ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ПРОТОКОЛ

№ 32

Днес, 22.05.2014 г. /четвъртък/ от 13.30 часа, в конферентната зала на Община
Белослав, се проведе тридесет и второто редовно заседание на Общински съвет
Белослав. При откриване на заседанието присъстваха всички 17 общински съветника и
Кмета на Община Белослав – г-н Желязко Петров.
Д.Митишева – Колеги, добър ден на всички. Положени са подписите на 17 общински
съветника. Имаме необходимия кворум. Откривам тридесет и второто редовно
заседание на Общински съвет Белослав. Всички имате проект за дневен ред. Имате ли
предложения и мнения по него?
Г-н Ж.Петров- Уважаеми общински съветници, предлагам т.6 - Освобождаване от
заплащане на такса битови отпадъци да отпадне от дневния ред. Целесъобразно е първо
да бъде променена Наредба № 8, извинявам се на всички общински съветници,
получило се е от недоглеждане от страна на общинска администрация.Ще бъдат
освободени комплексно училища, детски градини, читалища. Всяка година преходния
остатък от такса смет е около 100 000 – 120 000 лв.Общината плаща средно около
45 000 – 49 000 лв за тези учреждения.За това моля т.6 от дневния ред да
отпадне.Благодаря Ви.
Д.Митишева – Други предложения и мнения по дневния ред? Ако нямате предлагам да
преминем към гласуване на така предложения проект за дневен ред без т.6, моля да
гласува.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-0, Общински съвет Белослав реши да приеме следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.Докл. записка вх.№ 74/14.05.2014г- Одобряване
землището на с.Езерово.

разделянето на имот № 000079,

Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
2. Докл. записка вх.№ 75/ 14.05.2014г – Одобряване разделянето на имот № 000428,
землището на гр.Белослав.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”

3.Докл. записка вх№ 69/22.04.2014г- Общинска програма за закрила на детето за 2014
година.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на ОбщинаБелослав
Докладва: Св.Колева – Гл.експерт „ОКСД”
4.Докл. записка вх.№ 76/14.05.2014г- Общинска програма на мерките за насърчаване
на творческите заложби на деца с изявени дарби през 2014 година
Внесено: Ж.Петров – Кмет на ОбщинаБелослав
Докладва: Св.Колева – Гл.експерт „ОКСД”
5.Докл. записка вх.№ 70/23.04.2014г – Актуализация на Наредба № 13 за символиката
на Община Белослав
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав
6.Докл. записка вх.№ 71/08.05.2014г- Наредба за условията и реда за провеждане на
обществено обсъждане на проекти по чл.4 от Закона за общинския дълг
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Р.Николова – Директор дирекция „ФАО”
7.Докл. записка вх.№ 72/08.05.2014г –Изменения и допълнения на Наредба за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Белослав.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Р.Николова – Директор дирекция „ФАО”
8. Докл. записка вх.№ 77/14.05.2014г – Предложение за поемане на краткосрочен
общински дълг по проект № 03/321/01173 „Водоснабдяване с.Страшимирово V- ти
етап, Община Белослав ул. „В. Левски”, „Надежда”, „Иван Вазов”, „Зора”, „Бачо Киро”,
„Орел”, „Пробуда”, „Никола Петков”, О.К. 44- О.К.53”
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Р.Николова – Директор дирекция „ФАО”
9.Докл. записка вх.№ 73/13.05.2014г – Актуализация на бюджета и на поименен списък
за капиталови разходи на Община Белослав за 2014 година.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Р.Николова – Директор дирекция „ФАО”

10.Докл. записка вх.№ 79/15.05.2014г- Промяна в състава на постоянните комисии
Внесено: Д. Митишева - Председател на Общински съвет Белослав
Докладва: Д. Митишева - Председател на Общински съвет Белослав
11. Докл. записка вх.№ 80/20.05.2014г – Приемане на годишен план за действие през
2015г. по изпълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в
Община Белослав
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав
По първа точка
Д. Митишева – Преминаваме към първа точка от дневния ред относно Одобряване
разделянето на имот № 000079, землището 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?
Т. Гушев –Уважаеми общински съветници, аз приветствам инициативата на общината и
Вие с Вашето гласуване ще станете съпричастни с проблемите на рибарите в
с.Езерово.Те нямат достъп до езерото. Този имот е продължение на рибарското селище
и е след спирка „Моряк”.Това предложение е единствено и само за хората. Благодаря за
разбирането.
Д.Митишева –Други въпроси, мнения?Няма.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 17 ,”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, чл.34, ал.4 от ЗОС, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 391
1. Общински съвет на община Белослав приема и одобрява разделянето на
имот № 000079, землището на село Езерово, община Белослав, с площ 28,275 дка
като дава съгласие да се обособят два нови имота, разделени на дял I с площ
13,044 дка и дял II с площ 15,231 дка.

2. Общински съвет на община Белослав възлага на Кмета на община Белослав
да извърши всички необходими действия за съставянето на актове за частна
общинска собственост на новообразуваните имоти.

По втора точка
Д. Митишева – Преминаваме към втора точка от дневния ред относно Одобряване
разделянето на имот № 000428, землището на гр.Белослав. 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 2 гласа – „ЗА” и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” не прие
докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения?
Р.Гацин – Кой е инициатор?
Т.Кирчев – Инициатор е арендатора, който обработва нивите в Константиново и
Белослав.
Ст. Петров –На какво разстояние е газопровода?
Т.Кирчев – През имота не минава газопровод.
Хр.Христов – Говорил съм с председателя на ловната дружинка.На лов там ходят поне
150 ловджии и не са съгласни там да бъде построен параклис.
Д.Митишева – Други въпроси, мнения?Няма.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 11 ,”ПРОТИВ”-1 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 5, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал.1, т. 8,
чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.34, ал.4 от ЗОС, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 392
1. Общински съвет на община Белослав приема и одобрява разделянето на
имот № 000428, находящ се в землището на гр.Белослав, община Белослав, като
дава съгласие да се обособят два нови имота, разделени на дял I с площ 3 дка и
дял II с площ 33,974 дка.

2. Общински съвет на община Белослав възлага на Кмета на община Белослав
да извърши всички необходими действия за съставянето на актове за частна
общинска собственост на новообразуваните имоти.

По трета точка
Д.Митишева – Преминаваме към трета точка от дневния ред относно Общинска
програма за закрила на детето за 2014 година. Докладва: Св.Колева – Гл.експерт
„ОКСД”.
Г-жа Колева запозна присъстващите с докладната.
В 13,50 часа от залата излезе 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 5 члена с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.Няма.
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 и чл.3 ,ал.1 от ППЗЗД, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 393
1.Общински съвет Белослав приема общинска програма за закрила на детето за
2014 година.
По четвърта точка
Д.Митишева – Преминаваме към четвърта точка от дневния ред относно Общинска
програма на мерките за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби
през 2014 година. Докладва: Св.Колева – Гл.експерт „ОКСД”.
Г-жа Колева запозна присъстващите с докладната.
В 13,50 часа от залата излезе 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 5 члена с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.

Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.Няма.
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 , и чл.12 от Наредбата за условията и реда за осъществяване
на закрила на деца с изявени дарби, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 394
1.Общински съвет Белослав приема общинска програма на мерките за
насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби през 2014 година.

По пета точка
Д.Митишева – Преминаваме към пета точка от дневния ред относно Актуализация на
Наредба № 13 за символиката на Община Белослав. Докладва: Д. Монева – Секретар на
Община Белослав.
Г-жа Монева 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 5 члена с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.Няма.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 16 и чл. 21,
ал. 1, т. 21, чл.27,ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 395
1. Общински съвет Белослав прави следните допълнения в Наредба №
13 за символиката на община Белослав:
§ 1. В чл. 2 се създават нови точки:
10. Символичен ключ на град Белослав;
11. Кметска огърлица- медальон
§ 2. В глава трета – Герб на община Белослав:
1. Текста на чл. 15 се изменя така: Гербът присъства като елемент от знамето,
печата, символичния ключ на град Белослав и кметската огърлица – медальон.
§ 3. Глава единадесета се променя, както следва:
1. Глава единадесета – Символичен ключ на град Белослав

2. Създават се:
-

чл. 55. Символичният ключ на град Белослав представлява
художествено изработен ключ от ковък метал с дължина 20 см.

-

чл. 56. Горният край на символичния ключ представлява герба на
община Белослав.

-

чл. 57. Символичният ключ на град Белослав се предава от кмета на
общината при встъпване в длъжност на новоизбрания кмет.

-

чл. 58. Символичният ключ на град Белослав се съхранява от кмета
на община Белослав.

§ 4. Създава се глава дванадесета, както следва:
1. Глава дванадесета - Кметска огърлица – медальон
2. В глава дванадесета се създават:
-

чл. 59. Кметската огърлица – медальон е уникална и се изработва от
ковък метал в единичен екземпляр.

-

чл. 60. Медальонът има формата на петоъгълник в средата на който
е изобразен герба на общината.

-

чл. 61. Кметската огърлица – медальон се връчва на кмета при
встъпването му в длъжност.

-

чл. 62. Огърлицата-медальон се съхранява при кмета на община
Белослав.

-

чл. 63. Кметът носи огърлицата - медальон при:

1. Встъпването му в длъжност;
2. На националния празник на Република България;
3. Празника на град Белослав;
4. Тържествени сесии на общински съвет Белослав;
5. При връчване на звание „ Почетен гражданин” на Белослав;
6. Други тържествени случаи.
§ 5 . Глава единадесета - заключителни разпоредби става Глава тринадесета

По шеста точка
Д.Митишева – Преминаваме към шеста точка от дневния ред относно-- Наредба за
условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 от Закона
за общинския дълг. Докладва:Р.Николова – Директор дирекция „ФАО”.
Г-жа Николова запозна присъстващите с докладната.

В 13,57 часа в залата влиза Хр. Христов.
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 4 гласа - „ЗА” прие
докладната.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.Няма.
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 Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл.15, ал.3 от Закона за общинския дълг, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 396
1.Приема Наредба за условията и реда за провеждане на обществено
обсъждане на проекти по чл. 4 от Закона за общинския дълг, съгласно
Приложение № 1.

По седма точка
Д.Митишева – Преминаваме към седма точка от дневния ред относно Изменения и
допълнения на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Белослав. Докладва:Р.Николова – Директор дирекция
„ФАО”.
Г-жа Николова 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 4 члена и с 4 гласа - „ЗА” прие
докладната.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.Няма.
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 Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.
82, ал.1 от Закона за публичните финанси, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 397
1.Общински съвет Белослав приема следните изменения и допълнения на
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години, за съставяне , приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Белослав.
§1. чл.7 от Раздел І Общи положения се изменя по следния начин „Кметът на
общината е отговорен за изграждането, функционирането и отчитането на системи
за финансово управление и контрол в съответствие с действащото
законодателство.
§2. В чл.17 от Раздел ІІІ Структура на общинския бюджет” текста „по ред,
определен в настоящата наредба” се заменя с „с участия в публични обсъждания,
свързани с бюджета на общината”.
§3. В чл. 26, ал.1, т.2 Раздел V Съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години и на общинския бюджет след текста „по чл.83
ал.2” се добавя „от Закона за публичните финанси”.
§4.В чл.26, ал.2 Раздел V Съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години и на общинския бюджет текста „Публичното
обсъждане се провежда по ред, определен от общинския бюджет. За постъпилите
предложения се съставя протокол, който се внася от общинския съвет заедно с
окончателния проект на бюджета” се изменя по следния начин „ Публичното
обсъждане се провежда по следния ред
1. Кметът на общината предоставя проекта на общинския бюджет за
публично обсъждане от местната общност по окрупнени показатели и на достъпен
и разбираем за гражданите вариант, като го публикува на интернет страницата на
общината минимум три дни преди публичното обсъждане.
2. Публичното обсъждане се провежда в общодостъпно място в сградата на
общината с участието на общински съветници, граждани, кметове на кметства,
ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения и на юридически
лица, които имат регистрация, осъществяват дейности или ползват услугите на
територията на общината
3. За провеждане на публичното обсъждане кметът може да определи
служители от администрацията за водещ и представящи по време на публичното
обсъждане.
4. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в
общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.
§5. В чл.27, ал.1 Раздел VІ Приемане на бюджета на общината текста „По ред
определен в настоящата наредба” се заменя с „съгласно Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет на Община Белослав, неговите
комисии и взаимодействието му с общинска администрация Белослав”.
§6.Чл.34, ал.4 Раздел VІІ Изпълнение на общинския бюджет става ал.5 със
следното съдържание „След извършване на промени по реда на ал.1 както и на
тези по чл.112, ал.5 от Закона за публичните финанси, кметът представя в
общинския съвет актуализирано разпределение на променените бюджети
тримесечно под формата на приложения за приходната и разходна част на
бюджета”.
§7. В чл.34 Раздел VІІ Изпълнение на общинския бюджет се създава нова ал.4
със следния текст „Второстепенните разпоредители, прилагащи делегиран
бюджет, в срок до последното число на всеки месец представят на кмета на
община Белослав информация за извършените промени по бюджета им.

§8. В чл.40, ал.6 Раздел VІІ Изпълнение на общинския бюджет текста „по ред,
определен от общинския съвет” се заменя с „като информацията се публикува на
интернет страницата на общината”.
§9. чл.41, ал.4 Раздел VІІІ Отчет на общинския бюджет се изменя по следния
начин:
(4). Редът за публичното обсъждане на отчета на Община Белослав е следния:
1. Председателят на общинския съвет организира публично обсъждане на
отчета по ал.1 от местната общност, като оповестява датата и мястото на
обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на
общината и в местни средства за масово осведомяване.
2. Отчета на общината се представя по окрупнени показатели и на достъпен и
разбираем за гражданите вариант.
3. Публичното обсъждане се провежда с участието на кмета на общината,
общински съветници, граждани, кметове на кметства, ръководители на бюджетни
звена, на граждански сдружения и на юридически лица, които имат регистрация,
осъществяват дейности или ползват услугите на територията на общината
4. За провеждане на публичното обсъждане председателят на общинския
съвет чрез кмета на общината определя водещ и представящи по време на
публичното обсъждане.
5. За постъпилите мнения и становища се съставя протокол, който се
разглежда от постоянните комисии към Общински съвет Белослав, заедно с
разглеждането на отчета на бюджета на общината.
§10. В чл.43, ал.2 Раздел ІХ Средства от Европейския съюз и чужди средства
текста от „общинския съвет” се заменя с „и актуализират от общинския съвет”.
§11. В чл.43, ал.3 Раздел ІХ Средства от Европейския съюз и чужди средства
текста „авансово” се заменя с „авансово, междинно и окончателно”.
По осма точка
Д.Митишева – Преминаваме към осма точка от дневния ред относно Предложение за
поемане на краткосрочен общински дълг по проект № 03/321/01173 „Водоснабдяване
с.Страшимирово V- ти етап, Община Белослав ул. „В. Левски”, „Надежда”, „Иван
Вазов”, „Зора”, „Бачо Киро”, „Орел”, „Пробуда”, „Никола Петков”, О.К. 44- О.К.53”.
Докладва:Р.Николова – Директор дирекция „ФАО”.
Г-жа Николова 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 4 члена и с 4 гласа - „ЗА” прие
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 комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав
от 5 члена с 4 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 5 члена, с 3 гласа - „ЗА” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” прие
докладната.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, 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.10,
чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл. 13, чл.16 и чл. 17 от Закона за общинския дълг,
взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 398
1. Общински съвет Белослав реши Община Белослав да сключи договор за
кредит с финансова институция, по силата на който да поеме кратксрочен
общински дълг с цел реализацията на проект: №03/321/01173 „Водоснабдяване
с.Страшимирово V-ти етап, Община Белослав ул. „В. Левски”, „Надежда”,
„Иван Вазов”, „Зора”, „Бачо Киро”, „Орел”, „Пробуда”, „Никола Петков”, О.
К. 44-О. К.53”, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2007 –
2013 г., мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони” при следните основни параметри:
1.1.
Максимален размер на дълга – 734 553лева (седемстотин тридесет и
четири хиляди петстотин петдесет и три лева);
1.2.
Валута на дълга – български лева (BGN);
1.3.
Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем
/банков кредит/;
1.4.
Условия за погасяване:
1.4.1. Срок на погасяване – до 6месеца, считано от датата на подписване на
договора за кредит, но не по-късно от 25.12.2014г., с възможност за
предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно
погасяване и без предизвестие от страна на кредитополучателя.
1.4.2. Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от
Държавен фонд „Земеделие” съгласно Договор за безвъзмездна финансова
помощ № 03/321/01173
1.4.3. Източници за погасяване на лихви – собствени приходи по бюджета
на Община Белослав
1.4.4. Начин на определяне на погасителните вноски – Ежемесечно
плащане само на лихви, плащане на главница еднократно при погасяване
1.5.
Максимален лихвен процент – фиксирана месечна лихва за периода
на кредита, в размер не по-голям от 6/шест/ % годишно

1.6.
Такса за разрешаване и управление на кредита – не повече от 0%
общо от размера на дълга
1.7.
Начин и срок на усвояване - през 2014 година на траншове, които
съвпадат с плащанията към изпълнителите на предвидените работи по
проекта
1.8.
Такса ангажимент – не повече от 0% годишно, начислени върху
неусвоената част от кредита;
1.9.
Наказателна добавка при просрочие – до 1,8% годишно, върху сумата
в просрочие, за времето в просрочие, без капитализиране на просрочените
лихви.
1.10.
Начин на обезпечение на кредита- Учредяване на залог върху
собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;
2. Възлага на Кмета на Община Белослав да проведе процедура за избор на
финансова институция съгласно чл.17, ал.3 от Закона за общинския дълг и по
реда на Закона за обществените поръчки, която да осигури необходимото
финансиране на проекта, да подпише договора за кредит и договора за залог,
както и да извърши всички останали необходими правни и фактически
действия за изпълнение на решението по т. 1.
По девета точка
Д.Митишева – Преминаваме към девета точка от дневния ред относно Актуализация
на бюджета и на поименен списък за капиталови разходи на Община Белослав за 2014
година. Докладва:Р.Николова – Директор дирекция „ФАО”.
Г-жа Николова 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 4 члена и с 4 гласа - „ЗА” прие
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 комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав
от 5 члена с 4 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 5 члена, с 3 гласа - „ЗА” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” прие
докладната.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.
Хр.Христов – Въпросът ми е къде ще бъдат монтирани камерите? И защо не се помисли
такива камери да се сложат и по селата? Другият въпрос е къде ще бъде компютъра, от
който ще се наблюдават камерите?
Г-н Ж.Петров – Камерите ще бъдат на входа и на изхода на Белослав и на моста до
СОУ „Св.св Кирил и Методий”. Компютърът ще бъде в полицейския участък.За сега
други камери няма да бъдат монтирани, защото има вероятност да се кандидатства по
програма и цялата община да бъде с видеонаблюдение.
Д.Митишева- Други 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.6,
чл.27,ал.4 и ал.5
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.124 от Закона за публичните финанси, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 399
1.Общински съвет Белослав приема актуализацията на бюджета и на
поименния списък за капиталови разходи за 2014г., съгласно Приложение №1 и 2.
По десета точка
Д.Митишева – Преминаваме към десета точка от дневния ред относно Промяна в
състава на постоянните комисии.Докладва Д. Митишева - Председател на Общински
съвет Белослав.
Д.Митишева – Тъй като г-н Стойчо Петров е общински съветник от месец октомври
миналата година и не членува в комисии.Има подадено заявление от него с желание да
бъде член на комисия.Давам думата на г- н Петров за яснота по заявлението.
Ст. Петров- Всички знаете аз влязох в общинския съвет по- късно.Надявам се с моя
опит, който имам да съм полезен в някоя от комисиите.
Д.Митишева
- Съгласно нашия правилник, комисиите са четири с по пет
члена.Няколко общински съветника са членове в две комисии.
Д.Митишева - Имате думата за предложения, мнения.
П.Янева- Аз предлагам едната комисия да бъде с шест члена.Г-н Петров е инженер и
най- добре ще бъде да е в комисия по ТСУ.

Б.Николов – Подкрепям предложението на г-жа Янева, и ще се радвам г-н Петров да
бъде в нашата комисия.
Ст.Петров – Може би ще бъда най- полезен в тази комисия.
Д.Митишева- Колеги, постъпи предложение състава на комисията по Териториално и
селищно устройство – транспорт , съобщения , търговия и услуги да бъде шест членен .
Който е съгласен моля да гласува .
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 11, ”ПРОТИВ”- 4,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 2, Общински съвет Белослав, прие направеното
предложение.
Д.Митишева – Преминаваме към гласуване на второто постъпило предложение .Който
е съгласен г- н Стойчо Петров да бъде член на комисията по ТСУ, моля да гласува.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 16, ”ПРОТИВ”- 0,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав, прие направеното
предложение.
Д. Митишева – Преминаваме към гласуване на цялото решение.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 16 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21,ал.1,т.1, във
връзка с с чл. 33,т.1 чл.27,ал. 4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.32,т.1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Белослав, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 400
1. Общински съвет Белослав определя шест членен състав на комисията по
Териториално и селищно устройство – транспорт, съобщения, търговия и услуги.
2.Общински съвет Белослав избира за член на постоянната комисия по
Териториално и селищно устройство – транспорт, съобщения, търговия и услуги
Стойчо Кирилов Петров.

По единадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към единадесета точка от дневния ред относно Приемане
на годишен план за действие през 2015г. по изпълнение на общинската стратегия за
развитие на социалните услуги в Община Белослав Докладва Св.Колева – Гл.експерт
„ОКСД”.
Г-жа Колева 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 5 члена с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, 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.12,
чл.27,ал.3 от ЗМСМА, чл.19,ал.2 и ал.3 от ЗПС и чл.36б, ал.4 от ППЗСП, взе
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 401
1.Общински съвет Белослав приема годишен план за действие през 2015г по
изпълнението на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община
Белослав 2011- 2015г.

Заседанието приключи в 14,25 часа.

Десислава Митишева
Председател на Общински съвет Белослав

