ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ПРОТОКОЛ

№ 43

Днес, 28.05.2015 г. /четвъртък/ от 13.30 часа, в конферентната зала на Община
Белослав, се проведе четиридесет и третото 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. Положени са подписите на шестнадесет
общински съветника имаме кворум и откривам четиридесет и третото редовно
заседание на Общински съвет Белослав. Всички имате проект за дневен ред. Имате ли
предложения по него? Няма.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16, Общински съвет Белослав
реши да приеме следния
ДНЕВЕН РЕД
1.Докл. записка вх.№ 69/21.05.2015г – Даване съгласие за изработване на ПУП- ПРЗ на
УПИ ІІІ- „за спортни цели”, кв.157 по плана на гр.Белослав, община Белослав.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав
2.Докл.записка вх.№ 64/19.05.2015г. - Одобряване на разделянето на общински имот №
000711, находящ се в землището на гр.Белослав.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
3.Докл.записка вх.№ 65/20.05.2015г – Приемане на Наредба за принудителното
изпълнение на заповеди за премахване на строежи от четвърта до шеста категория,
незаконни по смисъла на чл.225, ал.2 от Закона за устройство на територията или на
части от тях.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
4.Докл. записка вх.№ 66/20.05.2015г – Приемане и утвърждаване на длъжностно щатно
разписание на „Белфери” ЕООД.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: И. Томов –Управител на „Белфери” ЕООД

5.Докл .записка вх.№ 67/20.05.2015г – Разходване на месечните отчисления по Наредба
№ 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци
Проект № DIR-5112122-10-78 „Изграждане на регионална система за управление на
отпадъците в регион Варна (Аксаково)” с ДБФП № DIR- 5112122-C004 по Оперативна
програма „Околна среда 2007-2013г”
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: В. Цонев – Зам.кмет на Община Белослав
6.Докл. записка вх.№ 68/20.05.2015г – Актуализация на бюджета и на поименен списък
за капиталови разходи на Община Белослав за 2015г
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Р.Николова – Директор дирекция „ФАО”

По първа точка
Д. Митишева – Преминаваме към първа точка от дневния ред относно Даване съгласие
за изработване на ПУП- ПРЗ на УПИ ІІІ- „за спортни цели”, кв.157 по плана на
гр.Белослав, община Белослав. Докладва А. Вълканова – Гл.архитект на Община
Белослав.
Г-жа Вълканова запозна присъстващите с докладната.
В 13,35 часа в залата влиза И.Сърмов.
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 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие
докладната.
Д. Митишева- Имате думата за въпроси, мнения. Няма.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 12,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 5, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1,т.8,
чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.134, ал.2,т.6 от ЗУТ, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 520
Общински съвет Белослав дава съгласие да се изработи ПУП- ПРЗ на УПИ ІІІ„за спортни цели”, кв.157 по плана на гр. Белослав, Община Белослав и да се
измени уличната регулация от О.Т. 1093 до О.Т. 1096, във връзка с осигуряване
достъп до новообразуван УПИ V – 1756 с отреждане за „спортен комплекс”,
кв.157 гр.Белослав, Община Белослав.

Общински съвет Белослав възлага на Кмета на Община Белослав да предприеме
необходимите действия, произтичащи от предходната точка.

По втора точка
Д. Митишева – Преминаваме към втора точка от дневния ред относно Одобряване на
разделянето на общински имот № 000711, находящ се в 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 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 предложения, 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.8, ал.1 от ЗОС, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 521
Общински съвет Белослав приема и одобрява разделянето на имот № 000711,
землището на гр.Белослав, Община Белослав, с площ 10,001 дка като дава
съгласие да се обособят два нови имота.
Общински съвет Белослав възлага на Кмета на Община Белослав да извърши
всички необходими действия за разделянето и съставянето на актове за частна
общинска собственост на новообразуваните имоти.

По трета точка
Д.Митишева – Преминаваме към трета точка от дневния ред относно Приемане на
Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на строежи от
четвърта до шеста категория, незаконни по смисъла на чл.225, ал.2 от Закона за
устройство на територията или на части от тях. 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 –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 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 – 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 становища, мнения.
Ст.Петров – Наредбата е издържана. Това, което е направено до сега няма да се събори.
Повдигам въпроса за високите огради. При издаване на строително разрешение, след
започване на строеж да се извършва контрол предварително, а не след изграждането да
се налага да се събарят.
Г-н Ж.Петров – Има ли много нарушения?
Ст.Петров – В кв. „Акации” имотите, които са на последната улица са с много високи
огради.Но те са строени преди време.
Д.Митишева – Колеги, има ли други въпроси, мнения? Няма.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 15 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 2, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.2, чл.27,
ал.3 от ЗМСМА и чл.225а,ал.3 от ЗУТ, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 522
Общински съвет Белослав приема Наредба за принудително изпълнение на
заповеди за премахване на строежи от четвърта до шеста категория, незаконни по
смисъла на чл.225, ал.2 от Закона за устройство на територията или на части от
тях.

По четвърта точка
Д.Митишева – Преминаваме към четвърта точка от дневния ред относно Приемане и
утвърждаване на длъжностно щатно разписание 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 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 –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 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 – 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. 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, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 523
Общински съвет Белослав дава съгласие длъжността „Отговорен капитан” от
1 бройка да стане 0,5 бр.
Общински съвет Белослав дава съгласие длъжността „Капитан плаващо
техническо средство” да се завиши от 3 на 4 бройки.

Общински съвет Белослав дава съгласие длъжността „Консултант –
супервайзор” да се промени от 0,5 бр. на 1 бройка.
Общински съвет Белослав приема и утвърждава длъжностно щатно
разписание на „Белфери” ЕООД , съгласно Приложение 1.
По пета точка
Д.Митишева – Преминаваме към пета точка от дневния ред относно Разходване на
месечните отчисления по Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване
и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на
отпадъци
Проект № DIR-5112122-10-78 „Изграждане на регионална система за управление на
отпадъците в регион Варна (Аксаково)” с ДБФП № DIR- 5112122-C004 по Оперативна
програма „Околна среда 2007-2013г”.Докладва В. Цонев – Зам.кмет на Община
Белослав.
Г-н Цонев 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 –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 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
не прие докладната. Искаме да знаем дали има възможност тези средства да бъдат
използвани от общината, във връзка с отпадъците.Това е и мотивът да гласуваме така.
В.Цонев – В Наредбата е упоменато за какво могат да се използват средствата.
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 2 гласа -„ЗА” и 3 глас - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
не прие
докладната.Мотивите за неприемането на докладната са същите като на икономическа
комисия.
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 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” не прие докладната.
Д. Митишева- Имате думата за становища, мнения.
Г.Тодорова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, г-н Цонев, аз се
запознах с докладната и съм абсолютно съгласна с така предложените точки за решения
в нея и ще се мотивирам защо. Отчисленията, които се събират по чл.20 от тази наредба
имат приоритетен ред по който да се разходват. В началото на този приоритетен ред
стоят именно изпълнението на тези проекти, които са за изграждане на регионални
системи. Отчисленията могат да се използват и за закупуване на контейнери за
разделно събиране, за информационни кампании, за изграждане на други съоръжения
за извършване на последващи разходи във връзка с вече изградени инсталации.Понеже
е имало въпрос, във връзка с тръжната процедура, която в момента се провежда и
предстоящия избор на оператор за преработка на отпадъците, аз мисля, че няма никакъв
проблем, част от тези средства да бъдат усвоявани, т.е да осигурим едно предварително
финансиране на тази дейност. Затова моето предложение е да се приемат всички тези
точки и правя едно допълнително предложение като т.4 да бъде:
Кметът на Община Белослав да отпочне процедура чл.25, ал.2,т.2 от Наредба №7 от
19.12.2013г за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията във връзка с чл.24, ал.1,т.3 от с.н., по изискване на средствата събирани
по реда на чл.20 от с.н. за извършване на последващи разходи, свързани с изградени
съоръжения и инсталации за оползотворяване.
Съответно т.4 да стане т.5
В.Цонев - Само в едно допълнение, всички тези решения за изразходване на средствата, които
са събирани като отчисления в РИОСВ, трябва да бъдат гласувани на Общо събрание на
Регионалното сдружение както казва и чл.25. Аз имам едно предложение да искаме средства за
изготвяне на Програма за управление на отпадъците на Община Белослав за периода
2015-2020г. Мисля, че първо трябва да предложа на следващото събрание на Регионалното
сдружение да гласуват и това предложение да възложи на Кмета да отпочне процедура по
чл.25. В чл.25, ал.2, се казва- към заявлението по ал. 1 се прилагат в т.3. - решение на

общото събрание на регионалното сдружение по чл. 26 ЗУО за възлагане на дейности
по предварително третиране и оползотворяване, в т.ч. рециклиране.
Г.Тодорова- Аз затова цитирах т.2, където се казва: решение на общинския съвет за
изграждане на едно или повече съоръжения за третиране на отпадъците и/или други
дейности по чл. 24, ал. 1, където именно са тези последващи разходи за инсталации в
случаите, когато общините самостоятелно третират отпадъците.
В.Цонев – Вие цитирате чл.24.
Г.Тодорова – чл.24, ал.1,т.3, във връзка с чл.25,ал.2,т.2.
В.Цонев – чл.25, т.3 как я тълкуваме?

Г.Тодорова – За извършване на последващи разходи, свързани с изградени съоръжения
и инсталации, в т.ч. и рециклиране на отпадъците. Ние имаме преработка на отпадъци.
В.Цонев – Аз не съм против, напротив.
И.Сърмов - Аз искам да опростя нещата. Имаме 300 000 лв., от тях ни искат 160 000 лв.
по приоритет. Според тази Наредба, останалите можем да си разпределим за наши
нужди. Трябва пак юристите да кажат, дали можем да използваме тези средства. Знаете
колко са ни необходими.
Д.Митишева- Други мнения?
Г-н Ж.Петров- Това е един много важен въпрос. Подкрепям това, което г-жа Тодорова
направи като предложение. От 01.06., когато отидем към завода, на мен ще ми трябват
около 200 000лв за предварително третиране на битовите отпадъци. Приоритетно
трябва да се платят средствата към Сдружението около 150 000 лв. и останалите
170 000 лв да се използват именно за това. Едва успяваме да поддържаме чистотата в
града. Ако има пари и има нужда от допълнителни контейнери тези средства могат да
се използват и за това. Отговорих си на въпроса защо след като завода е на наша
територия, трябва да отидем в Сдружението? Всички общини трябва да участват в
такива сдружения. Благодаря Ви.
Д.Митишева – Други мнения?
В.Цонев – Имам предложение. Вчера дойде едно писмо от РИОСВ, с което дават
възможност на общините освен да искат средства за морфологичен анализ, така също и за
Програма за управление на отпадъците. И в тази връзка като следваща точка в решението
предлагам:
5. Кметът на Община Белослав да отпочне процедура чл.25, ал.2 от Наредба №7 от
19.12.2013г за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията във връзка с дадени указания по изискване на средства събирани по реда на
чл.20 от с.н., с цел осигуряване на 100% от разходите, които Община Белослав следва да
заплати за изготвяне на Програма за управление на отпадъците на Община Белослав за
периода 2015-2020г.
Г-н Ж.Петров – За изработването на морфологичният анализ ще са необходими 8 000лв
без ДДС. За програмата ще са необходими 4 000 лв. Моля Ви тези средства да се платят
от отчисленията.
Д.Митишева – Други мнения? Няма.Предлагам да гласуваме предложението на г-жа
Г.Тодорова.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17 ,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0,
ПРОТИВ – 0, Общински съвет Белослав прие направеното предложение.
Д.Митишева- Преминаваме към гласуване на предложението на г-н Цонев.

С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17 ,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0,
ПРОТИВ – 0, Общински съвет Белослав прие направеното предложение.
Д.Митишева- Сега гласуваме цялото решение с направените предложения.
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 във връзка с чл.24, ал.1,т.1,т.3 и т.4 от Наредба № 7 от 19.12.2013г за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 524
1.Кметът на Община Белослав да отпочне процедура чл.25, ал.2 от Наредба № 7 от
19.12.2013г за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията във връзка с чл.24, ал.1, т.4 от с.н., по изискване на средствата събирани
по реда на чл.20 от с.н. с цел осигуряване на 100% от разходите за собствения принос
по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион
Варна”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г” – сума в
размер на 73 915,32 лв
2.Кметът на Община Белослав да отпочне процедура чл.25, ал.2 от Наредба №7 от
19.12.2013г за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията във връзка с чл.24, ал.1,т.1 от с.н., по изискване на средствата събирани
по реда на чл.20 от с.н., с цел осигуряване на 100% от разходите, които Община
Белослав следва да заплати за изграждане на подобект Депо за инертни отпадъци –
част от проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в
регион Варна” в размер на 80 030,25 лв
3. Кметът на Община Белослав да отпочне процедура чл.25, ал.2 от Наредба №7 от
19.12.2013г за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията във връзка с дадени указания с писмо изх.№ 05-08-681/28.01.2015г на
Министъра на ОСВ, по изискване на средствата събирани по реда на чл.20 от с.н. с цел
осигуряване на 100% от разходите, които Община Белослав следва да заплати за
изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци
на територията на Община Белослав.
4. Кметът на Община Белослав да отпочне процедура чл.25, ал.2,т.2 от Наредба №7
от 19.12.2013г за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията
и отчисленията във връзка с чл.24, ал.1,т.3 от с.н., по изискване на средствата
събирани по реда на чл.20 от с.н. за извършване на последващи разходи, свързани с
изградени съоръжения и инсталации за оползотворяване.
5. Кметът на Община Белослав да отпочне процедура чл.25, ал.2 от Наредба №7 от
19.12.2013г за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията във връзка с дадени указания по изискване на средства събирани по реда
на чл.20 от с.н., с цел осигуряване на 100% от разходите, които Община Белослав
следва да заплати за изготвяне на Програма за управление на отпадъците на Община
Белослав за периода 2015-2020г.

6.В изпълнение на горните решения да се подготви необходимата документация по
реда и условията на чл.25 от Наредба № 7 от 19.12.2013г за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията.
Г-н Ж.Петров – Благодаря Ви за приетото решение и за разбирането.
По шеста точка
Д.Митишева – Преминаваме към шеста точка от дневния ред относно Актуализация на
бюджета и на поименен списък за капиталови разходи на Община Белослав за 2015г
Докладва Р.Николова – Директор дирекция „ФАО”.
Г-жа Николова 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.
Гласувахме така заради т.1.
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 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
не прие докладната. Ние също заради т.1 гласувахме така и нашия мотив беше, че в
писмото, не са обяснили за какво всъщност е санкцията. Въпросът е принципен.За
цялата докладна сме гласували „ЗА”.
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 2 гласа -„ЗА” и 3 глас - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
не прие
докладната.Мотивите за неприемането на докладната са същите.
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 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” не прие докладната.
Д. Митишева- Имате думата за становища, мнения.

Г.Тодорова – Колегите не са разбрали за какво става въпрос, за какви точно
неверефицирани разходи са тези средства. За мен в докладната трябваше да бъде
упоменато, че тези неверифицирани разходи са във връзка с наложената финансова
корекция в размер на колко %? Трябваше да бъде обяснено, че така както носим
отговорност за покриване на собствените средства по проекта, така носим отговорност
и във връзка с наложените корекции. Тогава може би резултата от гласуването щеше да
е друг. Ще помоля, г-жа Николова да посочи за какво точно са неверифицираните
разходи.
Р.Николова- В споразумението е написано, че в случаите на финансова корекция от
страна на управляващия орган по ОПОС, общината заплаща 3% както всички останали
съфинансиране, и недопустими разходи. Помолих колегите от Община Аксаково, да ми
изпратят писмото което са получили. Става въпрос за финансова корекция, която е
наложена от управляващия орган по Оперативната програма за последващ контрол.
Възложителят на обществената поръчка е удължил срока за получаване на оферти, без
да удължи срока за закупуването на такива. Подробно е обяснено какво точно има
предвид законодателя. Финансовата корекция, поради която имаме неверифицирани
разходи, нашия дял е 3%.
Г-н Ж.Петров – На Варна и Аксаково колко е санкцията? Г-н Цонев, мога ли да Ви
помоля да обясните на база на какво ще платим тези пари.
В.Цонев – Точно това, което каза Р.Николова, специално за санкцията. Постъпва в
Община Аксаково молба от един от участниците да бъде удължен срока за подаване
на офертите. За да има прозрачност, да не кажат че има дискриминация и отношение
спрямо участниците, Кмета удължава срока с 10 дни за подаване на офертите, като вече
е изтекъл срока за закупуване. Управляващият орган казва, че след като е удължен
срока за подаване, трябва да бъде удължен и срока за закупуване. Практически този
срок не се вписва никъде, тъй като е изтекъл. За това е наложена тази корекция.
Общините, които спират или забавят изпълнението на проекта или вредят на
останалите общини, заплащат всички разходи.
Г-н Ж.Петров – Г-жа Г.Тодорова е най- добре запозната, моля и тя да обясни длъжни
ли сме да го платим?
Г.Тодорова – Да, длъжни сме. В противен случай всички нанесени щети са за наша
сметка.
Г-н ж.Петров - Благодаря ти.
Д.Митишева – Други мнения?
И.Сърмов – Споровете в комисията бяха, че тази санкция е по вина на управляващия
проекта. Въпросът не е в 2 000 лв., а е принципен. Ако грешката е за 1 000 000 лв, то

санкцията ще е за много по- голяма сума. Нека да се изяснят тези неща в Сдружението.
Защо ние трябва да плащаме затова, че Кмета на Аксаково е удължил срока. Той
попитал ли е представителя на нашата община за това. Нали три общини участват,
макар че процентите са различни, сме равнопоставени. Би трябвало да има
кореспонденция. Да се регулират тези отношения и да се види и ако някой има вина,
ако е обща да се поеме от тримата. Ако се обжалва процедурата и се наложи огромна
глоба, какво ще правим. Затова гласувахме „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.
Д.Митишева- Други мнения?
Г.Тодорова –Община Аксаково, според Споразумението е упълномощения
представител. Ако може да се направи Анекс към Споразумението, с допълнението
юридически обосновано, всеки да носи отговорност според правомощията.
В.Цонев - Това е трябвало да се коментира, когато се е подписвало Споразумението,
през 2011г с решение на Общински съвет. По Споразумението се казва, че при налагане
на финансова корекция, процента е същия както и при финансирането на
проекта.Всички процедури са минали. През м. ноември депото трябва да заработи.
Анекс със задна дата не може да се прави.
И.Сърмов – За в бъдеще да се има предвид при следващ проект.
Г-н Ж.Петров - Абсолютно сте прав, има резон в това. Когато се взимат кардинални
решения да се вземат с партньорите.
Д.Митишева- Други въпроси? 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.6,
чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА чл.104., ал.1,т.5 и чл.124 от Закона за публичните
финанси, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 525
1.Общински съвет Белослав дава съгласие Община Белослав, в качеството и
на партньор по силата на Споразумение за партньорство между Община Варна,
Община Аксаково и Община Белослав, да преведе на Община Аксаково средства
в размер на 2 118,89 лв за разплащане на неверифицирани разходи във връзка с
финансова корекция, наложена от УО на ОПОС по проект DIR- 5112122-10-78
„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна
(Аксаково)” по ДБФП № DIR –5112122- C004/17.07.2012 г
2.Общински съвет Белослав приема актуализацията на бюджета и на
поименния списък за капиталови разходи за 2015г, съгласно Приложение № 1 и 2.

3.Общински съвет Белослав дава съгласие да се ползват
3.1 Ежемесечно до 17 000 лв собствени бюджетни средства за временно
финансиране на проект „Нови възможности за грижа” по Процедура за директно
предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”. Средствата да се
възстановяват по сметката, от която са получени след получаване на съответното
месечно плащане от Агенцията за социално подпомагане за изпълнение на
проекта.
3.2 Оборотно финансиране в размер на 106 000 лева по проект „Община
Белослав с висока професионална компетентност на администрацията,
ориентирана към по- резултатно изпълнение на задълженията” договор № М 1322-98/04.08.2014г. по Оперативна програма „Административен капацитет”,
приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2
Компетентна и ефективна държавна администрация” по бюджетна линия BG 051
PO 002/13/2.2-14, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския
социален фонд” до приключване на проекта.
4.Общински съвет Белослав определя възстановяване на транспортните разходи
на лицата от педагогическия персонал в дейност „ЦДГ и ОДЗ” в размер на 95% от
стойността на реално извършените такива в съответствие с Наредба
№1/23.05.2014г за условията и реда за възстановяване на част от транспортинет
разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и
обслужващите звена.

Заседаниета приключи в 14,30 часа.

Десислава Митишева
Председател на Общински съвет Белослав

