ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ПРОТОКОЛ №3
Днес, 23.11.2011 г. /сряда/ от 13.30 часа, в конферентната зала на
община Белослав, се проведе третото редовно заседание на Общински съвет
Белослав.
При откриване на заседанието присъстваха 15 общински съветници
(отсъстват: Десислава Митишева и Милко Тодоров) и кмета на Община
Белослав - г-н Желязко Петров.
Председателят на Общинския съвет г-жа Женя Костова направи
съобщение, че очаква от общинските съветници и кметовете да представят
декларации по чл.160 ал.1 от Изборния кодекс.
Ж. Костова- Уважаеми колеги, допълнително ви е раздадено
приложение № 4 от докладната записка по т.8 от проекта за дневен ред.
Преминаваме към приемане на дневния ред на третото редовно заседание.
Имате ли предложения към реда и съдържението му?
Б. Николов - Предлагам прекратяване на разискванията.
Ж. Костова – Постъпи предложение за прекратяване на разискванията.
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15, Общинския
съвет реши да прекрати разискванията.
Нови предложения не бяха направени и затова г-жа Костова подложи
на гласуване дневния ред.
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15, Общински
съвет Белослав реши да приеме следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Потвърждаване на анекс към Договор за възлагане управлението
на „Медицински център І-Белослав” ЕООД гр.Белослав
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Внесено:Желязко Петров – кмет на Община Белослав
Докл.:Т.Добрева – секретар на Община Белослав

2. Определяне на имотите – частна общинска собственост, които
подлежат на задължително застраховане.
Внесено:Желязко Петров – кмет на Община Белослав
Докл.:Т.Добрева – секретар на Община Белослав

3. Определяне представител на общинския съвет в Общото
събрание на Националното сдружение на общините в Република
България (НСОРБ).
Внесено:Ж.Костова – предс. на общински съвет Белослав
Докл.: Ж.Костова – предс. на общински съвет Белослав

4. Даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ на кв.78 по
плана на гр.Белослав, за обособяване на отделен парцел от УПИ- ХІ за
сграда №2 (пристройка към трафопост) със ЗП 30 кв.м.
Внесено:Желязко Петров – кмет на Община Белослав
Докл.:Петя Димитрова – гл.експерт „ОССД”

5. Даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ на кв.19 по
плана на гр.Белослав, за обособяване на отделен парцел от УПИ- ХІV за
трафопост със ЗП 49,50 кв.м.
Внесено:Желязко Петров – кмет на Община Белослав
Докл.:Петя Димитрова – гл.експерт „ОССД”

6. Промяна в характера на собствеността от публична в общинска
собственост по УПИ-ХVІІ-161 в кв.12 по плана на с.Разделна
Внесено:Желязко Петров – кмет на Община Белослав
Докл.:Петя Димитрова – гл.ексеперт „ОССД”

7. Актуализация на бюджета,ИБСФ и поименен списък за
каиталови разходи на Община Белослав 2011г.
Внесено:Желязко Петров – кмет на Община Белослав
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Докл.:Росица Николова – директор Д”ФМДТ и АПИО”

8. Приемане на Актуализираната програма за намаляване нивата
на замърсителите и достигане на утвърдените норми за съдържанието им
в атмосферния въздух на територията на община Белослав 2011-2014г.
Внесено:Желязко Петров – кмет на Община Белослав
Докл: Д.Георгиева – гл.експерт „Екология”

ПО ПЪРВА ТОЧКА
Ж. Костова- Давам думата на Секретаря на Община Белослав г-жа Т.
Добрева да прочете докладната към т.1 от дневния ред
Г-жа Т. Добрева – запознава с докладната записка по т.1 .
В залата влиза Десислава Митишева – 13,44 ч.
Ж. Костова – Давам думата на г-жа Пепа Атанасова , Председател на
комисията по Местно самоуправление.
П. Атанасова – Комисията разгледа докладната и при кворум – 4,
гласували„ЗА”-4, приема докладната.
Ж. Костова –Давам думата г-жа Д. Йорданова – Председател на
комисията по Образование.
Д. Йорданова – Комисията разгледа докладната и при кворум – 4,
гласували „ЗА” – приема докладната с допълнение към т.2, а именно:
„Възлага на кета на община Белослав в срок до 01.03.2012 г. да внесе
докладна записка в Общински съвет Белослав за откриване на конкурсна
процедура за възлагане управлението на „Медицински център І-Белослав”
ЕООД.
Ж. Костова – Благодаря на председателите на комисии за така
направените доклади. Давам думата на общинските съветници за мнения,
предложения и становища по първа точка от дневния ред.
Иван Сърмов - Призовавам Ви да подкрепите докладната. Медицински
център І-Белослав” ЕООД оцелява трудно. Обслужва 7-8 хиляди души. За
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тази година д-р Станков успя да сключи договори със специалисти от „ТЕЦВарна” ЕАД. Моето мнение е, че г-н Петров трябва да се остави сам да си
прецени срока за сключване на договори.
Ж.Костова – Благодаря д-р Сърмов.Имате думата за въпроси и мнения.
Б.Николов - предлагам прекратяване на разискванията
Ж.Костова – Постъпи предложение за прекратяване на разискванията.
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15, Общинския
съвет реши да прекрати разискванията.
С явно поименно
гласуване, ПРИ КВОРУМ – 16,
ГЛАСУВАЛИ ”ЗА” – 15, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, Общински съвет
Белослав, на основание чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА и чл.39ал.3 от Наредба
№6 за реда за упражняване правата на собственост на община Белослав в
търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на
общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел,
прие следното
РЕШЕНИЕ№6

6-1. Общински съвет Белослав потвърждава сключения на
18.11.2011 г. анекс за удължаване срока на действие на договор за
възлагане управлението на “Медицински център І-Белослав” ЕООД гр.
Белослав, сключен на 20.11.2008 г. между община Белослав и д-р Стефан
Станков, считано от 22.11.2011 г. до сключването на нов Договор за
възлагане управлението на “Медицински център І-Белослав” ЕООД гр.
Белослав, след проведен конкурс за избор на управител на дружеството
по реда на Наредба №6 за реда за упражняване правата на собственост на
община Белослав в търговски дружества с общинско участие в капитала,
за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с
нестопанска цел.
6.2. Общински съвет Белослав възлага на кета на община
Белослав в срок до 01.03.2012 г. да внесе докладна записка в Общински
съвет Белослав за откриване на конкурсна процедура за възлагане
управлението на „Медицински център І-Белослав” ЕООД.
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ПРИСЪСТВАЛИ ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

- 16
- 15
- 1 (Богомил Николов)

ПО ВТОРА ТОЧКА
Ж. Костова - Преминаваме към т. 2 от дневния ред , Т. Добрева ще ви
запознае с докладната.
Г-жа Т. Добрева – запознава с докладната записка по т.2
Г. Георгиев /кмет на с. Разделна/ – Имам въпрос към г-жа Т. Добрева.
Обекта в с. Разделна е тази част , която е над магазина или е сградата на
кметството?
Т. Добрева – Това е частта над магазина.
Ж. Костова- Давам думата на г-жа Пепа Атанасова - Председател на
комисията по Местно самоуправление.
П. Атанасова – Комисията разгледа докладната и при кворум – 4,
гласували„ЗА”-4, приема докладната.
Ж. Костова- Давам думата на г-жа Юлияна Рачева - Председател на
Икономическата комисията.
Ю. Рачева – Комисията разгледа докладната и при кворум – 4,
гласували „ЗА”-3, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, приема докладната.
Ж. Костова – Имате думата за мнения, въпроси и становища по т.2 от
дневния ред
Б. Николов - Предлагам прекратяване на разискванията.
Ж.Костова – Постъпи предложение за прекратяване на разискванията.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16, Общинския
съвет реши да прекрати разискванията.
Ж. Костова – Преминаване към гласуване на т.2 от дневния ред, което е
поименно.
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С явно поименно
гласуване, ПРИ КВОРУМ – 16,
ГЛАСУВАЛИ ”ЗА” – 16, Общински съвет на Община Белослав, на
основание чл.21 ал.1 т.8 и чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.9 ал.2 от ЗОС,
прие следното
РЕШЕНИЕ№7
7-1. На основание чл.9 ал.2 от ЗОС, Общински съвет Белослав
определя, съгласно Приложение №1 имоти – частна общинска
собственост, представляващи сграден фонд, които подлежат на
задължително застраховане за период от една застрахователна година.
7-2. Упълномощава кмета на община Белослав да извърши
необходимите законови действия във връзка с процедурата по
застраховането.
ПРИСЪСТВАЛИ ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”

- 16
- 16

ПО ТРЕТА ТОЧКА
Ж. Костова – Преминаваме към т.3 от дневния ред.
Докладната чете Ж. Костова.
Ж. Костова – Давам думата на г-жа Пепа Атанасова - Председател на
комисията по Местно самоуправление.
П. Атанасова – Комисията разгледа докладната и при кворум – 4,
гласували„ЗА”- 4, прие докладната.
Ж. Костова – Имате думата за мнения и предложения.
Ю. Рачева – Предлагам прекратяване на разискванията.
Ж.Костова – Постъпи предложение за прекратяване на разискванията.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16, Общинския
съвет реши да прекрати разискванията.
Ж. Костова – Пристъпваме към гласуване на решението, което е
поименно.
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С явно поименно гласуване, ПРИ КВОРУМ – 16, ГЛАСУВАЛИ
”ЗА” – 16, Общински съвет Белослав, на основание чл.21 ал.1 т.15 от
ЗМСМА, чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА във връзка с чл.12 ал.2 и чл.27 ал.1 от
Устава на НСОРБ, прие следното
РЕШЕНИЕ№8
8-1. Определя за делегат на Общото събрание на Националното
сдружение на общините в РБ г-жа Женя Костова – председател на
Общински съвет Белослав.
8-2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в
заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от г-жа Пепа
Атанасова – председател на Комисията по местно самоуправление,
законност, собственост, опазване на околната среда и селското
стопанство.
ПРИСЪСТВАЛИ ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”

- 16
- 16

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Ж. Костова - Преминаваме към т.4 от дневния ред и давам думата на П.
Димитрова да ви запознае с докладната.
П. Димитрова - чете докладната и предложението за решение към нея.
Ж. Костова – Давам думата на Д. Митишева , Председател на
комисията по ТСУ.
Д. Митишева - Комисията разгледа докладната и при кворум – 4,
гласували„ЗА”- 4, прие докладната.
Ж. Костова – Давам думата на г-жа Пепа Атанасова , Председател на
комисията по Местно самоуправление.
П. Атанасова - Комисията разгледа докладната и при кворум – 4,
гласували„ЗА”- 4, прие докладната.
Ж. Костова – Давам думата за изказвания.
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Б.Николов - Предлагам прекратяване на разискванията.
Ж.Костова – Постъпи предложение за прекратяване на разискванията.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16, Общинския
съвет реши да прекрати разискванията.
Ж. Костова – Предлагам да преминем към гласуване на решението,
което е поименно.
С явно поименно
гласуване, ПРИ КВОРУМ – 16,
ГЛАСУВАЛИ ”ЗА” – 16, Общински съвет Белослав, на основание чл.21
ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.134 ал.2 т.6 от Закона за устройство на
територията и чл.3 от Наредба №4 за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Белослав, прие
следното
РЕШЕНИЕ№9
9-1. Общински съвет Белослав дава съгласие да се изработи ПУППРЗ на УПИ- ХІ в кв.78 по плана на гр.Белослав, с ликвидирането на
същия и създаването на два нови урегулирани поземлени имота, които да
бъдат отредени съответно за “Озеленяване” и за “Трафопост”
9-2. Общински съвет на община Белослав упълномощава кмета на
община Белослав да предприеме необходимите действия във връзка с
горното решение.
ПРИСЪСТВАЛИ ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”

- 16
- 16

ПО ПЕТА ТОЧКА
Ж. Костова – Преминаваме към т. 5 от дневния ред.
Ж. Костова - изчита т.5 и дава думата на Петя Димитрова – гл.експерт
“ОССД”
П. Димитрова - изчита докладната и предложенията за решения.
Ж. Костова – Давам думата на Д. Митишева , Председател на
комисията по ТСУ
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Д. Митишева - Комисията разгледа докладната и при кворум – 4,
гласували„ЗА”- 4, прие докладната.
Ж. Костова – Давам думата на г-жа Пепа Атанасова , Председател на
комисията по Местно самоуправление.
П. Атанасова - Комисията разгледа докладната и при кворум – 4,
гласували„ЗА”- 4, прие докладната.

Б. Николов предлага прекратяване на разискванията.
Ж.Костова – Постъпи предложение за прекратяване на разискванията.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16, Общинския
съвет реши да прекрати разискванията.
Ж. Костова – Преминаваме към поименно гласуване по тази точка.
С явно поименно
гласуване, ПРИ КВОРУМ – 16,
ГЛАСУВАЛИ ”ЗА” – 16, Общински съвет Белослав, на основание чл.21
ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА чл.134 ал.2 т.6 от Закона за
устройство на територията и чл.3 от Наредба №4 за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община
Белослав, прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 10
10-1. Общински съвет Белослав дава съгласие да се изработи
ПУП-ПРЗ на УПИ- ХІV в кв.19 по плана на гр.Белослав, за обособяване
на отделен урегулиран поземлен имот за нуждите на съществуващия
трафопост, който дабъде отреден за “Трафопост”
10-2. Общински съвет на община Белослав упълномощава кмета
на община Белослав да предприеме необходимите действия във връзка с
горното решение
ПРИСЪСТВАЛИ ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”

- 16
- 16
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ПО ШЕСТА ТОЧКА
Ж. Костова - Преминаваме към т. 6 от дневния ред. По нея докладващ е Петя
Димитрова – гл.експерт “ОССД”
П. Димитрова - запознава с докладната записка общинските съветници, както и
предложенията за решения.
Ж. Костова – Давам думата на г-жа Пепа Атанасова - Председател на комисията по
Местно самоуправление.
П. Атанасова - Комисията разгледа докладната и при кворум – 4, гласували„ЗА”- 4,
прие докладната.
Ж. Костова - Имате думата за предложения. Давам думата на г-н Е. Дичев.
Е. Дичев – Имам процедурно предложение. Вместо да се изчитат целите докладни,
да се поднесат на общинските съветници под формата на няколко кратки разяснителни
изречения.
Ж. Костова - Имате думата за предложения. Давам думата на г-н И. Сърмов.
И. Сърмов – Искам да отбележа , че тези последните две докладни вече сме ги
внасяли за приемане на предишни заседания на Общински съвет, но някой от колегите
гласувахте „против”. Исках само да Ви уверя в добрите си намерения и че аз и колегите от
коалиция „Белослав – Европейска община”, ще гласуваме „ЗА” по тези внесени от Вас
докладни.
Б. Николов – Предлагам прекратяване на разискванията.

Ж.Костова – Постъпи предложение за прекратяване на разискванията.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16, Общинския
съвет реши да прекрати разискванията.
Ж. Костова – Преминаваме към поименно гласуване по тази точка.
С явно поименно
гласуване, ПРИ КВОРУМ – 16,
ГЛАСУВАЛИ ”ЗА” – 16, Общински съвет Белослав, на основание чл.21
ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА чл.6 ал.1 от ЗОС и чл.5 ал.2,
изречение първо от Наредба №4 за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Белослав, прие
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 11
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11-1. Общински съвет Белослав обявява за частна общинска
собственост - УПИ-ХVІІ-161 в кв.12 по плана на с.Разделна, с прлощ 72
кв.м, отреден за “Трафопост” (АОС № 459/18.08.2005 г.)
11-2. Общински съвет Белослав възлага на кмета на община
Белослав да състави акт за частна общинска собственост на трафопоста
и извърши необходимите отбелязвания в новия и в стария акт и в
съответния регистър.
ПРИСЪСТВАЛИ ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”

- 16
- 16

ПО СЕДМА ТОЧКА
Ж. Костова- Преминаваме към т. 7 от дневния ред.
Ж. Костова - изчита т. 7 от дневния ред и дава думата на Р. Николова –
директор дирекция “ФМДТ и АПИО”, която изчита докладната и дава
разяснения относно промените, които са внесени в бюджета.
Ж.Костова- Давам думата на г-жа Ю. Рачева - Председател на
Икономическата комисията.
Ю. Рачева – Комисията разгледа докладната и при кворум – 4,
гласували „ЗА”-3, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, приема докладната.
Ж. Костова – Давам думата на г-жа Пепа Атанасова - Председател на
комисията по Местно самоуправление.
П. Атанасова - Комисията разгледа докладната и при кворум – 4,
гласували„ЗА”- 4, прие докладната.
Ж. Костова – Давам думата на Д. Митишева - Председател на
комисията по ТСУ.
Д. Митишева - Комисията разгледа докладната и при кворум – 4,
гласували„ЗА”- 4, прие докладната.
Ж. Костова –Давам думата г-жа Д. Йорданова – Председател на
комисията по Образование.
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Д. Йорданова - След запознаване с докладната , при кворум -4,
гласували „ЗА” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 2, докладната не се прие.
Г-н Ж.Петров - кмет на Община Белослав поиска думата.
Ж. Костова – Давам думата на г-н Петров.
Г-н Ж. Петров – Не знам доводите на въздържалите се, но вече
петнайсти ден от както съм поел този пост, лично аз съм провел десетки
срещи с ръководството на БМФ относно задълженията, които са възникнали
към тях, трупани с годините и за отлагане на решението от тяхна страна за
спиране от движение на ферибота, който е единствената връзка между двата
бряга. И бих ги помолил, да обяснят лично мотивите си пред жителите на гр.
Белослав.
Искам да кажа още, че в отговор на писмото , което изпратих до
министър Дянков и в което съм приложил всички необходими справки
относно завишените разходи на ферибота, поради най-вече завишените цени
на горивата, инфлацията и др., очаквам всеки момент да бъда поканен на
лична среща с министър Дянков.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси и мнения. Давам думата на Д.
Йорданова.
Д. Йорданова – Основния аргумент, който възникна при разискването
на тази докладна, и поради който гласувах „въздържал се” беше, че веднъж
прието такова решение, то би могло да се приеме като постоянно и за в
бъдеще.
Ж. Костова – Давам думата на г-жа В.Вълканова.
Г-жа В. Вълканова изчита решенията на Министерски съвет, с които
издръжката на ферибота и корабчето е изцяло делегирана от Държавата.
В.Вълканова- Предлагам да приемем това решение с включено
допълнение, че това решение е временно, подчертавам временно, и че
Общинския съвет не приема дофинансирането на ферибота да става от
Общинския бюджет. Смятам също , че за по–добри резултати при воденето на
разговорите, могат да се използват и политическите връзки на Председателя
на Общинския съвет.
Ж. Костова – Давам думата на г-н Е. Дичев.
12

Е. Дичев –Уважаеми колеги, аз и колегите от коалиция „Белослав –
Европейска община”, заставаме твърдо зад това решение на г-н Петров с
няколко уточнения. Останах с впечатление, г-н Петров, че разделяте
задълженията приоритетно, а не пропорционално както смятам за правилно.
Предлагам също предложението на г-жа В. Вълканова да се приеме частично
и също така да изчистим и част от натрупалите се задължения към други
фирми, чиято дейност също обслужва ферибота.
Имам забележки и към Р.Николова, относно начина на изнасяне на
докладната.
Искам и да направя и още едно предложение. Във връзка с
изграждането на водопровода в с. Разделна, по проект са пропуснати около
160м., които все още не са довършени поради изчерпване на средствата
отпуснати по проекта и предлагам дофинансирането му да стане със средства,
отпуснати от Общинския бюджет в размер на 50 хил. лв.
Ж. Костова- Давам думата на Р. Николова.
Р. Николова – За да се приеме предложението на г-н Дичев, трябва да се
направи корекция на актуализацията на бюджета.
Ж.Костова – Давам думата на г-н Е. Дичев
Е. Дичев - Предлагам дофинансирането да стане така както го
предлагате, г-н Петров, и да дофинансираме и другите ни задължения.
Ж.Костова – давам думата на г-жа Веска Вълканова
В.Вълканова – Искам отново да отбележа, че към това решение да
присъства и уточнението, че то е временно.
Ж. Петров – Това не е съвсем така, г-жо Вълканова.
В. Вълканова – Уважаеми колеги, с това уточнение бихме дали повече
аргументи на г-н Петров,когато отиде на разговори в МС, че не желае
дофинансирането на ферибота да става с общински средства.
Е.Дичев- Каква е общата максимална сума, която може да се прехвърли
от едни пера към други от вече актуализирания бюджет, така че да можем да
изчистим и другите си задължения? И каква е сумата в приходната част на
Общинския бюджет от продажба на имоти. Въпросът ми е към Р. Николова.
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Р.Николова – Постъпленията са около 900 хил. лв., изразходени са
приблизително 600 хил., но Вие г-н Дичев знаете по-добре от мен, че от това
перо не могат да се пренасочват нецелеви средства към разходната част на
бюджета.
Е. Дичев – Предлагам разпределението да е пропорционално.
Ж. Петров – Г-н Дичев, уточнил съм вече сумите към останалите
кредитори и сме стигнали до конкретна уговорка.
Ж. Петров - Очаквам подкрепа от страна на Общински съвет.
В. Вълканова – Дали ще е пропорционално или не е, това е единствено
в правомощията и според решение на г- н Петров, г- Дичев.
В. Вълканова- Г-н Петров, допълненията които направих, са във ваша
полза и моля, не ме разбирайте погрешно.
Г. Тодорова – Г-жо Председател, има предложение да бъдете
упълномощена от Общинския съвет, да лобирате в МС, да лобирате за
отпускане на субсидията за ферибота. Това е правено в предишния общински
съвет спрямо г-н Сърмов и от Министерството на финансите не го приеха и
го върнаха с мотива,че не е в неговите правомощия да представлява
общинския бюджет.
Ж.Костова – Предлагам да излезем в кратка почивка и след това да
продължим с изказванията.
Прекъсване за почивка на заседанието на Общински съвет в 14,50 ч.
Ж. Костова- Моля общинските съветници да влязат в залата и да
продължим заседанието.
Продължаване на заседанието в 15,10 ч.
Ж.Костова- Продължаваме с разискванията по т.7
Е. Дичев- Р. Николова твърди, че не можем да направим вътрешно
дофинансиране.
Р. Николова – Необходимо е време и възможност да разгледам
основанията за това, за да бъда компетентна в отговорите си.
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Ж. Петров – Предлагам да гласувате докладната, както и да се приеме
предложението на г-н Е. Дичев за дофинансирането на проекта за
водопровода в с. Разделна. Желая това решение да бъде прието като 2-ра
точка от актуализацията на бюджета, както и смятам , че това предложение
от страна на г-н Е.Дичев е уместно.
Ж. Костова – Имате ли други предложения.
В.Вълканова – Правя отвод на предложението си за допълнение
относно дофинансирането си на ферибота.
Ж.Костова- Цялото ли предложение се оттегля?
В. Вълканова- Да.
Б. Николов- Предлагам прекратяване на разискванията.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16, Общинския
съвет реши да прекрати разискванията.
Ж. Костова – Добавяме предложението на г-н Емил Дичев, за
доизграждане на водопровода в с.Разделна ул. Централна, към Приложение 2,
като параметрите ще се уточнят допълнително.
Ж. Петров- Предлагам сумата да е до 50 хил. лв.
И. Сърмов- Предлагам да гласуваме новото предложение и решенията
по докладната заедно.
Р. Николова – Това предложение ще влезе към приложение №2 от
докладната.
Ж. Костова - Има ли още въпроси и предложения?
Ж. Костова – Гласуваме т.7 от дневния ред.Гласуването е поименно.
С явно поименно
гласуване, ПРИ КВОРУМ – 16,
ГЛАСУВАЛИ ”ЗА” – 15, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, Общински съвет
Белослав, на основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.27 ал.4 и 5 от
ЗМСМА чл.18 ал.1 от Закона за общинските бюджети, прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 12
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12-1. Общински съвет Белослав приема и утвърждава
актуализацията по бюджета, в т.ч. и на поименен списък за капиталови
разходи, съгласно приложения №1 и 2.
12-2. Общински съвет Белослав приема
актуализацията на ЕБСФ, съгласно приложение №3.

и

утвърждава

12-3. Общински съвет Белослав приема и утвърждава
актуализация на поименните списъци на пътуващия педагогически
персонал с право на заплащане на част от транспортните разходи през
учебната 2011/2012 година, съгласно Приложение №4, считано от датата
на назначаване на служителя.
12-4. Общински съвет Белослав изменя Решение № 471 от протокол
№ 39/03.08.2011 г. на Общински съвет Белослав, като заменя числото
“80 000” с числото “110 000”.
ПРИСЪСТВАЛИ ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

- 16
- 15
- 1 (Даниела Йорданова)

ПО ОСМА ТОЧКА
Ж. Костова – Преминаваме към т. 8 от дневния ред.
Ж. Костова изчита т.8 и дава думата на докладващия Д.Георгиева –
гл.експерт –еколог, за запознаване със съдържанието на докладната.
Ж. Костова – Давам думата на г-жа Пепа Атанасова - Председател на
комисията по Местно самоуправление.
П. Атанасова - Комисията разгледа докладната и при кворум – 4,
гласували„ЗА”- 3,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, прие докладната.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси и предложения.
И. Сърмов – Относно тези четири мерки , които са приети за
изпълнение имам въпрос. Сумата, която е предвидена, а именно 11 000,00 лв,
от бюджета на настоящата година ли ще бъде отпусната или през следващата?
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Ако наистина това е сумата е по-добре да бъде заложена в бюджета за
следващата година.
Е. Дичев – Приветствам мерките ,които са приети по тази програма ,
която за мен има по- скоро препоръчителен характер, отколкото
задължителен и тези мерки са напълно изпълними, но не са предвидени
средства в общинския бюджет, които да я обслужват и предлагам програмата
да бъде върната за доуточняване.
В. Вълканова – Аз и г-жа Д. Йорданова, нямаме забележки, защото тези
програми винаги имат препоръчителен характер.
Е. Дичев- В таблицата към приложенията има празни квадратчета,
които трябва да са попълнени и начина на финансиране не е точен.
Г. Тодорова – за мен тези квадратчета означават, че не са необходими
средства.
Д. Георгиева – Предлагам програмата да се приеме със забележка да се
допълнят празните полета.
Е. Дичев – Таблиците са изготвени некоректно.
В.Вълканова – Г- жо Председател, възразявам срещу начина, по който
протичат дискусиите. Моля за отношение!
Ж. Костова – Приемам забележката. Колеги моля да се придържате към
правилника.
И. Сърмов – Имам процедурно предложение. Да съкратим процедурата
по обсъждане на конкретния доклад.
Е. Дичев – Отново ви напомням за своето предложение.
Б. Николов – Предлагам да прекратим разискванията.
Ж.Костова – Постъпи предложение за прекратяване на разискванията.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16, Общинския
съвет реши да прекрати разискванията.
Ж.Костова - Гласуваме предложението на г-н Е. Дичев.
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С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 5, „ ПРОТИВ-11 „
Общинския съвет НЕ ПРИЕ предложението на г-н Емил Дичев.
Ж. Костова – Гласуваме по второто предложение на г-жа Веска
Вълканова да се приеме програмата, защото тези програми винаги имат
препоръчителен характер.
С явно гласуване при кворум -16, гласували
„ЗА” – 11, „
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ -5, Общинския съвет ПРИЕ предложението на г-жа
Веска Вълканова.
Ж.Костова – Гласуваме решение по т.8.
С явно гласуване, ПРИ КВОРУМ – 16, ГЛАСУВАЛИ ”ЗА” –
11, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5, Общински съвет Белослав, на основание
чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и чл.27 ал.1 от Закона за чистотата на
атмосферния въздух, прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 13
Общински съвет Белослав приема актуализираната “Програма за
намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми
за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на община
Белослав” за периода 2011-2014 година.
ПРИСЪСТВАЛИ ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

- 16
- 11
-5

Ж.Петров – Има резон в предложението на г-н Емил Дичев да не бъде
изпратена тази програма в сегашния си вид, а след направените корекции по
нея. Желаят ли общинските съветници да ми гласуват доверие относно
дооформянето вида на програмата.
В.Вълканова – Не е възможно такова нещо.
Ж. Костова – поради изчерпване на точките от дневния ред закрива
заседанието.
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Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в
15,35 часа.

ПРОТОКОЛЧИК:______________

/Магдалена Митева

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:_____________

/Женя Костова/

/
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