ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ПРОТОКОЛ №4
Днес, 22.12.2011 г. /четвъртък/ от 10.00 часа, в конферентната зала на община
Белослав, се проведе четвъртото редовно заседание на Общински съвет Белослав.
При откриване на заседанието присътваха 16 общински съветника (отсъства :
Юлияна Рачева ) и кмета на община Белослав – г-н Желязко Петров.
Г-жа Севинч от ОИК-Белослав връчи решенията на новоизбраните общински
съветници г-жа Валентина Христова и г-н Стойчо Михов. Новите общински съветници
произнесоха тържествено клетвата.
Г-жа Женя Костова изчете писмо, с което общинските съветници издигнати от
МК”Белослав-Европейска община” образуват своя група към Общински съвет
Белослав.
Ж.Костова – Уважаеми колеги, преминаваме към обсъждане на дневения ред на
днешното заседание. Имате ли въпроси и предложения?
В. Кателиев- Предлагам да приемем допълнителна точка от дневния ред „Актуални въпроси”.
Ж. Костова – Аз също искам да добавя допълнение към точка 18 от дневния ред,
относно попълване състава на Икономическата комисия.
Б. Николов – Имам предложение относно часа на заседанията на Общинския
съвет. Предлагам те да се провеждат или в по-ранен час или в късен следобед.
Ж. Костова – Според сега действащият правилник работното време на
Общинския съвет е от 9,30до 17,00 часа.
Б. Николов – И все пак мисля , че този начален час на днешното заседание не е
удобен, като се има предвид , че общинските съветници имат и други ангажименти и
денят се разпокъсва.
Ж. Костова – Часът за днешното заседание е определен на председателски съвет.
Предлагам да гласуваме предложението на г-н В. Кателиев за допълнителната точка от
дневния ред.

С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 14, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ-2,
Общински съвет Белослав прие предложението.

Ж. Костова – Преминаваме към гласуване на второто предложение.

С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16, , Общински съвет
Белослав прие предложението за допълнение към т.18 от дневния ред.
Ж. Костова – Моля да гласуваме така предложения дневен ред.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16, Общински съвет
Белослав реши да приеме следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за изразходваните средства за командировка но В.И.Д Кмет на
Община Белослав за времето от 01.07.2011 г. до 30.09.2011 г.
Внесено:Желязко Петров – кмет на Община Белослав
Докл.:Р.Десова – началник отдел ”С и Ф”

2. Актуализация на Наредба №8 на Общински съвет Белослав за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в
община Белослав
Внесено: Желязко Петров – кмет на Община Белослав
Докл.: Т.Добрева – секретар на Община Белослав
3. Изменения в Наредба №2 за чистотата, управлението на отпадъците и
екологията на община Белослав
Внесено: Желязко Петров – кмет на Община Белослав
Докл.: Т.Добрева – секретар на Община Белослав
4. Осигуряване на лекотоварен автомобил и гориво за нуждите на УП
"Белослав-Аврен"
Внесено: Желязко Петров – кмет на Община Белослав
Докл.: Т.Добрева – секретар на Община Белослав
5. Учредяване право на строеж –частна общинска собственост на граждани
с установени жилищни нужди без търг или конкурс.
Внесено: Желязко Петров – кмет на Община Белослав
Докл.: Петя Димитрова - гл.експерт „ОССД”
6. Възлагане изработването на технически паспорти на строежи (сгради)
общинска собственост

Внесено:Желязко Петров – кмет на Община Белослав
Докл.:Петя Димитрова – гл.ексеперт „ОССД”
7. Предоставяне безвъзмездно за управление под формата на заем за
послужване на част от имот - частна общинска собственост
Внесено:Желязко Петров – кмет на Община Белослав
Докл.:Петя Димитрова – гл.ексеперт „ОССД”
8. Определяне комисия по чл.8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на
граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
Внесено:Желязко Петров – кмет на Община Белослав
Докл.: Петя Димитрова – гл.ексеперт „ОССД”
9. Приемане и утвърждаване на структура и длъжностно разписание на
"Белфери" ЕООД
Внесено:Желязко Петров – кмет на Община Белослав
Докл.: Желязко Петров – кмет на Община Белослав
10.Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в
община Белослав за 2012 година.
Внесено:Желязко Петров – кмет на Община Белослав
Докл.: Даниела Йорданова –зам.кмет на Община Белослав
11.Предложение за отпускане на ежемесечна целева помощ затранспортни
разходи през 2012 година.
Внесено:Желязко Петров – кмет на Община Белослав
Докл.: Даниела Йорданова –зам.кмет на Община Белослав
12.Създаване на постоянна комисия по чл. 25, ал.2, т.3 от ЗПУКИ към
Общински съвет - Белослав.
Внесено:Ж.Костова – председател на Общински съвет Белослав
Докл. :Ж.Костова – председател на Общински съвет Белослав
13.Създаване на временна комисия „ Изработване на проект за Правилник
за организацията и дейността на общинския съвет , неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация”- избор на
председател на комисията и утвърждаване на състава й
Внесено:Ж.Костова – председател на Общински съвет Белослав
Докл.:Ж.Костова – председател на Общински съвет Белослав
14.Възлагане и делегиране на права на кмета на община Белослав.
Внесено: Желязко Петров – кмет на Община Белослав

Докл.: Росица Николова – директор Д”ФМДТ и АПИО”
15.Избор на Председател на постоянната комисия по Образование и
соц.дейности. Избор на член на постоянната комисия по Териториално и
селищно устройство и Икономическа комисия към Общински съветБелослав
16.Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци.
Внесено:Желязко Петров – кмет на Община Белослав
Докл.: Росица Николова – директор Д”ФМДТ и АПИО”
17.Приемане на план-сметка и определяне размера на такса за битови
отпадъци за 2012 г.
Внесено:Желязко Петров – кмет на Община Белослав
Докл.:Росица Николова – директор Д”ФМДТ и АПИО”
18.Предложение за поемане на краткосрочен общински дълг по проект
№03/321/00205 „Строителство и реконструкция на водоснабдителна и
канализационна мрежа и съоражения на с. Разделна”
Внесено:Желязко Петров – кмет на Община Белослав
Докл.:Росица Николова – директор Д”ФМДТ и АПИО”
19.Актуализация на бюджет,ИБСФ и поименен списък за капиталови
разходи на Община Белослав за 2011.
Внесено:Желязко Петров – кмет на Община Белослав
Докл.:Росица Николова – директор Д”ФМДТ и АПИО”
20.Актуални въпроси

По първа точка
Ж. Костова дава думата на Р. Десова. Г-жа Десова изчита докладната по т.1 и
решенията към нея.
Ж. Костова – Давам думта на г-жа Д. Митишева да докладва разискванията на
Икономическата комисия.
Д. Митишева- При кворум 3, гласували „ЗА” – 3 , прие отчета.
Ж.Костова- Имате думата за въпроси, мнения и съобръжения по докладната.
Ж. Костова – Няма въпроси.Моля да гласуваме т. 1 от дневния ред

С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16, Общински съвет
Белослав на основание чл.21 ал.1 т.23 и чл.27 ал.3 от ЗМСМА, и чл.8 ал 4 от
Наредбата за командировките в страната, прие следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 14
Общинският съвет на Община Белослав утвърждава извършените разходи
за командировката на В.И.Д. Кмет на Община Белослав за времето от 01.07.2011г.
в размер на 486.56 лева.

По втора точка
Ж. Костова – Давам думата на г-жа Т.Добрева да изчете докладната.
Г-жа Т. Добрева запознава общинските съветинци с докладната и решенията към
нея.
Ж.Костова- давам думата на г-жа Д.Митишева да ни запознае с решението на
ИК.
Д. Митишева – При кворум 3,гласували ”ЗА” – 3,докладната се прие.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси и предложения.
Е. Дичев- Считам , че таксата от 10 лв., на база на предишен опит не се приема
добре от населението.Това е допълнително натоварване. Предлагам да не гласуваме
това предложение.
В.Вълконова – Аз също съм против това. Ефекта върху бюджета е незначителен.
По мои груби изчисления ще бъде около 40 000лв. Това има колизия с наредба №8.
Такса се заплаща за извършена услуга.
Ж. Костова – Ако няма други въпроси , предлагам да гласуваме предложението
на г-н Емил Дичев.
С явно гласуване при кворум -16, гласували
Общински съвет Белослав прие предложението.

„ЗА” – 10, ПРОТИВ -6,

Т. Добрева – при така гласуваното предложение , оттеглям предложението за
решение за изменение на текста по чл 27 ал.1 и ал.6.
Ж.Костова- Преминаваме към гласуване на т.2 от дневния ред. Гласуването е
поименно.
С явно поименно гласуване, ПРИ КВОРУМ – 16,
ГЛАСУВАЛИ ”ЗА” – 16, Общински съвет Белослав, на основание чл.8 от
ЗМДТ и чл.21 ал.1 т.7 ЗМСМА, прие следнто:

Р Е Ш Е Н И Е№ 15
Общински съвет на Община Белослав прави следните изменения и
допълнения в Наредба №8 на Общински съвет Белослав за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Белослав
15-1. В чл.27 ал.2 текста „,чиито родители са редовни студенти или отбиват
редовната си военна служба” се заменя с текста ” на които и двамата родители са
студенти, редовна форма на обучение, с постоянен адрес на територията на
община Белослав”.
15-2. В чл.27 ал.5 се създава т. 3 със следния текст „3. Дете, което е
настанено за отглеждане и възпитание в семейна среда в семейство на роднини
или близки или в приемно семейство, по смисъла на чл.34а от Закона за закрила
на детето.»
15 - 3. В чл.45а т1.б.»в» се отменя.
15 - 4. В чл.45а се създава т.9 със следния текст «Заверка на издадена
данъчна оценка на основание чл.264, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс – 5лв.»
15- 5. В чл.45а се създава т.10 със следния текст «изготвяне на справки и
данни по искане на ЧСИ, за факти и обстоятелства декларирани по ЗМДТ-5лв.»
15-6. В чл.54 Раздел ІІІ”Общинска собственост и стопански услуги” т.5 се
отменя.

По трета точка
Ж.Костова – По трета точка докладната чете Т.Добрева-секретар на Община
Белослав.
г-жа Т.Добрева изчита докладната и решенията към нея.
Ж. Костова – Давам думата на г-жа Д. Митишева да изрази решенито на ИК.
Д. Митишева – комисията по ТСУ разгледа докладната и при кворум - 4 , „ЗА”-4
я прие.
Ж. Костова – Имате ли въпроси ?
Б. Николов- Предлагам да прекратим разискванията.
Ж. Костова – Гласуваме, предложението на г-н Николов.
При явно гласуване при КВОРУМ-16 „ЗА”-14, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 2,
Общинскияя съвет прие предложението за край на разискванията.

Ж.Костова- Аз също искам да направя предложение. За да не губим
допълнително време в изчитане на решенията по точките от дневния ред, с които вие
вече сте запознати, предлагам да се изчитат само докладните.А решенията,когато има
промяна.Колеги искам да разясня нещо относно предложението за прекратяване на
разискванията. Не е необходимо задължително да го има , за да преминем към
гласуване, особено когато липсват дебати.Това е процедурно предложение.
Ж. Костова – Моля да гласуваме.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16, Общински съвет
Белослав прие предложението.
Ж.Костова-Моля да гласуваме докладната по т.3 от дневния ред.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16, Общински съвет
Белослав на основание чл.21, ал.2 и чл.27 ал.3 от ЗМСМА прие следното свое
решение
Р Е Ш Е Н И Е № 16
Общински съвет на Община Белослав прави следните изменения в
Наредба № 2 за чистотата, управлението на отпадъците и екологията на Община
Белослав:
16.1 В чл.23 текста: „с.Езерово-местността „Чакмак баир” за битови
отпадъци от домакинствата в с.Езерово и с.Страшимирово и ТБО и ПО
/неопасни/ от предприятията в района.” се отменя.
16.2 В чл.61, ал.3 се заличава текта: „ работещи в дейност „Екополиция”
към НП програма „От социални помощи към социална заетост”.

По четвърта точка
Ж. Костова – Преминаваме към четвърта точка.
Докладната изчита г-жа Т. Добрева.
Ж. Костова – давам думата на г-жа П. Атанасова да обяви решението но
комисията по Местно самоуправление.
П. Атанасова – Комисията по местно самоуправление , при кворум 5, гласували „
ЗА”-5 прие докладната, като един от членовете изрази резерви по т.1 и т.2.
Д. Митишева – Икономическата комисия, при кворум – 3, с гласували „ЗА”-3,
прие докладната.
Ж. Костова – Имате ли въпроси по докладната?
Гласуването е поименно.

С поименно гласуване, ПРИ КВОРУМ – 16, ГЛАСУВАЛИ ”ЗА” – 15,
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1/В.Вълканова/, Общински съвет Белослав, на основание
чл. 21, ал.1, т. 8 и чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.32 ал.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 № 17
17.1 Община Белослав предоставя безвъзмездно за ползване за нуждите на
УП Белослав-Аврен за извършване на патрулно-постова дейност в северната част
на територията на община Белослав лекотоварен автомобил марка „Опел”,
модел „Астра” с държавен регистрационен № В 9340 РН, с балансова стойност
2900 (две хиляди и деветстотин) лв. за срок до настъпване на промяна в
обстоятелствата или отпадане на необходимостта от ползването му, но за не
повече от 10 години.
17.2 Да се осигурят от бюджета на Община Белослав до края на 2011 г. и
съответно от „Бюджет 2012”, средства за закупуването на 50 /петдесет/ литра
гориво ежемесечно – бензин А-95 за лек автомобил „Опел Астра”с държавен
регистрационен № В 9340 РН, ползван за нуждите УП Белослав – Аврен.
17.3 Всички разходи по поддръжката на автомобила са за сметка на община
Белослав (застраховки, данъци, пътна такса, резервни части и ремонт)
17.4 Определя се местодомуване на автомобила гаражна клетка в двора на
УП Белослав – Аврен в гр. Белослав, ул. „Трети март” №10
17.5 Да се осигурят от „Бюджет 2012” на Община Белослав, средства в
размер на 150 (сто и петдесет) лв. ежемесечно за гориво – бензин А-95 за
лекотоварни автомобили, ползвани от УП Белослав – Аврен за изпълнението на
служебни ангажименти и неотложни задачи по опазване на обществения ред на
територията на община Белослав.
17.6 Отчитането на средствата да става в месеца, в който е извършен
разхода с първичен счетоводен документ и пътен лист в отдел „Счетоводство и
финанси” на община Белослав.

По пета точка
Ж. Костова – Преминаваме към пета точка. Докладната чете г-жа Петя
Димитрова.
Ж. Костова – давам думата на г-жа Д. Митишева.
Д. Митишева – Икономическата комисия, при кворум – 3, с гласували „ЗА”-3,
прие докладната.
Ж.Костова – Ако няма въпроси, моля да гласуваме.Гласуването е поименно.

С поименно гласуване, ПРИ КВОРУМ – 16, ГЛАСУВАЛИ ”ЗА” – 16,
Общински съвет Белослав, на основание чл. 49а, ал.1 от ЗОС, 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; чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и
ал.5 от ЗМСМА прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 18

Общински съвет на Община Белослав реши да се учреди право на строеж
върху имоти – частна общинска собственост без търг или конкурс на граждани с
установени жилищни нужди по реда на чл. 18 от Наредба 12 за реда и условията
за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с
жилища от общинския жилищен фонд и определя цената на правото на строеж,
както следва:
18-1. Учредява право на строеж за построяване на едноетажна жилищна
сграда със ЗП 70 кв.м. в УПИ ХІХ в кв.106 по плана на гр.Белослав, ул.„Иглика”
№ 7, целия с площ 580,75 кв.м., отреден за „Жилищно строителство”, описан в
АОС № 596/14.09.2006 г. на Йорданка Паунова Костова от гр.Белослав,
ул.”Иглика” № 14 за сумата от 240,00 лв. (двеста и четиридесет лева), без ДДС,
определена от оценител на имоти.
18-2. Учредява право на строеж за построяване на едноетажна жилищна
сграда със ЗП 100 кв.м. в УПИ ІI в кв.110 по плана на гр.Белослав, ул.„Иглика”
№ 4, целия с площ 622,97 кв.м., отреден за „Жилищно строителство”, описан в
АОС № 593/14.09.2006 г. на Красимир Мирчев Атанасов от гр.Белослав, ул.”Роза”
№ 14 за сумата от 342,00 лв. (триста четиридесет и два лева), без ДДС, определена
от оценител на имоти.
18-3. Учредява право на строеж за построяване на едноетажна жилищна
сграда със ЗП 65 кв.м. в УПИ І-2030 в кв.206 по плана на гр.Белослав,
ул.„Здравец” № 23, целия с площ 611,60 кв.м., отреден за „Жилищно
строителство”, описан в АОС № 748/13.09.2007 г. на Дияна Мирчева Димитрова
от гр.Белослав, ул.”Люляк” № 18 за сумата от 222,00 лв. (двеста двадесет и два
лева), без ДДС, определена от оценител на имоти.
18-4. Учредява право на строеж за построяване на двуетажна жилищна
сграда със ЗП 100 кв.м. и РЗП 200 кв.м. в УПИ ІII-2019 в кв.204 по плана на
гр.Белослав, ул.„Здравец”
№ 15, целия с площ 491,41 кв.м., отреден за
„Жилищно строителство”, описан в АОС
№ 769/14.09.2007 г. на Хюсеин Адем
Хюсеин от с.Езерово, ул.”Победа” № 5, вх.А, ет.3, ап.9 за сумата от 684,00 лв.
(шестотин осемдесет и четири лева), без ДДС, определена от оценител на имоти.

18-5. Учредява право на строеж за построяване на едноетажна жилищна
сграда със ЗП 60 кв.м. в УПИ І в кв.110 по плана на гр.Белослав, ул.”Иглика” №
2, целия с площ 330,20 кв.м., отреден за „Жилищно строителство”, описан в АОС
№ 592/14.09.2006 г. на Галина Петрова Георгиева от гр.Белослав, ул.”Васил
Левски” № 31 за сумата от 205,00 лв. (двеста и пет лева), без ДДС, определена от
оценител на имоти.
18-6. Общински съвет на Община Белослав упълномощава Кмета на
Община Белослав да извърши всички необходими действия и сключи договори за
учредено право на строеж върху гореописаните имоти – частна общинска
собственост.

В.Вълканова- Имам препоръка. Тази докладна, по която гласувахме е твърде
обемиста. Може към нея да бъде приложен опис с придружаващата я документация и
къде се съхранява.
Г.Тодорова-Аз също мисля, че тези придружаващи документи могат да се
сканират, вместо да се разпечатват на хартия и да бъдат предоставени на общинските
съветници по електронен път.
Ж.Костова – Благодаря за препоръките. Ще ги имам предвид при подготовката
на документите за следващата сесия. Както ви бяха раздадени СД-та с нормативната
база, така може да ви се предоставят и тези допълнителни документи.
По шеста точка
Ж. Костова
Димитрова.

–

Преминаваме към шеста точка.

Докладната чете г-жа Петя

Ж. Костова – давам думата на г-жа П. Атанасова.
П. Атанасова – Комисията по Местно самоуправление , при кворум 5, гласували
„ ЗА”-5 прие докладната.
Ж. Костова – давам думата на г-жа Д. Митишева да съобщи решението на
комисията по ТСУ.
Д. Митишева – Комисията по ТСУ, при кворум – 4, с гласували „ЗА”-4, прие
докладната.
Ж. Костова – Колеги, имате думата за въпроси, мнения и съобръжения.
Е. Дичев- Тази паспортиризация няма как да се осъществи без налични средства
от бюджета. Предлагам да не се гласува.
П. Димитрова – Целта на общинската администрация е да запознае общинските
съветници с предстоящите задължения.
В. Вълканова- Г-н Дичев, преди да правите предложения, трябва да обясните
защо паспортизацията на сградите не се е извършила досега, при положение че срока е

изтекъл много отдавна,още по време на вашето управление. Има смисъл Общинския
съвет да приеме решение за изготвянето на график за паспортизация. Относно сумата
по това, има отдели в Общинска администрация , които се занимават с това.Искам да
кажа още , че паспортизацията на сградите включва освен общински така и частни
имоти.
Общината трябва да уведоми собствениците на тези сгради, да извърши
паспортизацията , да се разплати с длъжностните лица и след това сумите да се
издължат от собствениците към Общината. В кв. Младост има жилищни блокове в
много лошо състояние с риск от падащи мазилки.От 2012 г. ще се отпускат средства по
Европрограми за саниране на жилищни сгради и ако собствениците се включат, това
ще им излезе доста по-изгодно.
Ж. Костова –Други въпроси и предложения?
Е. Дичев – Предлагам да гласуваме предложението , което направих.
В. Вълканова- Оттеглянето на докладната може да се направи само от вносителя.
Г-н Ж. Петров – Г-н Дичев, защо не сте направили паспортизацията досега?
Е. Дичев – нямало е средства.
Г-н Ж. Петров – Съгласен съм с аргументите на г-н Дичев, да отложим
приемането на докладната до момента при, който има средства и да се изготви график.
Ж. Костова – Гласуваме отлагане на глсуването по разглеждане на докладната.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16, Общински съветБелослав на основание чл.94 ал.1 и чл. 95 от Правилника за организацията и
дейността на ОбС-Белослав, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинска администрация Белолав. и чл.21 ал.1 т.23 и чл.27,ал.3 от ЗМСМА прие
предложението за отлагане разглеждането на докладната за „Възлагане
изработването на технически паспорти на строежи / сгради /общинска
собственост”.
По седма точка
Ж. Костова
Димитрова.

–

Преминаваме към седма точка.

Докладната чете г-жа Петя

П. Атанасова – Комисията по Местно самоуправление , при кворум 5, гласували
„ ЗА”-5 прие докладната.
Д. Митишева – Икономическата комисия, при кворум – 3, с гласували „ЗА”-3,
прие докладната.
Ж. Костова – Колеги имате думата за въпроси и становища по докладната.
Г-н Ж. Петров – това предложение съм го направил с много задръжки, защото
тази общинска собственост се предоставя безвъзмездно защото това продължава по
традицията до сега.

Ж. Коства- давам думата на г-жа В. Вълканова.
В. Вълканова – Това се случва за втори път днес. Общината да изпълнява
задълженията на държавата.
Е. Дичев – Аз приемам предложенито на г-н Ж. Петров. Г-жа В.Вълканова
донякъде е права , но в противен случай ще има офис във Варна и гражданите ще се
затруднят.
Ж- Петров- Избираме от двете злини по-малката.
Ж. Костова – Ако няма други въпроси , предлагам да гласуваме.

С явно поименно гласуване, ПРИ КВОРУМ – 16, ГЛАСУВАЛИ ”ЗА” – 16,
Общински съвет Белослав, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 19, ал. 1 от
Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи,
собственост на Община Белослав,, Общински съвет-Белослав прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 20

20-1. Общински съвет - Белослав дава съгласие да се предостави
безвъзмездно за управление под формата на заем за послужване, част от имот –
частна общинска собственост, представляваща стая с площ 15,22 кв.м., стая с
площ 13,94 кв.м. и 1/2 идеална част от коридор с обща площ 6,56 кв.м., находящи
се на втория етаж от сграда със ЗП 96,93 кв.м. в УПИ ІХ в кв.145 по плана на
гр.Белослав, ул.”Гебедже” № 8, описана в АОС № 225/02.10.2001 г. на Областна
дирекция „Земеделие” гр.Варна, за осъществяване административните функции
на Общинска служба по „Земеделие” – гр.Варна за офис Белослав.
20-2. Общински съвет - Белослав възлага на кмета на община Белослав да
сключи договор за заем за послужване с Областна дирекция „Земеделие” –
гр.Варна, за срок от 5 години.
В 11,04 ч. Председателя г-жа Ж. Костова даде 20 минутна почивка.
В 11.23 ч. Заседанието продължи в състав 16 от 17 общински съветници.
По осма точка
Ж. Костова- Продължаваме по т.8 от дневния ред. П. Димитрова има думата да
докладва.
П. Димитрова докладва докладната.

Ж. Костова – давам думата на г-жа П. Атанасова да обяви решението на
комисията по Местно самоуправление.
П. Атанасова – Комисията по местно самоуправление при кворум 5, гласували „
ЗА”-5 прие докладната.
Ж. Костова – Имате думата за предложения, въпроси и съображения.
Ж. Костова – Няма въпроси. Предлагам да гласуваме.

С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16, , Общински съвет
Белослав на осн. основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл.27, ал.4 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от
ЗУПГМЖСВ и чл. 16, ал. 3 от ППЗУПГМЖСВ, прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21
21-1 Общински съвет – Белослав отменя свои Решения с №№ 20 по протокол
№ 3/20.12.2007 г., Решение № 45 по протокол № 5/27.02.2008 г., Решение №
196 по протокол № 17/28.04.2009 г., Решение № 410 по протокол №
34/10.02.2011 г.
21-2 Общински съвет - Белослав реши местната комисия по чл. 8, ал. 2 от
ЗУПГМЖСВ да се състои от пет члена.
По девета точка
Ж. Костова- Продължаваме по т.9 от дневния ред. Докладва Г-н Ж. Петров-кмет
на Община Белослав.
Г-н Ж. Петров чете докладната и предоставя на вниманието на общинските
съветници приложенията към докладната на мултимедия.
Г-н Ж. Петров - На 07.12.2011 г. Бях на среща с г-н Дянков. Срещата започна с
предложение да се въведе такса за преминаване с ферибота от единия до другия бряг
на града. Отговорих, че ако това се случи след една година ще има избори за нов кмет.
Г-н Ж. Петров запозна общинските съветници със детайли от разговора с г-н
Дянков.
Ж. Петров – На второ място- независимо , че превеждаме на БМФ сумите по
заплати и издръжка на ферибота , той не се стопанисва добре. Няма никаква
ангажираност към техническите проблеми на ферибота. Искам хората , които работят
там да са умни, способни и дисциплинирани.
Другият основен момент е заплащането на персонала. Благодаря за вниманието,
имате думата за въпроси.
Ж. Костова – Давам думата на г-жа П. Атанасова да обяви решението но
комисията по Местно самоуправление.

П. Атанасова – Комисията по местно самоуправление при кворум 5, гласували „
ЗА”-5 прие докладната.
Ж. Костова – Давам думата на Д.Митишева да докладва за комисиите по ТСУ и
ИК.
Д. Митишева – Комисията по ТСУ с 4 гласа се въздържа по отношение на
възнаграждинята на служителите. Икономическата комисия с с 2 гласа „за” и 1
„въздържал се” прие предложението.
Б. Николов – Г-н Пометков ни обясни подробно кой какво изпълнява като
задължения и функции. Въздържанието се основава върху заплащането.
Ж. Костова – Давам думата на г-н Пометков – Управител на „Белфери”.
Е. Дичев- Ще помоля г-н Пометков да бъде кратък.
Г-н Пометков разясни промяната в структурата.
П. Атанасова – Имам въпрос. Имаме ли сертификат за извършване на плавателна
дейност.
Г-н Пометков- Тези документи не се изискват. Корабна администрация издава
тези документи.
Ж. Петров – Юристите на БМФ казаха, че няма пречки тези плавателни средства
да се експлоатират
И. Сърмов – Има разминаване в заплащането. Има ли пари за изравняването му.
Г-н Пометков- Освен 10%-но намаление на заплатите, част от липсващите звена
и длъжности, ще се поемат по съвместителство от останалата част от персонала. Това
ще доведе до икономии в размер на 145 000лв. На година.
В. Вълканова- Този въпрос не трябва да се решава сега, а тогава , когато се
приема бюджета. Сега това няма смисъл. В общи линии подкрепям това предложение
за екипажите, но като поредно изключени.Това е една временна мярка и отново
поемаме държавни задължения. Другото ми притеснение е дали с това заплащане, ще
успеем да намерим качествен персонал за ферибота, както и безопасността на
гражданите. Подкрепям и притеснението на г-жа П.Атанасова относно лиценза и
сертификатите.Още веднъж искам да кажа ,че в следващите от 5 до 8 години, чрез
европрограми можем да осигурим още един ферибот.
Б.Николов –Предлагам управителя да получава 1140лв., отг. Механик -785 лв., и
електроника-785 лв.Това са моите предложения с идеята да запазим персонала, който е
най-отговорен за дейността на ферибота.
И. Сърмов- г-жа В. Вълканова се изказа добре в положителен смисъл, но всичко
е пожелателно и хипотетично. Какво правим от 01.01.2012г. и след като персонала
премине към фирма „Белфери”?

Е. Дичев- Имам претенции , че съм запознат с този проблем. Водихме битки с
държавата, докато стигнем до тази ситуация.Забелязах, че това предложение е
правилно, но наистина това е една разпасана команда (БМФ).
Ж. Петров – Понеже са назначени от БМФ, те не считат г-н Пометков за свой
началник.
Е. Дичев – Това ще една нова фирма с екипажи. По отношение не заплатите, тези
които са в управителния съвет, трябва да получават по-големи заплати.
Ст. Михов – Искам да попитам, на база на какви нормативни документи всяка
година ферибота отива на планов ремант?
Г-н Пометков – Корабна администрация и корабния регистър решават кога и
какъв точно ремонт да се прави, което пак е свързано с пари.
В. Кателиев – Моряците в България са най-скъпо платената гилдия и найразглезена. Как бихме намерили екипаж с тези ограничени средства?
Г-н Пометков – И да и не. С тези заплати бихме намерили екипаж.
Ж. Петров – След като обясних на персонала, че ще има намаление с 10 % на
заплатите, се оказа, че само един капитан и един механик са си намерили по-добра
работа с по-висока заплащане. В това състояние на криза в държавата, можем да
намерим качествен и отговорен екипаж. Г-н Дянков ме попита, докога ще търпим
частната БМФ да ни управлява ферибота. Затрудних се да му отговоря.
Предлагам да се фиксират сумитех за заплати:
Отг. Механик-800лв.
Електроник- 600лв.
Счетоводител – 650лв.
Е. Дичев- При това положение оттеглям своето предложение.
Г-жа В.Вълканова – също оттеглям своето предложение за отлагане на
гласуването.
Г-н Б.Николов – също оттеглям своето предложение.
Ж. Костова – подлагам на гласуване предложението на г-н Ж. Петров относно
заплатите на персонала.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16, Общински съвет
Белослав прие предложението.
Ж. Косотва – Гласуваме решенията по докладната. Гласуването е поименно.
С поименно гласуване, ПРИ КВОРУМ – 16, ГЛАСУВАЛИ ”ЗА” – 16,
Общински съвет Белослав, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, прие следнто:

Решение №22
22-1. Общински съвет на община Белослав , реши да се прекрати Договор за
предоставяне на екипаж от 17.11.2010г. между Параходство „БМФ” АД и
„Белфери „ ЕООД, като опълномощава Председателя на ОбС- Белослав и
управителя на „Белфери „ ЕООД, в срок до 31.01.2012 г. Да подпишат
Споразумение с Параходство „БМФ” АД, за прекратяване на договора.
22-2. Общински съвет на Община Белослав приема и утвърждава Структура
на „Белфери” ЕООД и Длъжностно разписание на „Белфери”ЕООД, съгласно
Приложения№№1 и 2.
22-3 Общински съвет на Община Белослав реши екипажите на м/ф
“Белослав” и м/к “Белла” да се назначават от управителя на „Белфери”ЕООД.

По десета точка
Ж. Костова- Продължаваме по т.10 от дневния ред. Докладва Д. Йорданова –
зам. кмет на Община Белослав. Д. Йорданова изчита докладната с изключение на
приложените програми за всяко училище.
Е. Дичев – Останах с впечатлението , че читалището в Белослав ще работи през
настоящата година, а останалите-не. Сумите заложени в програмата от тях , са почти
нищожни.
К. Николов –кмет на с. Страшимирово - Дейността наистина е почти нулева и
моля за подкрепа от ваша страна.
В. Вълканова – Заповядайте на концерт в читалището на с. Езерово днес от 18.00
ч. да видите как работи.
Е. Дичев - Просто няма дейност.
Р. Гацин – Можем да направим читалищен съвет , който да определя дейността
на читалищата в общината.
Ж.Костова- Ако няма други мнения, моля да гласуваме докладната.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 14, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ-2,
Общински съвет Белослав на основание чл.26а, ал.2 от Закона за народните
читалища и чл.21, ал.1, т.12 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА прие следното
РЕШЕНИЕ №23
23-1 Общински съвет – Белослав приема годишна програма за развитие на
читалищната дейност в община Белослав за 2012 година.

23-2 Предоставянето на средствата на читалищата по приетата от Общински
съвет Белослав годишна програма за развитие на читалищната дейност в
община Белослав за 2012 година да се извършва в съответствие с графика в
нея и при условие, че община Белослав разполага с налични средства за
заплащане на разходите, определени за приоритетни през 2012 година.
По единадесета точка
Ж. Костова- Продължаваме по т.11 от дневния ред. Докладва Д. Йорданова –
зам. кмет на Община Белослав. Д. Йорданова изчита докладната.
Хр. Христов напусна залата в 12.26 ч.
Е. Дичев напусна залата в 12.27 ч.
Ж. Костова – давам думата на г-жа П. Атанасова да докладва становището на
комисията по Образование.
П. Атанасова - Комисията по Образование , при кворум 4, гласували „ ЗА”-4
прие докладната.
Ж. Костова – давам думата на г-жа Д. Митишева да докладва
Икономическата комисията.

становището на

Д. Митишева – ИК с 3 гласа „ЗА”- прие решението.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси.
Ж. Костова – Няма въпроси. Предлагам да гласуваме решението по т.11 от дн.
ред.
С явно гласуване при кворум -14, гласували „ЗА” – 14, , Общински съвет
Белослав на осн. чл.21 ал.1 т. 23 и чл.27,ал.3 от ЗМСМА, прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 24

24-1. Общински съвет – Белослав отпуска ежемесечна целева помощ за
транспортни разходи през 2012 година на Йовка Василева Димова и Георги
Младенов Тодоров в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева. Помощта да се
изплаща за времето, през което Георги Младенов Тодоров посещава учебни
занятия и въз основа на представени финансови документи, издадени от
транспортните фирми – превозвачи.
24-2. Общински съвет – Белослав отпуска ежемесечна целева помощ за
транспортни разходи през 2012 година на Галина Димитрова Борисова и

Мирослав Стефанов Борисов в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева. Помощта
да се изплаща за времето, през което Мирослав Стефанов Борисов посещава
Ресурсен център за подпомагане на Интегрирано обучение и възпитание на деца и
ученици – гр. Варна със специални образователни потребности и УМБ „Царица
Йоана – ИСУЛ” в гр. София и въз основа на представени финансови документи,
издадени от транспортните фирми – превозвачи.
24-3. Общински съвет – Белослав отпуска ежемесечна целева помощ за
транспортни разходи през 2012 година на Тезджан Реджеб Ал Хасан в размер на
65,00 (шестдесет и пет) лева. Помощта да се изплаща за времето, през което детето
Джан Хасан Хасан посещава ДМГД - Виница и въз основа на представени
финансови документи, издадени от транспортните фирми – превозвачи.
Г- жа Ж. Костова даде 20 мин. Почивка в 12.30ч.
В 12.50ч., заседанието продължи.
По дванадесета точка
Ж. Костова- Продължаваме по т.12 от дневния ред. Присъстват 16 общински
съветници. Отсъства г-н Ж.Петров.
Ж. Костова чете докладната.
Председателя на комисията по МС докладва.
П. Атанасова - Комисията по Местно самоуправление , при кворум 5, гласували
„ ЗА”-5 прие докладната.
Е. Дичев – Предлагам за председател на комисията – Галина Тодорова.
Ж. Косотва- Имате ли други предложения?
Ж.Костова- Няма други предложения. Гласуваме предложението на г-н Е.Дичев.
Който е съгласен, моля да гласува.
С 6 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 1 , „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ „ – 9, предложението не
се прие.
Ж. Костова – Гласуваме докладната.

С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 9, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-7
(В.Вълканова, В.Христова, Е.Дичев, Г.Тодорова, И. Сърмов, В.Кателиев,
Б.Николов) , Общински съвет Белослав на основание чл.21, ал.1, т.1 чл.27, ал.4
от ЗМСМА, чл.25,ал.2,т.3 от ЗПУКИ, прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 25

25-1 Общински съвет Белослав създава Постоянна комисия по чл.25, ал.2, т.3 от
ЗПУКИ.
25-2 Общински съвет Белослав определи комисията да се състои от трима
членове.
25-3 Общински съвет Белослав определя състава на Постоянната комисия по
чл.25, ал.2, т.3 от ЗПУКИ както следва:
Председател: Юлияна Иванова Рачева
Членове:

1 Петранка Бенева Янева
2.Виктория Георгиева Митева

25-4 Комисията следва да извършва всички дейности предвидени в ЗПУКИ.
В 12.55 ч. в залата влезе г-н Ж. Петров.
По тринадесета точка
Ж. Костова- Продължаваме по т.13 от дневния ред.
Ж. Костова чете докаладната.
П. Атанасова докладва Комисията по МС.
П. Атанасова - Комисията по Местно самоуправление при кворум 5, гласували „
ЗА”-4, „ПРОТИВ”-1 прие докладната.
П. Атанасова - Комисията по Образование при кворум 3, гласували „ ЗА”-3, прие
от докладната.
Д. Митишева - Комисията по ТСУ , при кворум 4, гласували „ ЗА”-4, прие от
докладната. Икономическата комисия , при кворум 3, гласували „ ЗА”-3, прие от
докладната.
Ж. Костова – Имате думата за предложения състава на комисията.
П. Янева – Предлагам комисията да бъде в следния състав :
Председател – П.Атанасова
Членове: 1. И.Сърмов
2. В. Христова
3. В.Митева
4.Д. Митишева
Ж. Костова- Има ли други предложения?
Г. Тодорова- Предлагам за председател Е. Дичев.
Е. Дичев – Правя си отвод .

Ж. Костова – Други предложения?
Ж. Костова – Няма други предложения. Предлагам да гласуваме предложението
на П.Янева.
С явно гласуване при кворум -16, гласували
Общински съвет Белослав прие предложението.

„ЗА” – 14, „ПРОТИВ”-2 ,

Ж. Костова- Гласуваме цялата докладна.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 14, „ПРОТИВ”-2 ,
Общински съвет Белослав на основание Чл.21,ал.1,т.1, чл.21, ал.3 и чл.27, ал.4 от
ЗМСМА, прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 26
26-1 Общински съвет Белослав създава временна комисия „Изработване на
проект за Правилник за организацията и дейността на общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”
26-2 Общински съвет Белослав определя комисията да се състои от
членове в следния състав:

петима

Председател – П.Атанасова
Членове: 1. И.Сърмов
2. В. Христова
3. В.Митева
4.Д. Митишева
26-3. Срок на действие на комисията – 3 месеца от датата на

избирането й.

По четиринадесета точка
Ж. Костова- Продължаваме по т.14 от дневния ред. Докладва г-жа Р.Николова.
Ж.Костова – Давам думата на г-жа Д. Митишева да докладва ИК.
Д. Митишева – ИК при кворум -3, с 3 гласа „ЗА”- прие решението.
Ж.Костова – Имате думата за въпроси и мнения.
Ж.Костова – Няма въпроси.Преминаваме към гласуване.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16, , Общински съвет
Белослав на основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 27

27-1.Общински съвет на Община Белослав възлага и делегира права на
Кмета на Обшина Белослав, да подпише договора за кредит между Община
Белослав, „Фонд за органите на местното самоуправление в БългарияФЛАГ”ЕАД и „Уникредит Булбанк”АД и договорите за залог между Община
Белослав и „Фонд за органите на местното самоуправление в България-ФЛАГ”
ЕАД във връзка с реализацията на проект „Строителство и реконструкция на
водоснабдителна и канализационна мрежа и съоръжения на с. Разделна” по
Програма за развитие на селските райони 2007-2013.
По петнадесета точка
Ж. Костова – Преминаваме към 15т. От дневния ред с допълнение:„ Попълване
състава на Икономическа комисия”.
В. Вълканова- Предлагам като попълнение в състава на Комисията по
Образование и Икономическата комисия да влезе г-жа В.Христова, а г-н Ст. Михов в
комисията по ТСУ. Както и В. Христова да бъде председател на комисията по
Образование. Смятам, че В.Христова е достоен избор относно естеството на работа в
тази комисия.
Е. Дичев - Г-жо, Христова, какво образование и специалност притежавате?
В. Христова – Аз съм със средно образование, специалност икономика.
П. Атанасова – Предлагам за председател на комисията по Образование г-н
Росен Гацин.
Ж. Костова – Други предложения?
Ж.Костова- Гласуваме предложението на г-жа В.Вълканова като цяло попълване
състава на комисиите с така предложения състав.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 13,”ПРОТИВ” - 3 ,
Общински съвет Белослав ПРИЕ предложението.
Ж. Костова – Гласуваме второто предложение на г-жа В. Вълканова за
председател на ИК да бъде избрана г-жа В. Христова.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 9,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 7 , Общински съвет Белослав ПРИЕ предложението.
Ж.Костова – Моля да гласуваме цялостното попълване на комисиите .
С явно гласуване при кворум -16,”ЗА „-16, Общински съвет Белослав на
основание чл.21,ал.1,т.1 и чл.27,ал.4 от ЗМСМА прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 28

28-1 Общински съвет на община Белослав избра за Председател на ПК
„Образование и соц.дейности” Валентина Чернева Христова
28-2 Общински съвет на община Белослав избра за член на ПК
„Териториално и селищно устройство” Стойчо Михов Сиирджиев
28-3 Общински съвет на община Белослав избра за член на постоянната
комисия „Икономическа комисия – бюджет и финанси”- Валентина Чернева
Христова

По шестнадесета точка
Ж. Костова – Преминаваме към т.16 от дневния ред. Докладва г-жа Р. Николова Директор Д”ФМДТ и АПИО”
Ж.Костова – Давам думата на г-жа Д. Митишева да докладва ИК.
Д. Митишева – ИК при кворум -3, с 3 гласа „ЗА”- прие решението.
К. Николов – кмет на с.Страшимирово предложи да бъдат освободени от такса
смет и църковните настоятелства.
Е. Дичев- Същото да се отнесе и за мюфтийствата.
Р.Николова – Когато сме предлагали преди това освобождаване, е имало
подадени декларации от тях. Сега няма подадени такива.
В.Вълканова – Има наредба, в която пише до кога е срокът за подаване на
декларациите.
Б. Николов – Мисля, че това предложение е правилно.
И. Сърмов – Това трябва да се реши от Общинска администрация и Общински
съвет.
Р. Николова – В наредбата пише всичко, което трябва.
Ж. Костова – Предлагам да гласуваме всички храмове на територията на община
Белослав да бъдат освободени от такса смет.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16 , Общински съвет
Белослав ПРИЕ предложението.
Ж. Костова- Гласуваме решенията от докладната по т.16 от дн. ред.
С поименно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 15,”ПРОТИВ”-1(П.
Янева) , Общински съвет Белослав на чл.21, ал.1, т.7, т.19 и т.23 и чл.27 ал.4 и ал.5
от ЗМСМА, чл.8, ал.6 от ЗМДТ, чл.7, ал.1 и ал.7 във връзка с чл.8, ал.1 от
Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 29

29-1.Общински съвет на Община Белослав освобождава „Екоинвест асетс „
АД от заплащане на такса за битови отпадъци за периода от 01.06.2011 г. до
31.12.2011 година за притежавания от Дружеството имот, както следва: сграда
/инсталация за обезвреждане на твърди битови отпадъци/ в ПИ 023005, находящ
се в землището на с.Езерово, местност „Чакмак баир”.
29-2. Общински съвет на Община Белослав освобождава „Екоинвест асетс „
АД от заплащане на такса за битови отпадъци за периода от 01.01.2012 г. до
31.12.2012 година за притежаваните от Дружеството имоти по вид на имота, както
следва:
29-2-1. Сграда /инсталация за обезвреждане на твърди битови отпадъци/ в
ПИ 023005, находящ се в землището на с.Езерово, местност „Чакмак баир”.
29-2-2 Земя ПИ 023005, находящ се в землището на с.Езерово, местност
„Чакмак баир”.
29-2-3. Земя ПИ 023006, находящ се в землището на с.Езерово, местност
„Чакмак баир”.
29-2-4. Земя ПИ 023007, находящ се в землището на с.Езерово, местност
„Чакмак баир”.
29-2-5. Земя ПИ 000038, находящ се в землището на с.Езерово, местност
„Чакмак баир”.
29-2-6. Сграда /кантарно/ в ПИ 000038, находящ се в землището на
с.Езерово, местност „Чакмак баир”.
29-3. Общински съвет на Община Белослав освобождава църковните
настоятелства и мюфтийства на територията на Община Белослав от заплащане
на такса за битови отпадъци за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2012 година за
притежаваните от тях имоти на територията на община Белослав.
По седемнадесета точка
Ж. Костова – Преминаваме към т.16 от дневния ред. Докладва г-жа Р. НиколоваДиректор Д”ФМДТ и АПИО”.
Ж. Костова – Давам думата за въпроси и предложения.
Е. Дичев – Колко са очакваните разходи до края на годината?
Р. Николова – Приблизително около 100 000 лв.
Ж.Костова – Давам думата на г-жа Д. Митишева да докладва ИК.
Д. Митишева – ИК при кворум - 3, с 3 гласа „ЗА”- прие решението.

Е. Дичев – Имам една забележка относно това , че има една сборна сума от
заложените промили която трябва да се спази.
Р.Николова- Има сгради, които не внасят такса смет напълно.
Ж. Петров – Какъв е проблемът ?
Р. Николова – Не можем да извадим точна справка за данъчната оценка на
имотите както и справка относно каква е събираемостта на такса смет поради проблем
с информационната система.
В. Вълканова – Моля за две уточнения. Има ли промяна в данъчната оценка и
промяна в абсолютните стойности на план-сметката.
Р. Николова- Няма промяна в начина на изчисление на данъчната оценка и по
втория въпрос – има промяна в абсолютните стойности на план сметката, тъй като има
завишение в сумата която общината заплаща за тон отпадък.
Ж. Костова – Имате ли други въпроси?
Е. Дичев – оттеглям предложението за презчисляване.
Ж. Костова – Гласуваме докладната. Гласуването е поименно.
С явно поименно гласуване, ПРИ КВОРУМ – 16, ГЛАСУВАЛИ ”ЗА” – 16,
Общински съвет Белослав, на основание чл.8 от ЗМДТ и чл.21 ал.1 т.7 ЗМСМА,
прие следнто:
Р Е Ш Е Н И Е:30
1.Общински съвет на Община Белослав приема план-сметка за разходите в
дейност „Чистота” за 2012 година в размер на 787 565 лв., съгласно Приложение№
1.
2. Общински съвет на Община Белослав утвърждава размера на такса за битови
отпадъци за 2012 година за гр.Белослав, с.Разделна, с. Езерово и с.Страшимирово,
както следва:
2.1.за физически лица 2,2 промила, включващи:
2.1.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 1,43 промила
2.1.2. за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0,62
промила
2.1.3. обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения – 0,15
промила
2.2. за юридически лица– 8,6 промила:
2.2.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 5,37 промила
2.2.2. за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 2,97
промила

2.2.3. обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения – 0,26
промила.
3. Общински съвет на Община Белослав задължава Кмета на Община Белослав
да предприеме всички необходими действия за изпълнение на горните решения
на Общински съвет на Община Белослав.
В 13,23ч. Б.Николов и В. Кателиев напуснаха залата.
По осемнадесета точка
Ж. Костова – Преминаваме към 18т. Докладва г-жа Р. НиколоваДиректор Д”ФМДТ и АПИО”
Ж.Костова – Давам думата на г-жа Д. Митишева да докладва ИК.
Д. Митишева – ИК при кворум -3, с 3 гласа „ЗА”- прие решението.
Ж.Костова- давам думата на г-жа П. Атанасова председател на комисията по
МС.
П. Атанасова – Комисията по Местно самоуправление , при кворум 5, гласували
„ ЗА”-5 прие докладната.
Ж. Костова – Ако нямате въпроси, моля да гласуваме. Гласуването е поименно.
С явно поименно гласуване, ПРИ КВОРУМ – 16,
ГЛАСУВАЛИ ”ЗА” – 16, Общински съвет Белослав, на основание чл.21, ал.1,
т.23, т.10 и чл 27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА Общински съвет Белослав да взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 31
Общински съвет на Община Белослав реши Община Белослав считано от
01.01.2012г. да поеме краткосрочен общински дълг при следните параметри:
31-1-1 Максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност –
1 742 562 лева.
31-1-2 Валута на дълга – български лева (BGN)
31-1-3 Вид на дълга – безлихвен заем от централния бюджет за финансиране
на разходи до възстановяването им по одобрен проект по програма Програма за
развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
31-1-3 Начин на обезпечаване – постъпления от безвъзмездна финансова
помощ, предоставена от Държавен фонд “Земеделие” по Програма за
развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г. на основание
договор №03/321/00205/ 27.10.2009 година за отпускане на финансова
помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в
селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за

развитие на селските райони, между Държавен фонд “Земеделие” и
Община Белослав;
31-2-1. Условия за погасяване – след получаване на окончателно плащане по
договор №03/321/00205/27.10.2009година за отпускане на финансова помощ по
мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.,
подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райни,
между Държавен фонд “Земеделие” и Община Белослав;
31-2-2 Максимален лихвен процент – безлихвен заем
31-2-3 Такси, комисионни и други– не се дължат
31-2-4Възлага на Кмета на Община Белослав да предприеме всички законови
действия, свързани с поемането на краткосрочен общински дълг, формиран от
безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до
възстановяването им от Държавен фонд „Земеделие” по одобрен проект
„Строителство и реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа и
съоръжения на с.Разделна”, финансиран от Програма за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г., мярка 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони”.
По деветнадесета точка
Ж. Костова – преминаваме към т.19 от дневния ред. Докладва г-жа Р. НиколоваДиректор Д”ФМДТ и АПИО”.
Ж.Костова - давам думата на г-жа П. Атанасова председател на комисията по
МС.
П. Атанасова – Комисията по Местно самоуправление , при кворум 5, гласували
„ ЗА”-3, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ-2 „ прие докладната.
Ж.Костова – Давам думата на г-жа Д. Митишева да докладва ИК.
Д. Митишева – ИК при кворум -3, с 2 гласа „ЗА”, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 1 прие
решението. Комисията по ТСУ ПРи кворум -4, „ЗА”-2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ „- 2, не прие
предложението.
Ж.Костова – Имате думата за въпрос, мнения и съображения.
Е. Дичев - Искам да внеса уточнения, че докладната не е поднесена във вид ,
който е разбираем за всички.
Р. Николова – Мисля, че във вида в който са поднесени е максимално опростен и
разбираем.
Е. Дичев- Имам предложение. Има вероятност, ако не отпуснем средства за
погасяване на задълженията към фирма „Газтрейд”, от БМФ също могат да потърсят
дължимите суми по съдебен ред. Мисля, че има възможност тези суми да се отпуснат
от бюджета .

Г-н Ж. Петров към г-н Пометков – Г-н Пометков, Вие предоставихте ли ми
справка относно задължителните застраховки.
Г-н Пометков – Да, г-н Петров.
Г-н Ж. Петров – От казаното дотук е видно, че г-н Дянков няма да успее да
предостави допълнителни средства, за да се издължим към кредиторите и, че ще
влезем в преразход с бюджета.
Р. Николова – Сумата , която можем да освободим към момента от бюджета е
около 250 000лв.
Е.Дичев – Това в текста на докладната го има, но нямаше ли възможност да е в
табличен вид. По-отношение на сумите , които могат да се освободят , са в доста голям
порядък. Не може ли по-точно да се направи това изчисление.
В. Вълканова- Когато присъствах на заседанието на комисиите, също
направихме подобен анализ и мисля, че администрацията на г-н Ж.Петров си е
свършила работата и предлагам да прекратим разискванията.
Е. Дичев – Имах конкретно предложение.
Р. Николова – Предлагам да приключим годината и тогава да направим
промените в бюджета.
Ж. Костова – Гласуваме предложението но г-н Е. Дичев.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 10, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”4, „ПРОТИВ”-2, Общински съвет Белослав прие предложението на г- н Дичев за
дофинансиране на задължението в размер на 80 000лв.
Р. Николова- откъде да вземем тези допълнителни средства?
Е.Дичев – от остатъка.
Е. Дичев - предлагам почивка.
В 13.58 г-жа Ж. Костова даде 15 мин. почивка.
В 14.15 заседанието продължи.
Ж. Костова – давам думата на г-н Е. Дичев.
Е. Дичев – оттеглям предложението си за допълнителното дофинансиране на
задълженията.
Ж. Костова – Предлагам да отменим с поименно гласуване взетото от общински
съвет решение по предложение на Е.Дичев за дофинансиране.
С поименно гласуване, ПРИ КВОРУМ – 16, ГЛАСУВАЛИ ”ЗА” – 13,
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ „-3 / В. Митева, Р. Пенчев, Хр. Христов / , Общински съвет
Белослав прие да отмени гласуването по предложението на г-н Е.Дичев, поради
оттегляне на предложението.

По двадесета точка
Ж. Костова – Преминаваме към т.20 от дневния ред. Давам думата на г-н В.
Кателиев.
В. Кателиев – Казаха ми по непотвърдени данни, че в депото за отпадъци на АТЗ
има радиоактивни отпадъци. Моля за писмен отговор от страна на Общинска
администрация дали има и какво е количеството на този радиоактивен отпадък.
Ж. Костова – давам думата на г-жа Д. Георгиева – еколог в Община Белослав.
Д. Георгиева – Това ваше мнение , г-н Кателиев го знаем доста добре. Дори
мисля, че сме чели и Ваши публикации по този въпрос. В състава на този отпадък няма
радиоактивни частици. От Агрополихим ни увериха, че са готови да отговорят на
всички Ваши въпроси. На какво основание почиват Вашите съмнения
В.Кателиев - Искам да се направи замерване от компетентен орган на този
отпадък.
Д. Георгиева – Отправили сме този въпрос към РИОКОЗ- Варна, с молба да
променят пункта за измерване от централната част на гр. Белослав в кв. Акациите.
Ж. Костова – Има ли други въпроси?
Ж. Косотва – Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното
заседание.Благодаря на всички за участието.
Заседанието беше закрито в 14.24 мин.
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