.Варненска,
- № 000531 - с начин на трайно ползване - ведомствен път в землището на
гр.Белослав, обл.Варненска,
- № 000553 - с начин на трайно ползване – храсти в землището на гр.Белослав,
обл.Варненска,
- № 000206, № 000157, № 000070 - с начин на трайно ползване – пасище, мера в
землището на гр.Белослав, обл.Варненска,
- № 000286, № 000741, № 000151, № 000274, № 688003, № 000689, № 000323, №
000445, № 000276 - с начин на трайно ползване – др. селскостопанска територия в
землището на гр.Белослав, обл.Варненска,
- № 000092 - с начин на трайно ползване – др. селищна територия в землището на
гр.Белослав, обл.Варненска,
с обща дължина на трасето 2 633,60 л.м. и обща площ с ограничение в ползването –
сервитут – 77 234,00кв.м. за утвърждаване на трасе за обект: ”Изграждане на
директен газопровод от директен газопровод на „Мелроуз рисорсиз”АД до
площадка в двора на завода на „Агрополихим”АД за снабдяване с природен газ и
последващото му изграждане” за частта, преминаваща през община Белослав.

2.Определя срок на валидност на предварителното съгласие една година от
влизане в сила на решението.

По седма точка
Д.Митишева – Преминаваме към седма точка от дневния ред относно Даване съгласие
за изработване на ПУП- ПУР на част от улица „Пробуда” в обхвата на о.т 73 и о.т 77 и
на част от улица в обхвата на о.т 73 и о.т 74 по плана на с.Страшимирово, Община
Белослав, област Варна Докладва А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав.
Г- жа Вълканова запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.Няма.
В 11,47 часа от залата излизат Б.Николов, В.Кателиев, Д.Добрев.
С поименно гласуване при кворум -12 , гласували „ЗА” – 12 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание,
Чл.21,ал.1,т.8,чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.134,ал.1,т.1 от ЗУТ, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 330
Общински съвет – Белослав
1.В качеството си на собственик на улици- публична общинска
собственост, дава съгласие да се изработи ПУП- ПУР – план за
улична регулация на част от улица „Пробуда” в обхвата на о.т
73 и о.т 77 и на част от улица в обхвата на о.т 73 и о.т 74 по
плана на с. Страшимирово, община Белослав, област Варна
2. Общински съвет Белослав възлага на Кмета на Община
Белослав да предприеме необходимите действия,
произтичащи от предходната точка.

По осма точка
Д.Митишева – Преминаваме към осма точка от дневния ред относно Приемане на
Отчет за състоянието на общинска собственост и за резултатите от нейното управление
за 2013 година.Докладва Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”.

Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
местно самоуправление в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги Икономическата
комисия заседава в състав от 5 члена и с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав от
4 члена с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
В 11,45 часа в залата влизат Д.Добрев и В.Кателиев
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.Няма.
С явно гласуване при кворум -14, гласували „ЗА” – 14 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 23 и
т. 24,чл.27,ал.3 от ЗМСМА, чл. 66а от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал.
6 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи,
собственост на община Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 331
Общински съвет на община Белослав приема Отчет за състоянието на
общинската собственост и за резултатите от нейното управление за 2013 г.

По девета точка
Д.Митишева – Преминаваме към девета точка от дневния ред относно Приемане на
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2014 година. Докладва Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”.

Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
местно самоуправление в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги Икономическата
комисия заседава в състав от 5 члена и с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
В 11,56 часа от залата излиза Р.Пенчев.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.Няма.
С явно гласуване при кворум -13, гласували „ЗА” – 13 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 12,
чл.27,ал.3 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал.
2 и ал. 3 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и
вещи, собственост на община Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 332
Общински съвет на община Белослав приема Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост за 2014 г.

По десета точка
Д.Митишева – Преминаваме към десета точка от дневния ред относно Изменение на
Решение № 156 от Протокол №14/09.10.2012г на Общински съвет Белослав, в частта
отнасяща се за определените базисни наемни цени при отаване под наем на застроени и
незастроени имоти - общинска собственоств т. 3 и отмяната на т.3.1 от същото
решение. Докладва Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
местно самоуправление в състав от 4 члена, с 3 гласа - „ЗА” и 1 глас „ПРОТИВ” прие
докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.

Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги Икономическата
комисия заседава в състав от 5 члена и с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.Няма.
С поименно гласуване при кворум -13 , гласували „ЗА” – 11 ,”ПРОТИВ”-1 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т.
8,чл.27,ал.4 и ал.5 от Закона за местно самоуправление и местна администрация,
взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 333
1. Общински съвет на Община Белослав изменя т.3 на Решение № 156 от
протокол № 14/09.10.2012 г. на Общински съвет Белослав, в която са определени
базисните наемни цени при отдаване под наем на застроени и незастроени имоти –
общинска собственост в зависимост от категорията на населеното място и зоната,
в която се намират на 1 кв.м. на месец, които стават, както следва:

Базисни наемни цени на незастроени имоти – общинска собственост
І-ва зона
4,69 лв./м2 на месец
за гр.Белослав
ІІ-ра зона
4,37 лв./м2 на месец
ІІІ-та зона
2,06 лв./м2 на месец
Промишлена зона
0,94 лв./м2 на месец
за с.Езерово
І-ва зона
3,10 лв./м2 на месец
ІІ-ра зона
2,80 лв./м2 на месец
за с.Страшимирово
за с.Разделна

2,80 лв./м2 на месец

Базисни наемни цени на застроени имоти – общинска собственост
І-ва зона
5,93 лв./м2 на месец
за гр.Белослав
ІІ-ра зона
5,60 лв./м2 на месец
ІІІ-та зона
3,38 лв./м2 на месец
за с.Езерово
І-ва зона
3,80 лв./м2 на месец
ІІ-ра зона
3,44 лв./м2 на месец
за с.Страшимирово
за с.Разделна

3,44 лв./м2 на месец

2. Общински съвет на Община Белослав отменя т.3.1. на Решение № 156 от
протокол № 14/09.10.2012 г. на Общински съвет Белослав.

В 12,00 часа в залата влиза И.Сърмов.

По единадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към единадесета точка от дневния ред относно
Учредяване право на пристрояване по реда на чл. 38, ал.2 от ЗОС за тераси към
апартаменти на жилищен блок № 4, с планоснимачен № 249, находящ се в с.Езерово,
ул.”Победа” № 6, построен в УПИ ІV в кв. 20 по плана на с.Езерово. Докладва Т.
Кирчев – Директор дирекция „ИИП”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие докладната
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.Няма.
С поименно гласуване при кворум -14 , гласували „ЗА” – 14 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 , Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т.
8,чл.27,ал.4 и ал.5 от Закона за местно самоуправление и местна администрация,
чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 44, ал. 1, т. 3 и чл. 52, ал. 1 от
Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи,
собственост на Община Белослав, във връзка с чл. 183, ал. 2 от ЗУТ, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 334
1. Общински съвет на Община Белослав реши да се учреди право на
пристрояване на тераси на собственици на апартаменти в жилищен блок № 4,
находящ се в УПИ ІV в кв.20 по плана на с.Езерово, ул.”Победа” № 6, както следва:
1.1. Учредява право на пристрояване на Звезда Ангелова Белберова, с
постоянен адрес: с.Езерово, ул.”Победа” № 6, бл.4, вх.А, ет.2, ап.3 в недвижим имот,
представляващ УПИ ІV в кв.20 по плана на с.Езерово, актуван с Акт №
182/19.04.2001 г. за частна общинска собственост, целият с площ 5 798,49 кв.м., за
изграждане на тераса със ЗП 38 кв.м. към собственото и жилище, представляващо
апартамент № 3, находящо се във вх.А, ет.2 на жилищен блок № 4 за сумата от 356,00
лв. (триста петдесет и шест лева), без ДДС. ;
1.2. Учредява право на пристрояване на Джафер Беяминов Халилов и Атче
Мехмедова Халилова, с постоянен адрес: с.Езерово, ул.”Победа” № 6, бл.4, вх.Б, ет.2,
ап.7 в недвижим имот, представляващ УПИ ІV в кв.20 по плана на с.Езерово,
актуван с Акт № 182/19.04.2001 г. за частна общинска собственост, целият с площ
5 798,49 кв.м., за изграждане на тераса със ЗП 19 кв.м. към собственото им жилище,
представляващо апартамент № 7, находящо се във вх.Б, ет.2 на жилищен блок № 4 за
сумата от 178,00 лв. (сто седемдесет и осем лева), без ДДС;
1.3. Учредява право на пристрояване на Мария Димитрова Тодорова, с
постоянен адрес: с.Езерово, ул.”Победа” № 6, бл.4, вх.А, ет.2, ап.4 в недвижим имот,

представляващ УПИ ІV в кв.20 по плана на с.Езерово, актуван с Акт №
182/19.04.2001 г. за частна общинска собственост, целият с площ 5 798,49 кв.м., за
изграждане на тераса със ЗП 25 кв.м. към собственото и жилище, представляващо
апартамент № 4, находящо се във вх.А, ет.2 на жилищен блок № 4 за сумата от 234,00
лв. (двеста тридесет и четири лева), без ДДС;
1.4. Учредява право на пристрояване на Райме Якуб Ахмед и Хабил Осман
Ахмед, с постоянен адрес: с.Езерово, ул.”Победа” № 6, бл.4, вх.Б, ет.2, ап.8 в
недвижим имот, представляващ УПИ ІV в кв.20 по плана на с.Езерово, актуван с
Акт № 182/19.04.2001 г. за частна общинска собственост, целият с площ 5 798,49
кв.м., за изграждане на тераса със ЗП 36 кв.м. към собственото им жилище,
представляващо апартамент № 8, находящо се във вх.Б, ет.2 на жилищен блок № 4 за
сумата от 367,00 лв. (триста шестдесет и седем лева), без ДДС;
1.5. Учредява право на пристрояване на Ахмед Шабан Мехмед и Мелиха
Абединова Мехмед, с постоянен адрес: с.Езерово, ул.”Победа” № 6, бл.4, вх.А, ет.1,
ап.1 в недвижим имот, представляващ УПИ ІV в кв.20 по плана на с.Езерово,
актуван с Акт № 182/19.04.2001 г. за частна общинска собственост, целият с площ
5 798,49 кв.м., за изграждане на тераса със ЗП 66 кв.м. към собственото им жилище,
представляващо апартамент № 1, находящо се във вх.А, ет.1 на жилищен блок № 4
за сумата от 617,00 лв. (шестотин и седемнадесет лева), без ДДС;
1.6. Учредява право на пристрояване на Аляйдин Мехмедов Исмаилов и
Фатме Исмаилова Исмаилова, с постоянен адрес: с.Езерово, ул.”Победа” № 6, бл.4,
вх.А, ет.1, ап.2 в недвижим имот, представляващ УПИ ІV в кв.20 по плана на
с.Езерово, актуван с Акт № 182/19.04.2001 г. за частна общинска собственост, целият
с площ 5 798,49 кв.м., за изграждане на тераса със ЗП 32 кв.м. към собственото им
жилище, представляващо апартамент № 2, находящо се във вх.А, ет.1 на жилищен
блок № 4 за сумата от 300,00 лв. (триста лева), без ДДС;
1.7. Учредява право на пристрояване на Марем Назиф Ахмед, с постоянен
адрес: с.Езерово, ул.”Победа” № 6, бл.4, вх.Б, ет.1, ап.5 в недвижим имот,
представляващ УПИ ІV в кв.20 по плана на с.Езерово, актуван с Акт №
182/19.04.2001 г. за частна общинска собственост, целият с площ 5 798,49 кв.м., за
изграждане на тераса със ЗП 32 кв.м. към собственото му жилище, представляващо
апартамент № 5, находящо се във вх.Б, ет.1 на жилищен блок № 4 за сумата от 300,00
лв. (триста лева), без ДДС;
1.8. Учредява право на пристрояване на Ахмед Мюмюнов Ахмедов и Несибе
Идризова Ахмедова, с постоянен адрес: с.Езерово, ул.”Победа” № 6, бл.4, вх.Б, ет.1,
ап.6 в недвижим имот, представляващ УПИ ІV в кв.20 по плана на с.Езерово,
актуван с Акт № 182/19.04.2001 г. за частна общинска собственост, целият с площ
5 798,49 кв.м., за изграждане на тераса със ЗП 63 кв.м. към собственото им жилище,
представляващо апартамент № 6, находящо се във вх.Б, ет.1 на жилищен блок № 4 за
сумата от 589,00 лв. (петстотин осемдесет и девет лева), без ДДС.
2. Общински съвет на Община Белослав упълномощава Кмета на Община
Белослав да извърши необходимите действия и изготви договори за учредяване

право на пристрояване на тераси на апартаментите в жилищен блок № 4, находящ се
в с.Езерово, ул.”Победа” № 6 в недвижимия имот – частна общинска собственост.
В 12,05 часа обявена почивка.
Заседанието започна в 12,25 часа.От залата отсъства Б.Николов.

По дванадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към дванадесета точка от дневния ред относно Продажба
на недвижим имот – частна общинска собственост на собственик на законно построена
в имота сграда с учредено право на строеж. Докладва Т. Кирчев – Директор дирекция
„ИИП”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
местно самоуправление в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги Икономическата
комисия заседава в състав от 5 члена и с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.Няма.
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 15 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 8 и
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,
чл. 34, ал. 4 и чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 46 от
Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи,
собственост на Община Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 335
1. Общински съвет на Община Белослав реши да се извърши продажба без
търг или конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ УПИ ХVІІ-112 в кв.11 по плана на с.Страшимирово, ул.”Цар
Калоян” № 6, целия с площ 759,12 кв.м., отреден за „Жилищно строителство”,
описан в АОС № 831/20.01.2009 г. на собственичката на законно построената в
имота жилищна сграда – Маргарита Жечкова Атанасова, с постоянен адрес:
с.Страшимирово, ул.”Цар Калоян” № 6 за сумата от 4 555,00 лв. (четири хиляди
петстотин петдесет и пет лева), без включен ДДС, определена по пазарна цена от
оценител на имоти.

2. Общински съвет на община Белослав упълномощава Кмета на общината
да извърши необходимите действия по продажбата на общинския имот и да
сключи договор за покупко-продажбата му.
3. Общински съвет на община Белослав определя двумесечен срок от
влизане в сила на заповедта за заплащане на имота.
В 12,35 часа в залата влиза Б.Николов.

По тринадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към тринадесета точка от дневния ред относно Продажба
на недвижими имоти – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен
търг с явно наддаване. Докладва Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
местно самоуправление в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги Икономическата
комисия заседава в състав от 5 члена и с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.Няма.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 16 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т.
8,чл.27,ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и
чл. 44, ал. 1, т. 1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с
имоти и вещи, собственост на община Белослав, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 336

І. Общински съвет на Община Белослав реши да се извърши продажба чрез публичен
търг с явно наддаване на следните недвижими имоти – частна общинска собственост,
както следва:
1. УПИ VІІІ в кв.127 по плана на гр.Белослав, ул.”Шести септември” № 5, с площ 527
кв.м. по АОС № 125/25.10.2000 г. и 526,76 кв.м. по актуална скица, отреден за „Жилищно
строителство”, описан в АОС № 125/25.10.2000 г.;
2. УПИ ІІ в кв.128 по плана на гр.Белослав, ул.”Шести септември” № 2, с площ 525
кв.м. по АОС № 142/25.10.2000 г. и 524,86 кв.м. по актуална скица, отреден за „Жилищно
строителство”, описан в АОС № 142/25.10.2000 г.
ІІ. Общински съвет на Община Белослав определя пазарните цени на имотите за
продажба, въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценител на имоти и ги обявява за
начални тръжни цени при провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажбата
им , както следва:
1.
За УПИ VІІІ в кв.127 по плана на гр.Белослав – 6 320,00 лв. (шест хиляди
триста и двадесет лева), без ДДС;
2. За УПИ ІІ в кв.128 по плана на гр.Белослав – 6 300,00 лв. (шест хиляди и
триста лева), без ДДС.
ІІІ. Общински съвет на Община Белослав упълномощава кмета на Община
Белослав да проведе публичен търг с явно наддаване и да сключи договори за продажба
на общинските имоти.

По четиринадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към четиринадесета точка от дневния ред Продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с
явно наддаване. Докладва Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
местно самоуправление в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги Икономическата
комисия заседава в състав от 5 члена и с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.Няма.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 15 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 2, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 8,
чл.27,ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и

чл. 44, ал. 1, т. 1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с
имоти и вещи, собственост на община Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 337
І. Общински съвет на Община Белослав реши да се извърши продажба чрез
публичен търг с явно наддаване на следният недвижим имот – частна общинска
собственост - земеделска земя, с начин на трайно ползване „Друг селскостопански
терен”, представляваща имот
№ 000748, с площ 0,454 дка, находяща се в
местността „Скелята” в землището на гр.Белослав, категория на земята Х-та при
неполивни условия, описана в АОС № 1016/10.04.2013 г.
ІІ. Общински съвет на Община Белослав определя пазарната оценка на имота в
размер на 725,00 лв. (седемстотин двадесет и пет лева), без ДДС и я обявява за начална
тръжна цена при провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на
земеделска земя, с начин на трайно ползване „Друг селскостопански терен”,
представляваща имот № 000748, с площ 0,454 дка, находяща се в местността „Скелята”
в землището на гр.Белослав, категория на земята Х-та при неполивни условия,
описана в АОС № 1016/10.04.2013 г.
ІІІ. Общински съвет на Община Белослав упълномощава Кмета на Община
Белослав да проведе публичния търг с явно наддаване и да сключи договор за
продажба на общинския имот.
По петнадесета точка
Д.Митишева –
Преминаваме към петнадесета точка от дневния ред относно
Учредяване на право на строеж върху имот – частна общинска собственост на
гражданка с установени жилищни нужди без търг или конкурс Докладва Т. Кирчев –
Директор дирекция „ИИП”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
местно самоуправление в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги Икономическата
комисия заседава в състав от 5 члена и с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.Няма.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 16 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, чл. 49а, ал.1 от

ЗОС,чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 49, ал. 1 от Наредба 12 за реда и условията за
установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и разпореждане с
жилища от общински жилищен фонд и чл. 44, ал. 1, т. 3 Наредбата № 4 за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община
Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 338
1. Общински съвет на Община Белослав дава съгласие да се учреди право
на строеж за построяване на едноетажна жилищна сграда със ЗП 100 кв.м. в УПИ
VІ-2016 в кв.201 по плана на гр.Белослав, ул.”Здравец” № 9, целия с площ 861,85
кв.м., отреден за „Жилищно строителство”, описан в АОС № 743/13.09.2007 г. на
Йорданка Янкова Димитрова от гр.Белослав за сумата от 375,00 лв. (триста
седемдесет и пет лева), без ДДС, определена от оценител на имоти.
2. Общински съвет на Община Белослав възлага на Кмета на Община
Белослав да извърши всички необходими действия и сключи договор за учредено
право на строеж върху гореописания имот – частна общинска собственост.

По шестнадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към шестнадесета точка от дневния ред относно
Учредяване право на пристрояване на механа със ЗП 32 кв.м. и гараж със ЗП 28кв.м. в
недвижим имот - частна общинска собственост, без търг или конкурс на собственик на
законно построена в имота жилищна сграда. Докладва Т. Кирчев – Директор дирекция
„ИИП”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
местно самоуправление в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги Икономическата
комисия заседава в състав от 5 члена и с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.Няма.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 16 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т.
8,чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4, чл. 38, ал. 2 от ЗОС, чл. 44, ал. 1, т. 3 и

чл. 52, ал. 1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и
вещи, собственост на община Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 339
1. Общински съвет на Община Белослав дава съгласие да се учреди право
на пристрояване на механа със ЗП 32 кв.м. и гараж със ЗП 28 кв. м. към
съществуваща жилищна сграда върху недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ УПИ ІV в кв.2 по плана на с.Разделна, целия с площ
980 кв.м., отреден за „Жилищно строителство”, описан в АОС № 1125/05.12.2013 г.,
без търг или конкурс на собственика на жилищната сграда – Валентин Неделчев
Енчев, с постоянен адрес: с.Разделна, ул.”Трети март” № 2 за сумата от 351,00 лв.
(триста петдесет и един лева), без ДДС, определена от оценител на имоти.
2. Общински съвет на Община Белослав упълномощава Кмета на Община
Белослав да извърши необходимите действия и изготви договор за учредяване
право на пристрояване върху недвижим имот – частна общинска собственост.
По седемнадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към седемнадесета точка от дневния ред относно
Прекратяване на съсобственост между Община Белослав и физическо лице, чрез
продажба частта на общината. Докладва Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
местно самоуправление в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги Икономическата
комисия заседава в състав от 5 члена и с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.Няма.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 16 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 8,
чл.27,ал.4 и ал.5от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 и чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за
общинската собственост и чл. 46, ал. 1 и ал. 3 и чл. 50, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Наредба
№ 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на
Община Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 340

1. Общински съвет на Община Белослав дава съгласието си да се прекрати
съсобствеността с Христо Ганчев Аспарухов от с.Страшимирово, ул.”Здравец” № 55,
собственик на законно построена жилищна сграда в имот, представляващ УПИ ХІІІ108 в кв.11 по плана на с.Страшимирово, ул.”Здравец” № 55, отреден за „Жилищно
строителство”, целия с площ 792,62 кв.м., чрез продажба частта на община
Белослав, съставляваща 512,62 кв.м. идеални части от имота, описани в АОС №
1100/01.10.2013 г. без търг или конкурс за сумата от 3 075,00 лв. (три хиляди и
седемдесет и пет лева), без ДДС, определена от оценител на имоти.
2. Общински съвет на Община Белослав възлага на кмета на общината да
сключи договор за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалните части
от имота, собственост на Община Белослав.
По осемнадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към осемнадесета точка от дневния ред относно Вземане
на решение за одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план / ПУППП/ на линеен обект:”Изграждане на нов водопровод до ПИ 202032 и ПИ 203006, в
землището на гр.Белослав, обл. Варненска , местност „Манастира”, попадащ в имот
общинска собственост № 714010- полски път, в землището на гр.Белослав, обл.
Варненска. Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав.
Г-жа Вълканова запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева- Имате ли въпроси по докладната?
Ст. Михов – На мен не ми стана ясно за кой имот точно става въпрос.
А.Вълканова- Това е имота на „Газтрейд” АД
Д.Добрев –Недейте слага каруцата пред коня.
Д.Митишева –Други мнения, въпроси? Няма.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 13 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 4, Общински съвет Белослав на основание, чл.21,ал.1,т.11,
чл.27,ал.3 от ЗМСМА и чл.129,ал.1 от ЗУТ, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 341
Общински съвет Белослав
1.Одобрява „Подробен устройствен план- парцеларен
план / ПУП – ПП/ на линеен обект:”Изграждане на нов водопровод до ПИ
202032 и ПИ 203006,в землището на гр.Белослав, обл. Варненска , местност
„Манастира”, попадащ в имот общинска собственост № 714010 – полски път, в
землището на гр .Белослав, обл. Варненска

2. Настоящето решение подлежи на обжалване в 30- дневен срок от обявяването
му в Държавен вестник, чрез Общински съвет Белослав пред Варненски
административен съд.

По деветнадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към деветнадесета точка от дневния ред относно
Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – частна общинска
собственост на читалищно настоятелство при НЧ ”Пробуда- 1930” с.
Страшимирово.Докладва Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
местно самоуправление в състав от 4 члена, с 2 гласа - „ЗА” и 2 гласа „ПРОТИВ” не
прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги Икономическата
комисия заседава в състав от 5 члена и с 4 гласа - „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
прие докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав от
4 члена с 2 гласа - „ЗА”, 1 глас „ПРОТИВ” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” не прие
докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие докладната
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.
В.Христова – Ако тази докладна се приеме, решенията за всякакви действия да се
вземат от общото събрание.Всички действия да се обсъждат от общото събрание и
всички решения да минават през общото събрание.

К.Николов – По този начин няма ли да се спре дейността на читалището? Като се
затрудняват да организират мероприятията.
В.Христова- Какво те притеснява?
К.Николов – Много ще се обездвижат хората.
И.Сърмов – Мисля,че в момента спорим за нещо малко абстрактно.Нека юристите да
кажат как е по закон.
И.Димитрова – Закона за народните читалища урежда всички конкретни въпроси.
Въпросът много зависи от това какво пише в Устава на читалището, според който се
уреждат всички конкретни въпроси.
Г-н Ж.Петров- Води се един дебат. Понеже даваме тези 6 дка за развиване на школа по
рибарство. В договора, който ще бъде сключен при отдаването под наем, застрояване,
носенето на фургони ще има клауза, всичко ще става с решението на гл. архитект и общ.
администрация, за да може да има ред и да се спазват законите.
В.Вълканова- На мен много ми хареса риториката при размяната на писмата между г-н
Николов и Председателя на читалището.Нека да не бъркаме рибарско дружество с
школа по рибарство.Кажете г- н Николов, колко празника ще направите по рибарство?
В.Кателиев- Ние виждаме, че г-н кмета се стреми да запази местото и не виждам какъв
проблем е това.
В.Вълканова- Няма защо де се изопачават нещата. Всички продажби на имоти в
общината минават през общински съвет.Очевидно не се вярва на общинските
съветници.
И.Сърмов – Някой го е страх, че това место може да се застрои и продаде. На мен ми
обягва същината на въпроса.
В.Кателиев – Става въпрос за време от 10 години.Не се знае кой ще бъде кмет тогава,
кои ще са общинските съветници.
В.Вълканова- Когато читалищата кандидатстват по програми, винаги се има предвид
дали имат собственост и това може да им е пречка.
Г.Тодорова – Реплика към изказването на г-жа Вълканова, напротив тази идея може да
се развива и мисля, че няма да имат пречки с това.
Б.Николов – Предлагам да прекратим разискванията.
Д.Митишева – Постъпи предложение за прекратяване на разискванията.Предлагам на
гласуване предложението на Б.Николов.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав, прие направеното предложение.

Д.Митишева – Предлагам да гласуваме докладната.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 14 ,”ПРОТИВ”-2 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т.
8,чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 19, ал. 1 от Наредба № 4 за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община
Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 342
1. Общински съвет на Община Белослав дава съгласие да се предостави
безвъзмездно за управление на НЧ”Пробуда-1930” с.Страшимирово, недвижим
имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя – имот №
000106, находящ се в змелището на с.Страшимирово, с начин на трайно ползване
„Мочурище”, с площ 6,691 дка, категория на земята Х-та при неполивни условия,
описан в АОС № 1031/06.06.2013 г. на НЧ „Пробуда-1930” с.Страшимирово, като
юридическо лице с нестопанска цел.
2. Общински съвет на Община Белослав реши безвъзмездното управление
на имота – частна общинска собственост да се предостави до съществуването на
читалището, но не повече от 10 години.
3. Общински съвет на Община Белослав упълномощава кмета на Община
Белослав да извърши всички необходими действия по предоставяне на
гореописания имот.

По двадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към двадесета точка от дневния ред относно Отменено
Решение № 249 от Протокол № 22 от 13.06.2013г. на Общински съвет Белослав от
Административен съд – Варна.Докладва Д.Митишева.
Г-жа Митишева запозна присъстващите с докладната.
В 13,19 часа от залата излиза Хр.Христов.

Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
местно самоуправление в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги Икономическата
комисия заседава в състав от 5 члена и с 4 гласа - „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
прие докладната.

Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав от
4 члена с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ” не прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.Няма.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 15 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, чл.21, ал.1, т.11,
чл.27,ал.3 от ЗМСМА , във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 343
1.Общински съвет на Община Белослав одобрява задание за допускане
изработването на ПУП–ПРЗ на ПИ000185 землището на с.Страшимирово ,
обл.Варненска , във връзка с отреждане на имота за ” Жилищно строителство „ и
разрешава изработването на проект за подробен устройствен план на територията
на Община Белослав : ПУП – ПРЗ на ПИ 000185 землището на с.Страшимирово ,
обл.Варненска , във връзка с отреждане за :„ Жилищно строителство „

По двадесет и първа точка
Д.Митишева – Преминаваме към двадесет и първа точка от дневния ред относно Отчет
за дейността на местната комисия за борба срещу противообществени прояви на
малолетни и непълнолетни / МКБППМН/ към Община Белослав за 2013г.Докладва Д.
Йорданова – Зам. кмет на Община Белослав.
Г-жа Йорданова запозна присъстващите с отчета на МКБППМН.
В залата влиза Хр. Христов.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав от
4 члена с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.Няма.

С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на
основание,
Чл.21,ал.1,т.23,чл.27,ал.3 от ЗМСМА и чл.7,ал.2 от ЗБППМН, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 344
Общински съвет Белослав
Приема отчета за дейността на МКБППМН към Община
Белослав за 2013г.

По двадесет и втора точка
Д.Митишева – Преминаваме към двадесет и втора точка от дневния ред относно Отчет
за изпълненито на План за действие на Община Белослав за подкрепа на
интеграционните политики /2013-2014/.Докладва Д. Йорданова – Зам. кмет на Община
Белослав.
Г-жа Йорданова запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав от
4 члена с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения
В.Вълканова – Исками се интеграционните
политики да са приоритет в
образователната политика. Проблемът трябва да се изнесе в семействата, при
възрастните хора.Всичко това не бива да се подценява.
Д.Митишева – Други мнения, въпроси?
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на
основание,
Чл.21,ал.1,т.24,чл.27,ал.3 от ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 345
Общински съвет - Белослав
1.Приема отчета за изпълнението на План за действие на Община
Белослав за подкрепа на интеграционните политики 2013г.

В 13,35 часа обявена почивка.

Заседанието започна в 14,00 часа.

По двадесет и трета точка
Д.Митишева – Преминаваме към двадесет и трета точка от дневния ред относно
Приемане на Наредба за условията и реда за финансиране на спортните клубове и
дейности в Община Белослав. Докладва Д. Йорданова – Зам. кмет на Община Белослав.
Г-жа Йорданова запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
местно самоуправление в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги Икономическата
комисия заседава в състав от 5 члена и с 5 гласа - „ЗА” прие докладната. Като нашата
комисия излиза с предложение в чл.2, от състава на Общинската експертна комисия по
спорта да отпадне участието на общински съветник.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав от
4 члена с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА ” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.Няма.Преминаваме към гласуване на
предложението на икономическа комисия.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав, прие направеното предложение.
Д.Митишева – Предлагам да гласуваме докладната.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21,ал.2,
чл.27,ал.3 от ЗМСМА, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 346
Общински съвет - Белослав
1. Приема Наредба за условията и реда на финансиране на

спортните клубове и дейности в Община Белослав

По двадесет и четвърта точка
Д.Митишева – Преминаваме към двадесет и четвърта точка от дневния ред относно
Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци.Докладва М.Анастасова –
Директор дирекция „МПД”.
Г-жа Анастасова запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
местно самоуправление в състав от 4 члена, с 3 гласа - „ЗА” и 1 глас „ПРОТИВ” прие
докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги Икономическата
комисия заседава в състав от 5 члена и с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав от
4 члена с 3 гласа - „ЗА” и 1 глас „ПРОТИВ” прие докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА ” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.
Ст. Михов – Знаем, че завод „Белопал” беше купен от Т.Батков, всяка
година го освобождаваме от данъци. Трябваше да осигури работни
места на жителите от общината.Моето мнение е, че общината
трябва да си събира данъците.

Ст.Петров – Искам да попитем дали имате информация, че на нашето
сметище се изхвърлят отпадъци от „Екоинвест Асетс”АД.
Г-н Ж.Петров – Уважаеми общински съветници, по първия въпрос на
г-н Ст. Михов. В момента на площадката на Логистичния център не се
извършва никаква дейност. Това се установи от направените
проверки от служители на общината.От месец март започва първия
етап на строителство на площадката.След започване на работа, ще
подадат заявления за осигуряване на казани и ще започнат да
плащат такса битови отпадъци.По въпроса на г-н Ст.Петров, имаме
договор с „Екоинвест Асетс”АД. Там се изпращат всички отпадъци от
разделното събиране. На територията на общината има около
седемдесет и няколко т.нар. бобъри, които месечно се взимат и се
карат в завода за преработка на отпадъци. Отпадъците, които се
формират, по договор се връщат на нашето сметище.Техен
автомобил ще отиде на сметището само в присъствието на еколога
на общината, който трябва да им разпише пътен лист.
Д.Митишева- Други въпроси, мнения? Няма.Преминаваме към
гласуване.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 14 ,”ПРОТИВ”-2 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, чл.21, ал.1,
т.23,чл.27,ал.3 от ЗМСМА и чл.7, ал.1 и ал.7 от Наредба №8 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 347
1.Общински съвет на Община Белослав освобождава „Беласко” ООД от
заплащане на такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване” за периода от
01.01.2014 година до 31.12.2014 година поради неползване на услугата през
посочения период от време за притежавания и деклариран от дружеството имот на
територията на Община Белослав, както следва: УПИ II, кв.38, по плана на
с.Езерово

2.Общински съвет на Община Белослав освобождава „Космос-инвест” АД от
заплащане на такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване” за периода от
01.01.2014 година до 31.12.2014 година поради неползване на услугата през
посочения период от време за притежавания и деклариран от дружеството имот на
територията на Община Белослав, както следва: УПИ XIII, кв.30, по плана на
гр.Белослав
3.Общински съвет на Община Белослав освобождава „Надин-Желязков” ЕООД от
заплащане на такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване” за периода от

01.01.2014 година до 31.12.2014 година поради неползване на услугата през
посочения период от време за притежавания и деклариран от дружеството имот на
територията на Община Белослав, както следва: УПИ XXXII, кв.19, по плана на
гр.Белослав.
4.Общински съвет на Община Белослав освобождава „Газтрейд” АД от заплащане
на такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване” за периода от 01.01.2014
година до 31.12.2014 година поради неползване на услугата през посочения период
от време за притежавания и деклариран от дружеството имот на територията на
Община Белослав, както следва: общежитие-жилищен блок №5, УПИ IV, кв.24, по
плана на гр.Белослав.
5. Общински съвет на Община Белослав освобождава „Енергоремонт – Варна”
ЕАД от заплащане на такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване” за
периода от 01.01.2014 година до 31.12.2014 година поради неползване на услугата
през посочения период от време за притежавания и деклариран от дружеството
имот на територията на Община Белослав, както следва: ПИ 000087 по плана на
с.Езерово.
6.Общински съвет на Община Белослав освобождава „Логистичен център-Варна”
ЕАД от заплащане на такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване” за
периода от 01.01.2014 година до 31.12.2014 година поради неползване на услугата
през посочения период от време за притежаваните и декларирани от дружеството
имоти на територията на Община Белослав, както следва: УПИ XXXIV, кв.25;
УПИ XXXIII, кв.25; УПИ VIII, кв.25; УПИ VII, кв.25; УПИ VI, кв.25; УПИ V,
кв.25; УПИ IV, кв.25; ПИ 2077, кв.25 по плана на гр.Белослов.
7.Общински съвет на Община Белослав освобождава „Т.Б.Консулт” ЕООД от
заплащане на такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване” за периода от
01.01.2014 година до 31.12.2014 година поради неползване на услугата през
посочения период от време за притежаваните и декларирани от дружеството имоти
на територията на Община Белослав, както следва: УПИ III, кв.26; УПИ II, кв.26;
УПИ VI, кв.26; УПИ V, кв.26 по плана на гр.Белослов.
8.Общински съвет на Община Белослав освобождава „Екоинвест асетс” АД от
заплащане на такса за битови отпадъци за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014
година за притежаваните от Дружеството имоти, както следва:
8.1. Земя и сграда /навес за съхранение на рециклируеми материали/,
представляващи ПИ 023007, находящ се в землището на с.Езерово, местност
„Чакмак баир
8.2. Земя и сграда /кантарно/, представляващи ПИ 000038, находящ се в землището
на с.Езерово, местност „Чакмак баир”.
8.3. Земя ПИ 000039, находящ се в землището на с.Езерово, местност „Чакмак
баир”.

9.Общински съвет на Община Белослав освобождава „ТДБ Комерс” АД от
заплащане на такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване” за периода от
01.01.2014 година до 31.12.2014 година поради неползване на услугата през
посочения период от време за притежавания и деклариран от дружеството имот на
територията на Община Белослав, както следва: УПИ VIII, кв.28, по плана на
гр.Белослав.
10. Общински съвет на Община Белослав не освобождава „Инхом” ООД от
заплащане на такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване” за периода от
01.01.2014 година до 31.12.2014 година поради ползване на услугата през посочения
период от време за притежаваните и декларирани от дружеството имоти на
територията на Община Белослав.
11. Общински съвет на Община Белослав освобождава „Фламекс-България”ООД
от заплащане на такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване” за периода
от 01.01.2014 година до 31.12.2014 година поради неползване на услугата през
посочения период от време за притежавания и деклариран от дружеството имот на
територията на Община Белослав
12. Общински съвет на Община Белослав не освобождава „МТГ-Делфин” АД, тъй
като имотите, посочени в списъка към постъпилото заявление и декларация се
ползват от Дружеството и услугата „сметосъбиране и сметоизвозване” се
предоставя от Общината.

По двадесет и пета точка
Д.Митишева – Преминаваме към двадесет и пета точка от дневния ред относно
Организация на дейността на „Белфери”ЕООД. Докладва И. Томов –Управител на
„Белфери” ЕООД .
Г-н Томов запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
местно самоуправление в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги Икономическата
комисия заседава в състав от 5 члена и с 4 гласа - „ЗА” и 1- ОТВОД прие докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.

В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав от
4 члена с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА ” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 16 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 23,
чл.27,ал.3 от ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 348
1. Общински съвет Белослав одобрява и приема план-сметка за разходите
на „Белфери” ЕООД по поддръжка, стопанисване и експлоатация на м/ф
„Белослав” и м/к „Белла” и спомагателните средства през 2014 година, съгласно
приложение № 1.
2. Общински съвет Белослав определя средства за работно облекло и за
облекло нямащо характер на работно облекло на работниците и служителите от
ръководния, техническия и обслужващ
персонал в „Белфери” ЕООД в
гр.Белослав в размер както следва:
а/

За управител

б/

За работници по трудови правоотношения:

1.5 МРЗ

- отговорен механик

1 МРЗ

- електроник

1 МРЗ

- счетоводител

1 МРЗ

- консултант – супервайзор

1 МРЗ

- корабен ремонтчик

1 МРЗ

- технически секретар и домакин
- младши юрисконсулт

1 МРЗ
1 МРЗ

3. Общински съвет Белослав определя средства за формирането на фонд
социално-битови разходи на персонала в размер на 3 на сто от фонд работна
заплата за дружеството.

4.
Общински съвет Белослав определя допълнително месечно
възнаграждение на работниците и служителите от ръководния, технически и
обслужващ персонал на „Белфери” ЕООД град Белослав за придобит трудов стаж
и професионален опит в размер 1 на сто към основното месечно възнаграждение за
всяка година трудов стаж и професионален опит.
5. Общински съвет Белослав делегира правомощия на Управителя на
„Белфери” ЕООД да определя индивидуалните работни заплати на работниците и
служителите в дружеството в рамките на одобрените средства по план-сметката
за разходите на дружеството за съответната година, съгласувано с Кмета на
общината.

По двадесет и шеста точка
Д.Митишева – Преминаваме към двадесет и шеста точка от дневния ред относно
Промяна в Правилника на Общински съвет Белослав.Докладва Десислава МитишеваПредседател на Общински съвет Белослав.
Г-жа Митишева запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа Пепа Атанасова
да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, доста дебати
имаше по тази докладна. Комисията по местно самоуправление в състав от 4 члена, с
3 гласа - „ПРОТИВ” 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” не прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
излиза с предложение за възнагражденията на общинските съветници.Ние предлагаме
50% от средна брутна заплата на общинска администрация - за сесия,
5% от средна брутна заплата на общинска администрация - за комисия
2% от средна брутна заплата на общинска администрация - за председател на комисия.
Д. Добрев – Предложението направих аз и го оттеглям.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги и в нашата комисия имаше дебати.Ние
излизаме с предложение

За сесия- 260 лв
Комисия- 40 лв.
П.Атанасова- Направеното предложение беше мое и го оттеглям.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги,нашата комисия
излиза с предложение:
50% от средна брутна заплата на общинска администрация - за сесия,
5% от средна брутна заплата на общинска администрация - за комисия
2% от средна брутна заплата на общинска администрация - за председател на комисия.
Хр.Христов – Колеги, предложението беше мое, оттеглям го.
Д.Митишева – Други предложения?
Б.Николов- Моето предложение е следното, за да можем да се поберем в рамките на
една минимална работна заплата.
41% от средна брутна заплата на общинска администрация за съответния месец- за
сесия,
5% от средна брутна заплата на общинска администрация за съответния месец - за
комисия
2% от средна брутна заплата на общинска администрация за съответния месец - за
председател на комисия.
Д.Митишева – Имате ли други предложения?
Г-н Ж.Петров – Уважаеми общински съветници, благодаря за разбирането и
отношението и човещината, която проявявате в момента.Издръжката на общински съвет
е 68 000 лв, при 70% от средната брутна заплата на общинска администрация,
издръжката щеше да стане 115 000 лв.Предложението на Б.Николов ако бъде прието
издръжката ще бъде 81 023 лв.Финансовото положение в общината е много сложно.
Подкрепям предложението на Б.Николов.
Д.Митишева- Други мнения?
В.Вълканова- Уважаеми колеги, от моя гледна точка предлагам да се концентрираме
върху промените в ЗМСМА. Законодателят дава право за общини с големина до 100 000
жители да се вземе решение за възнаграждение на общинските съветници до 70% от
средната брутна заплата за текущия месец в общинска администрация.Ако вземем
предвид, че това увеличение от 70% се отнася за общини със 100 000 лв, то % -то

отношение спрямо жителите в нашата община не би трябвало да взимаме по- вече от
това, което взимаме в момента.На фона на оскъдния бюджет в общината не виждам и
защо Председателя на общинсия съвет трябва да мине на 8 часов работен ден и да
получава 70 % от заплатата на Кмета.До сега в историята на Общински съвет
Белослав,Председателя не е бил на 8 часов работен ден.Когато се обсъжда заплатата на
Председателя, трябваше да има нов председателстващ.
Д.Митишева –Други предложения?Няма.Предлагам да гласуваме предложението
направено от Б.Николов.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 11, ”ПРОТИВ”-2 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 4, Общински съвет Белослав, прие направеното предложение.
Д.Митишева – Предлагам да гласуваме докладната.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 11 ,”ПРОТИВ”-2 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 4, Общински съвет Белослав на основание, чл. чл.21, ал.2, и
ал.3,чл.27,ал.3, чл.34, ал.1 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация и §1./1/и /2/ от Преходните и заключителни разпоредби на
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет на община
Белослав, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
Белослав,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 349
Общински съвет на община Белослав прави следното изменение в
Правилника за организацията и дейността на общински съвет Белослав, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Белослав:
1.чл.22./1/. придобива следния текст:
„ Общинският съвет определя възнаграждение на Председателя на Общинския
съвет в размер на 70% от основната заплата на Кмета на Община Белослав при 8 /
осем / часов работен ден .”
2.чл.33./1/. придобива следният текст:
„Общинският съветник получава възнаграждение за всяко участие в заседание в
размер на
1.За заседание на общинския съвет в размер на 41% от средната брутна заплата в
общинска администрация за съответния месец.
2.За заседание на постоянна или временна комисия към Общинския съвет в
размер на 5% от средната брутна заплата в общинска администрация за
съответния месец .

3.Председателите на постоянни и временните комисии към общинския съвет
получават възнаграждение в размер на 2% от средната брутна заплата в общинска
администрация за съответния месец за участие в работата им.
4.На комисия в която е избран с решение на общинския съвет , извън посочените в
чл.33 , ал.1, т.1 и 2 общинският съветник получава възнаграждение в размер на
20лв., освен ако общинския съвет реши друго.”
5.Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не
може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата в общинската
администрация за съответния месец .”

Промените влизат в сила от 01.02.2014г.

По двадесет и седма точка
Д.Митишева – Преминаваме към двадесет и седма точка от дневния ред относно Отчет
за извършените разходи за командировки на Кмета на Община Белослав за времето от
01.10.2013 до 31.12.2013г Докладва Р. Десова – Гл. счетоводител на Община Белослав.
Г-жа Десова запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги Икономическата
комисия заседава в състав от 5 члена и с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
В 14,40 часа от залата излизат Хр.Христов и Д.Добрев.
Д.Митишева- Имате думата за въпроси, мнения.
Г-н Ж. Петров – Уважаеми общински съветници на мнението, че предишния кмет ходел
често до София, ще Ви отговоря, че безцелно в София няма да ходя.
Д.Митишева – Предлагам да гласуваме докладната.
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на
основание,
Чл.21,ал.1,т.23,чл.27,ал.3 от ЗМСМА,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 350
Общински съвет Белослав

Утвърждава извършените разходи за командировка на Кмета
на Община Белослав за времето от 01.10.2013г до 31.12.2013г
в размер на 473,34 лв

По двадесет и осма точка
Д.Митишева – Преминаваме към двадесет и осма точка от дневния ред относно Отчет
за извършените разходи за командировки на Председателя на Общински съвет Белослав
за времето от 01.10.2013 до 31.12.2013г Докладва Р. Десова – Гл. счетоводител на
Община Белослав.
Г-жа Десова запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги Икономическата
комисия заседава в състав от 5 члена и с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева- Имате думата за въпроси, мнения.Няма.
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на
основание,
Чл.21,ал.1,т.23,чл.27,ал.3 от ЗМСМА,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 351
Общински съвет Белослав
Утвърждава извършените разходи за Председателя на
Общински съвет Белослав, за времето от 01.10.2013 до
31.12.2013г в размер на 20 лв.
По двадесет и девета точка
Д. Митишева – Давам думата на г-н Данко Калчев, който съгласно
нашия правилник е заявил участие и иска да се изкаже на сесията
преди разглеждането на бюджета.
Г- н Калчев засегна два въпроса – за инвестициите и
отпадъците.Предложени бяха някои идеи.
Д.Митишева – Преминаваме към разглеждането на бюджета на Община Белослав за
2014 година. Докладва Р. Десова – Гл. счетоводител на Община Белослав.
Г-жа Десова запозна присъстващите с докладната.

Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
местно самоуправление в състав от 4 члена, с 3 гласа - „ЗА”и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги Икономическата
комисия заседава в състав от 5 члена и с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав от
4 члена с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА ” прие докладната.Излизаме с предложение
представителните за Председателя на Общински съвет да се увеличат с 2 000 лв
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.
Г-н Ж.Петров –Уважаеми общински съветници, бюджета на общината не е по- добър от
бюджет 2013г.Напротив 2014г недостига на средства, належащите разходи са около
200 000 лв.Кризата оказва влияние навсякъде.За общинска администрация свиването
на разходите ще продължи. Ще правим всичко възможно града ни да е чист, приветлив.
Д. Митишева – Други мнения, въпроси?
Хр.Христов – Ако може да ни се разясни малко по- вече за тази финансова корекция.
Г-н Ж.Петров – Във връзка с проекта по Оперативна програма околна среда 2007-2013 е
регистрирана нередност, санкцията е 183 529 лв.Същата дама, която е утвърдила
процедурата, сега налага санкцията.Това за мен е една тенденция спрямо общината.Кой
е виновен? Проверил съм всичко. Не мога да кажа, че хората от общината, които са
работили по проекта са виновни.Единственото решение е да се заведе гражданско
дело.Истината е, че ни атакуват от всякъде.
Д.Митишева- Други мнения, въпроси?Няма. Предлагам да гласуваме предложението на
комисията по ТСУ за увеличение на представителните разходи на Председателя на
общински съвет.
Хр.Христов –Предложението е мое, оттеглям го.

Д.Митишева – Предлагам на гласуване цялата докладна.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 16, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, чл.52, ал.1 и чл.21,
ал.1,т6, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,чл.94, ал.2 и ал.3, чл.39, чл.125 от
Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014
година, ПМС № 3/15.01.2013г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2014 година и Наредбата
за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за
следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет на Община Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 352
Общински съвет на Община Белослав приема бюджета на Община Белослав за
2014 г., както следва:
І. По прихода в размер на 7 621 450 лева, съгласно Приложения № 1, 2 и 3.
В т.ч.:
1. Приходи за делегирани от държавата дейности – 5 548 385 лв., в т.ч.:
1.1. Обща субсидия – 4 591 780лева
1.2. Неданъчни приходи – 60 986 лева
* Събрани средства и извършени

плащания за
бюджети,сметки и фондове - - 11 813лева
1.3. Преходен остатък – 907 432лева
2. Приходи за местни дейности – 2 073 065лева., в т.ч.:

сметка

на

други

1. Данъчни приходи – 614 800 лева
2. Неданъчни приходи – 1 244 959лева
3. Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от

4.

5.
6.
7.
8.
9.

ЦБ за общини – 421 400лева, в т.ч. 11 800лева за зимно поддържане и
снегопочистване
Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни
дейности – 113 300, в т.ч. 48 200лева за изграждане и основен ремонт на
местни общински пътища
Трансфери между ЦБ и сметки за средства от бюджетни сметки - -189
726лв
Временни безлихвени заеми – 20 040 лева
Заеми от банки в страната/погашения/ – -252 705лева
Друго финансиране - -120 000лева.
Преходен остатък – 220 997лева

ІІ. По разхода в размер на 7 621 450 лева, разпределени по функции, групи,
дейности и параграфи, съгласно Приложения № 4, 5, 6 и 7
В т. ч.:
1. Делегирани от държавата дейности – 5 548 385лева
2. Местни дейности –1 874 092лева

3. Дофинансиране на делегирани от държавата дейности с приходи от
местни данъци и такси и други неданъчни приходи и трансфери за местни
дейности –198 973лева, в т.ч.:
3.1 За възнаграждения,осигурителни вноски по извънтрудови
правоотношения и обезщетения с характер на възнаграждения в дейност
„Общинска администрация” - 5000 лева
3.2. За 2 бр.нещатен персонал техници в ПУ в дейност”Отбранителномобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности” дофинансиране –
12 800лева.
3.3. за текущи и капиталови разходи в общообразователни и
професионални училища 146 773 лева, в т.ч за дофинансиране паралелки от І до
VІІІ клас с отклонение от минималния брой на учениците от ОУ”Св.Патриарх
Евтимий” гр.Белослав, както следва:
3.3.1. за ОУ”Патриарх Евтимий”гр.Белослав – 3773лв.
3.3.2.за проектиране, доставка и монтаж на отоплителната система и
складово помещение за нуждите на ОУ”Св.св.Кирил и Методий” с.Езерово, ОДЗ
„Дора Габе”- с.Езерово”, Кметство с.Езерово, и Читалище с.Езерово – 120 000лв.
3.4. За дофинансиране субсидии във връзка с приета програма от
Общински съвет Белослав в дейност “Читалища”- 20 400лв.
3.5. За възнаграждения на персонала дейност „Други дейности по
образованието” – 14 000лв.
ІІІ. Общински съвет на Община Белослав приема Инвестиционна
програма–Поименен списък за капиталови разходи, съгласно Приложение №8.
ІV. Общински съвет на Община Белослав определя размер на резерва 89
533лева, разпределен както следва:
1. за делегирани от държавата дейности - 62798 лв.
2. за местни дейности – 26 735лв.
V. Общински съвет на Община Белослав приема разпределение на
реализирания в края на 2013 година преходен остатък по бюджета на общината
общо в размер на 1 128 429 лева, както следва:
1. За разходи в делегирани от държавата дейности – 907 432 лева, по фунции
и дейности
1.1 Функция «Общи
администрация” - 5 463лв.

държавни

служби»,

дейност

”Общинска

1.2 Функция «Отбрана и сигурност» 233 522лв., вт.ч.: дейност ”Други
дейности по вътрешната сигурност” 9230лв., дейност ”Отбранително
мобилизационна подготовка” 22 119лв., дейност 284 „Ликвидиране на последици
от стихийни бедствия и производствени аварии” – 197 363 лв., дейност
”Доброволни формирования за защита при бедствия” - 4810лв.
1.3. Функция «Образование» 379 674лв., в т.ч. дейност “Целодневни детски
градини и обединени детски заведения ” 63 027лв., дейност “Общообразователни

училища” 140 485лв., дейност “Професионални училища и професионални
паралелки към СОУ» 176 043лв., Дейност «Други дейности по образованието»
-119лева
1.4. Функция ”Здравеопазване” 288 765лв., в т.ч. дейност “Детски ясли,
детски кухни и яслени групи към ОДЗ” 218 940лв., дейност “Здравен кабинет в
детски градини и училища” 69 825лв.
1.5.Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности” -8 лв, в т.ч.
„Спорт за всички” 3лв., „Читалища” 5лв.
2. За разходи в местните дейности – 220 997лева, по функции и дейности
2.1.Функция ”Образование” 9598лева, в т.ч. дейност ”ЦДГ и ОДЗ”- 9598лева
2.2.Функция ”Образование” дофинансиране 3773лева в т.ч. дейност
”Общообразователни училища” дофинансиране 3773лева.
2.3. Функция ”Жилищно строителство, благоустройство, комунално
стопанство и опазване на околната среда” лева, в т.ч. д дейност ”Чистота” 196 057
лева.
2.4.Функция ”Икономически дейности и услуги” 10 556лева, в т.ч.дейност
”Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” 10 556лева
2.5. Функция ”Разходи некласифицирани в другите функции” 13лева, в т.ч.
дейност ”Разходи за лихви” 13лв.
2.6 Функция «Почивно дело, култура, религиозни дейности» дейност «Други
дейности по културата» 1000лв.

VІ. Общински съвет на Община Белослав определя численост на персонала,
средни брутни работни заплати и средства за работни заплати по дейности,
считано от 01.01.2014 г., съгласно Приложение № 9.

VІІ.Общински съвет Белослав определя приоритети за разходването на
бюджетни средства през 2014 година, както следва:
1. Плащания по обслужване на общинския дълг
2. Трудови възнаграждения, осигурителни плащания, обезщетения, стипендии
3. Отопление, осветление, вода, храна и медикаменти
4. Разходи за поддържане и застраховане на публична общинска собственост
5. Капиталови разходи със собствени средства, съфинансиране на програми и
проекти

6. Дялово участие в дружества, субсидии на организации с нестопанска цел.

VІІІ. Общински съвет на Община Белослав приема следните лимити за
разходи:
1. Социално-битови разходи на персонала, определени в размер на 3 на сто
на база начислените трудови възнаграждения;
2. Представителни разходи в размер на 12 800 лева, в т.ч.:
2.1. За Кмета на Община Белослав – 10 000 лева
2.2. За Председателя на Общински съвет –Белослав – 1 000 лева
2.3. За кметовете на кметства – по 600 лева
3. Размер на оклад за детски градини, както следва:

За сметка на бюджета
Оклад за детски градини
4. Размер на режийните разноски за ученическо столово хранене –21
811лева.

ІХ. Общински съвет на Община Белослав определя:
1. Размера на основната работна заплата на кмета на общината и кметовете
на населените места, считано от 01.01.2014 г., както следва:
длъжност
Основна РЗ
кмет на Община Белослав
1420
кмет на с.Езерово
834
кмет на с.Страшимирово
800
кмет на с.Разделна
770

2. Допълнителен платен годишен отпуск на Кмета на Община Белослав и на
кметовете на кметства - по 10 работни дни.
3. Допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален
опит в размер 1 на сто към основното месечно възнаграждение за всяка година
трудов стаж и професионален опит

2,30

Х. Общински съвет на Община Белослав определя второстепенните
разпоредители с бюджет
1. Прилагащи система на делегиран бюджет:
1.1 . СОУ”Св.св.Кирил и Методий”, гр.Белослав

1.2.ОУ”Св.Патриарх Евтимий” гр.Белослав
1.3.НУ”Отец Паисий”, гр.Белослав
1.4.ОУ”Св.св.Кирил и Методий”, с.Езерово
1.5.ПГ”Св.Димитър Солунски”, гр.Белослав

ХІ.Общински съвет на Община Белослав приема разчет за целеви разходи
и одобрява:
1. Считано от 01.01.2014 г. численост на нещатния персонал, финансиран
със собствени средства в следните дейности:
1.1. В дейност “Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на
запаси и мощности” дофинансиране – 2 бр.
1.2. В дейност”Клубове на пенсионера, инвалида и др.” – 7 бр.
1.3. В дейност”Чистота” – 1 бр.
2. Сумата от
5 000 лева за членски внос и участие в нетърговски
организации.
3. Сумата от 300 лева за подпомагане разходи за погребения на самотни, без
близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални
услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица, на стойност
едно погребение до 300 лева, включващо разходите за издаване на смъртен акт,
некролог, ковчег, превоз на покойника, изкопаване на гроб и надгробен знак.
4. Сумата в размер на 2300 лева за отпускане на еднократни помощи на
социално слаби лица с Решение на Общинския съвет.
5. Утвърждава сумата в размер на 2000 лева за застраховка”Живот” на
работниците и служителите към община Белослав и упълномощава Кмета на
Община Белослав да определи поименно работниците и служителите, които ще
бъдат застраховани и да сключи договор за групова застраховка”Живот” в полза
на същите.
ХІІ.Общински съвет на Община Белослав утвърждава сумата от 142
605лева за субсидии на организации с нестопанска цел и читалища, както следва:

1. За дейността на туристическо дружество “Побити камъни” -1000 лева
2. За спортни клубове и детско-юношески спортни школи за развиване на
спортна дейност, в т. ч 2% за участие на отбори в общински, регионален и/или
национален кръг от ученическите игри и организиране и провеждане на
общински спортни мероприятия 52 000 лв

3. За читалища:
3.1. НЧ”Съзнание-1926” гр.Белослав

- 55 040 лева

3.2. НЧ”Пробуда-1930” с.Страшимирово

- 12352 лева

3.3. НЧ”Искра-1936” с.Езерово

- 13696 лева

3.4. НЧ”Добруджа-1929” с.Разделна

-

8517 лева

ХІІІ. Общински съвет на Община Белослав определя средствата за работно
и представително облекло и за облекло, нямащо характер на работно, на
работниците и служителите в следните размери:
1. За заемащите изборни длъжности
2. За заместник кметовете

- 450 лева
- 400

лева
3. За работещи по служебно правоотношение:
3.1. за ръководни длъжности

– 400 лева

3.2. за експертни длъжности

– 200 лева

4. За работещи по трудови правоотношения

- 200 лева

5. За персонала в дейност „Целодневни детски градини и обединени детски
заведения”
- 340 лева
6. За нещатния персонал и заетите в дейност”Чистота”

– 100

лева

ХІV. Общински съвет на Община Белослав утвърждава поименен списък
на лицата, които имат право на заплащане на превозните разноски както следва:

1. За служителите от общинска администрация и здравеопазване съгласно

Приложение № 10 - в рамките на 100% от цените на абонаментните карти
за пътуване във втора класа по железопътния транспорт и 85% - по
автомобилния транспорт, за автобус от местоживеенето им до местоработата
в друго населено място и обратно, от действително извършените такива.
2. За педагогическия персонал съгласно Приложения №№ 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17 и 18 - съгласно Наредба на Министъра на образованието и науката.
ХV. Общински съвет на Община Белослав приема и утвърждава
индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз,
съгласно Приложение №19.
ХVІ. Общински съвет на Община Белослав одобрява актуализирана
бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2014 - 2016 , съгласно
приложение № 20.
ХVІІ. Общински съвет на Община Белослав определя:
1. Максималния размер на новия общински дълг, който може да бъде поет
през 2014 година – 1 000 000 лева
2. Общински гаранции, които могат да бъдат издадени през годината –
108 4лева

3.Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края
на бюджетната година – 1 985 478лева

ХVІІІ. Общински съвет на Община Белослав определя максимален размер
на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014г. в
размер на 49% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните
четири години.

ХІХ. Общински съвет на Община Белослав определя максимален размер на
ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014г. в размер на 60%
от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

ХХ. Общински съвет на Община Белослав определя:
1.
2.

Размер на просрочените задължения на Община Белослав от 2013
година 72 217лв, които ще бъдат разплатени до 31.03.2014г.
Размер на просрочените вземания на Община Белослав 2 216лв, които
се предвижда да бъдат събрани до 31.12.2014година.

ХХІ. Общински съвет на Община Белослав възлага на Кмета на Община
Белослав:
1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните
разпоредители с бюджет;
2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации,
звена и субсидирани дейности при нарушение на бюджетната дисциплина до
неговото преустановяване;
3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с
волята на дарителя, донора;

ХХІІ.Общински съвет на Община
правомощия на Кмета на Община Белослав:

Белослав

предоставя

следните

1. Да извършва компенсирани промени в частта за делегирани от държвата
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.
2. Да извършва компенсирани промени в частта за местни дейности – между
утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да
изменя общия размер на разходите.
3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
съфинансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
4. Да разработва общински програми и проекти за осигуряване на
алтернативни източници на средства за реализиране на годишните цели на
общината за изпълнение на общинския план за развитие;
5. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за
текущо финансиране на одобрените по бюджета разходи и други плащания, при
условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от
държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и
се спазват относимите за общините фискални правила, като не се променя
предназначението на средствата в края на годината.

ХХІІІ. Общински съвет на Община Белослав дава съгласие да се ползват:
1.Ежемесечно до 8400лв. собствени бюджетни средства за временно
финансиране на проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на

безмъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи” по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”. Средствата да
се възстановяват по сметката, от която са получени след получаване на
съответното месечно плащане от Агенцията за социално подпомагане за
изпълнението на проекта.
2. Оборотно финансиране до 1 433 200лв. собствени бюджетни средства за
временно финансиране за целия период на изпълнение и до получаване на
финалното плащане от Държавен фонд „Земеделие” за проект "Водоснабдяване
с.Страшимирово- V етап, Община Белослав улици: «Васил Левски», «Надежда»,
«Иван Вазов», «Зора», «Бачо Киро», «Орел», «Пробуда», «Н.Петков» ОК 44- ОК
53" по Мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските
райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013»
3. Оборотно финансиране в размер на 37 000 лева по проект „За модерна и
компетентна администрация в Община Белослав” договор № А 12-2286/11.04.2013г. по Оперативна програма „Административен капаците 2007-20013”,
приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2
Компетентна и ефективна държавна администрация” по бюджетна линия BG 05
PO 002/12/2.2-07”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския
социален фонд”, до приключване на проекта.
4.Оборотно финансиране в размер на 39 300лева по проект „Звено за услуги
в домашна среда - иновативни услуги в подкрепа на социално включване”, схема
за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и до получаване на
финално плащане от Договарящия орган по Договор № BG 051PO001-5.1.04.
5. Оборотно финансиране в размер на 240 000лв. по проект „Инвестиция в
енергийната ефективност за осигуряване на качествена жизнена и работна среда
среда на образователния процес в Община Белослав”, приоритетна ос 1:
„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: Социална
инфраструктура, съфинансирана от Оперативна програма” Регионално развитие”
2007г- 2013г.” до приключване на проекта.

ХХІV.Общински съвет на Община Белослав задължава Кмета на Община
Белослав:
1.Да разработи и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по
пълна бюджетна класификация и по тримесечия.
2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет

ХХV.Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета,
съгласно приложение №21

Заседанието приключи в 15,35 часа.

Десислава Митишева
Председател на Общински съвет Белослав

