ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
ПРОТОКОЛ №5
Днес, 31.01.2012 г. /вторник/ от 13.05 часа, в конферентната зала на община
Белослав, се проведе петото редовно заседание на Общински съвет Белослав.
При откриване на заседанието присътваха 14 общински съветника (отсъстват :
Галина Тодорова, Стойчо Михов, Богомил Николов ) и кмета на община Белослав – г-н
Желязко Петров.
Ж. Костова – Добър ден, Уважаеми колеги. Положени са подписите на 14
общински съветника. Отсъстват Стойчо Михов ,Галина Тодорова и Богомил Николов.
Имаме необходимия кворум и на основание чл.27 ал.2 от ЗМСМА откривам петото
редовно заседание на Общински съвет – Белослав.
Ж.Костова -Всеки от Вас разполага с проект за дневен ред. Моля , ако имате
предложения или въпроси относно така предложения дневния ред , имате думата.
Ж.Костова – Очевидно няма такива, така че преминаваме към гласуване на
дневния ред.
В 13.07 в залата влезе Галина Тодорова.
Ж. Костова – който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.
С явно гласуване при кворум -15, гласували
„ЗА” – 15,”ПРОТИВ”0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-0, Общински съвет Белослав реши да приеме следния
ДНЕВЕН РЕД:

1.Докл. записка №1/16.01.2012г. Отчет за изразходваните средства за командировка на Кмета на
Община Белослав за времето от 01.10.2011 г. до 31.12.2011г.
Внесено:Желязко Петров – кмет на Община Белослав
Докл.:Р.Десова – началник отдел „С и Ф”
2. Докл. записка №3/20.01.2012г. Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу
противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) към община
Белослав за 2011 година.
Внесено:Желязко Петров – кмет на Община Белослав
Докл.:Ивелина Димитрова – секретар на МКБППМН
3.Докл. записка с вх.№16/24.01.2012 г. Одобряване на общата численост и структура на
Общинска администрация гр. Белосалв.
Внесено:Желязко Петров – кмет на Община Белослав
Докл.:Теодора Добрева – секретар на Община Белослав
4. Докл. записка с вх.№10/20.01.2012 г. Приемане на актуализирана план-сметка и отчет
на план-сметка за разходите в дейност”Чистота” за 2011година.
Внесено:Желязко Петров – кмет на Община Белослав

Докл.:Р.Николова – директор ФМДТ и АПИО
5. Докл. записка с вх.№5/20.01.2012г. Създаване на комисия за приватизация и
следприватизационен контрол.
Внесено:Желязко Петров – кмет на Община Белослав
Докл.: Нели Захариева – началник ОССД
6. Докл. записка с вх.№ 6/20.01.2012 г. Приемане на Отчет за състоянието на общинската
собственост и за резултатите от нейното управление за 2011 г.
Внесено:Желязко Петров – кмет на Община Белослав
Докл.: Нели Захариева – началник ОССД
7. Докл. записка с вх.№7/20.01.2012г. Приемане на Стратегия за управление на
общинската собственост.
Внесено:Желязко Петров – кмет на Община Белослав
Докл.: Нели Захариева – началник ОССД
8. Докл. записка с вх.№8/20.01.2012 г. Приемане на Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост за 2012 г.
Внесено:Желязко Петров – кмет на Община Белослав
Докл.: Нели Захариева – началник ОССД
9. Докл. записка с вх.№11/23.01.2012 г. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване
на недвижим имот- частна общинска собственост.
Внесено:Желязко Петров – кмет на Община Белослав
Докл.: Нели Захариева – началник ОССД
10. Докл. записка с вх.№12/23.01.2012 г. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване
на недвижим имот-частна общинска собственост.
Внесено:Желязко Петров – кмет на Община Белослав
Докл.: Нели Захариева – началник ОССД
11. Докл. записка с вх.№ 9/20.01.2012 г. Определяне правила за предоставяне на мери и
пасища от общинския поземлен фонд на земеделски стопани – животновъди. Определяне
размера на таксата за ползане на общинските мери и пасища.
Внесено:Желязко Петров – кмет на Община Белослав
Докл.: Нели Захариева – началник ОССД
12.Докл. записка с вх.№13/24.01.2012г. Забрана превозването с моторен ферибот
„Белослав” на тежкотоварни МПС с допустима максимална маса по-голяма от 12 500кг.
Внесено:Желязко Петров – кмет на Община Белослав
Докл.: Желязко Петров – кмет на Община Белослав
13.Докл. записка с вх.№14/24.01.2012 г. Освобождаване от заплащане на такса за битови
отпадъци.

Внесено:Желязко Петров – кмет на Община Белослав
Докл.: Р.Николова – директор ФМДТ и АПИО
14.Докл. записка с вх.№15/24.01.2012г.Обявяване на конкурс за управител на
„Медицински център І – Белослав” ЕООД гр. Белослав.
Внесено:Желязко Петров – кмет на Община Белослав
Докл.: Теодора Добрева – секретар на Община Белослав
15.Докл. записка с вх.№17/24.01.2012 г. Упълномощаване на представител на Община
Белослав в регионалното сдружение за управление на отпадъците на общините от
регион Варна –„Еко 2010”.
Внесено:Желязко Петров – кмет на Община Белослав
Докл.: Теодора Добрева – секретар на Община Белослав
16. Докл. записка с вх.№4/20.01.2012 г. Отчет за изпълнение към 31.12.2011г. на
бюджета, ИБСФ и поименен списък на капиталови разходи.
Внесено:Желязко Петров – кмет на Община Белослав
Докл.: Р.Николова – директор ФМДТ и АПИО
17. Докл. записка с вх.№18/24.01.2012 г. Приемане бюджет на Община Белослав, ИБСФ и
поименен списък на капиталови разходи.
Внесено:Желязко Петров – кмет на Община Белослав.
Докл.: Р.Николова – директор ФМДТ и АПИО
18. Докл. записка с вх.№2/19.01.2012 г. Програма за управление на Кмета на Община
Белослав за срока на мандат 2011 – 2015 год.
Внесено:Желязко Петров – кмет на Община Белослав.
В 13.09 ч. в залата пристига Богомил Николов.
По първа точка
Ж. Костова – Преминаваме към първа точка от дневния ред: Отчет за
изразходваните средства за командировка на Кмета на Община Белослав за времето от
01.10.2011 г. до 31.12.2011г. Давам думата на г-жа Десова-началник отдел „С и Ф” да
докладва.
Г-жа Десова изчита докладна записка с вх.1/16.01.2012г. на ОбС Белослав
приложена към протокола.
Ж. Костова – 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 , Икономическата
комисия заседава в състав от четирима членове и с 4 гласа - „ЗА”, прие отчета.
В 13.10ч. в залата влиза общински съветник Стойчо Михов.
Ж. Костова- Благодаря! Имате думата за мнения и въпроси относно докладната.
Очевидно няма. Предлагам да гласуваме. Който е съгласен с така направеното
предложение за решение, моля да гласува!

С

явно
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гласували

„ЗА”
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17(Б.Николов,В.Христова,В.Кателиев,В.Вълканова,В.Митева,Г.Тодорова,Д.Митишева,Е.Дичев,Ж.Костова,И.Сърмов,П.Саво
ва,П.Янева,Р.Пенчев,Р.Гацин,С.Михов,Хр.Христов,Ю.Рачева), ”ПРОТИВ”-0,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-0,
Общинският съвет 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:

Решение № 33
33-1. Общинският съвет на Община Белослав утвърждава извършените
разходи за командировка на Кмета на Община Белослав за времето от 01.10.2011г.
до 31.12.2011г. в размер на 481.67лева.
По втора точка
Ж. Костова – Преминаваме къв т.2 от дневния ред: Отчет за дейността на местната
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към
община Белославза 2011г. Докладва Ивелина Димитрова – секретар на МКБППМН.
Ивелина Димитрова докладва на общинските съветници докладна с
вх.№3/20.01.2012г. ноОбС-Белослав.
Ж.Костова дава думата на председателя на комисията по образование Валентина
Христова да докладва становището на комисията.
В.Христова- Комисията по образование при кворум 5, с 5 гласа „ЗА”, прие отчета
на МКБППМН.
Ж. Костова – Благодаря! Имате думата за въпроси и предложения по тази
докладна.
Очевидно няма, така че моля да гласуваме!Гласуването е явно.
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 и
чл.27, ал.3 от ЗМСМА и чл.7 ал.2 от ЗБППМН. прие следното:

Решение № 34
34-1. Общински съвет – Белослав приема отчета за дейността на МКБППМН
към община Белослав за 2011 година.
По трета точка
Ж.Костова – Преминаваме към трета точка от дн.ред: Одобряване на общата
численост и структура на Общинска администрация гр. Белосалв. Докладва г-жа Теодора
Добрева- секретар на Община Белослав.
Г-жа Добрева изчита докладна записка с вх.№16/24.01.2012г. на ОбС-Белослав и
предложението за решение.
Т.Добрева- Ако имате въпроси относно така предложената структура съм готова
да отговарям.

Ж. Костова – Благодаря!Давам думата на председателя на комисията по МС,г-жа
Пепа Атанасова ,
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, колеги, комисията по местно
самоуправление в пълен състав от 5 члена, подкрепи с 4 гласа - „за” и „въздържал се”-1,
новата структура на Общинска администрация.
Ж.Костова – Благодаря!Давам думата на председателя на икономическата комисия
да докладва.
Ю.Рачева- Икономическата комисия в състав 4 членове, гласува с 3 гласа -„за” , 1„въздържал се” като имаме и предложение от г-жа Десислава Митишева и г-жа Галина
Тодорова, секретарите на кметствата в селата Страшимирово и Разделна да останат на
пълен щат.За целта, за да се запази общата численост на новата структура и с оглед
спазването на 15%-ното съкращение на администрацията, ½ бр. да се вземе от главния
експерт от Отдел Образование и социални дейности, което няма да наруши
ограничението от тези 15%, които трябва да спазим.
Ж. Костова – Благодаря! Имате думата за въпроси към вносителя на докладната г-н
Ж.Петров, и г-жа Добрева.
Г-н Калоян Николов – кмет на с.Страшимирово поиска думата за исказване по въпроса с
намаляването на щатните бройки на секретарите на кметства. Той подкрепи направеното
преди това предложение от членовете на икономическата комисия с аргумента, че всеки
ден кметствата се посещават от представители на различни дружества /Е.ОН, ВиК и
куриерски фирми/, както и от граждани. При отсъствие от кметството поради служебни
ангажименти от негова страна налага присътвието на секретарка. Също така, това
съкращаване на тези специалисти влиза в противоречие и с решението на Община
Белослав да подобри достъпа до услуги за граждани.
Ж. Костова – Благодаря!Други изказвания? Давам думата на г-н Галин Георгиев –
кмет на с.Разделна.
Г. Георгиев – Аз също искам да взема отношение по въпроса за структурата.
В предишни години , Община Белослав винаги се е стремяла да обучава и квалифицира
секретарките на кметствата в селата на общината с идеята да извършват по-голям брой и
вид услуги и жителите да не се разхождат до гр. Белослав. Всекидневно се налага да се
носят призовки, да се лепят съобщения, да се обработва входяща и изходяща
кореспонденция. И в този смисъл аз също подкрепям направените преди това
предложения.
Ж. Костова – Имате думата , г-жо Добрева.
Т. Добрева- По данни от единната деловодна система Акстър , обработените
документи от секретарките на кметствата в селата Страшимирово и Разделна е
приблизитлно около 500 бр. за всяко кметство за година. Броят на извършените услуги за
населението не надхвърля средно по 4 на ден на кметство за изминалата година. Поголямата част от тях са свързани с промени в адресната регистрация, защото както знаете
изминалата година беше изборна. Заявленията за постоянен адрес са почти полвината от
броя на всички обработени документи.Това през предстоящата и следваща година няма
как да се повтори. Консултирали сме се и с наши колеги в други общини от ранга на

нашата . При тях нещата са аналогични и те също са взели подобно решение да се
намалят бройките или да ги закрият в зависимост от броя на населението.
Вашите главни специалисти (секретарки), обръщам се към господата Георгиев и
Николов, могат да съобразят новото си работно време с вашия график и пак да бъдат
пълноценни и на разположение на гражданите.
Ж. Костова –Благодаря за изчерпателния отговор! Отново се обръщам към
колегите общински съветници- имате думата за въпроси и предложения!Давам думата на
г-жа Галина Тодорова.
Г. Тодорова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, уважаеми дами и
господа общински съветници, уважаеми гости. Аз продължавам да подкрепям
предложението , което направих на заседанието на икономическата комисия. Не виждам
как би се работило нормално с плаващо работно време и никой няма да се съгласи да
работи при такива условия. Не виждам също и вариант при който , ако кмета отсъства попродължително време поради служебни, лични или здравословни причини, кой би поел
работата в кметството ,а в същото време говорим за достъпна администрация- не виждам
как това ще се случи.
Ж. Костова – Давам думата на г-жа Валентина Христова-общински съветник.
В. Христова – Имам въпрос към госпожа Добрева относно раздел „други
дейности”. Виждам увеличение на бройките заети в този раздел и по-специално
отдел”Чистота”- това означава ли , че ще има такива, които ще са на постоянна работа в
с. Страшимирово.
Т. Добрева – с това увеличение предвиждаме да има във всяко населено място
постоянни бройки в отдел”Чистота”.
В. Христова – А на каква заетост?
Т. Добрева – На пълен работен ден.
Ж.Костова – Давам думата на г-н Емил Дичев.
Е. Дичев – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Кмете, уважаеми колеги.Аз
много добре се запознах с тази докладна и приветствам стопанското мислене , затова че
се съобразяваме с бюджета ,който ни отпуска държавата , и че съответно трябва да се
вместим тези пари. Това е едно водещо начало за всяко управление, за всяка община ,
фирма или каквото и да е стопанска единица. За разлика обаче от фирмите, община
Белослав и по принцип общините са социални единици. Разглеждайки структурата ,
впечатление ми направи намалението на бройките на обща администрация и увеличение
на тези в „Чистота”.Когато говорим за една община, говорим за общинска собственост
говорим за правилно управление, за стопанисване...и в един момент тя остава без
началник отдел Общинска собственост, без отдел Местни приходи и такси, без главен
архитект.Една община без села е като тяло без ръце. В последните години се старахме в
селата да се предоставят същите административни услуги, както и в Белослав, за да могат
да останат тези села ”живи” и да не напускат жители общината. С тази нова структура
според мен има изместване на приоритети. Ако се потвърди , че новата политика и
приоритет на Община Белослав е чистотата, аз ще подкрепя тази структура, ако не-съм
категорично против това изместване на приоритетите.
Т.Добрева – Съществуват няколко нормативни изисквания, нови ,с които трябва да
се съобразим и сме го направили при разработването на тази структура.Наистина при нея

вече не съществуват отдел Общинска структура и отдел Местни данъци и такси, но при
едно оптимизиране на работата в отдел Централно информационно обслужване и услуги,
тези специализирани услуги могат да бъдат предоставени и там.Проучване показа, че
интереса към тези услуги е не е голям и не налага поддържането на тези отдели като
самостоятелни единици.
Другия нормативен акт ,с който сме се съобразили е отделът за финасов одит,
който обаче се открива когато годишиния бюджет на една община надхвърли 10 мил.лв.
За тази година бюджета ни е много под тази сума и затова този отдел не съществува в
новата структура.
Относно главния архитект, предложението е той да не фигурира като щатна
бройка, а да е на граждански договор с общината. Другото ни съображение ,е че нуждите
на община Белослав от гл.архитект са такива, че той може и да не е на пълен работен ден
или да работи на някакъв график.
Е.Дичев- Не съч чул някой при -20 градуса, да търси услугите на отдел общинска
собственост архитектура и благоустройство.Не съм съгласен да се намалява бройката на
специализираната администрация за сметка на увеличението на тази в „Чистота”.
В.Вълканова – Предлагам да приемем така направената от г-н Петров структура.
Новата администрация има право да предложи тази структура. Нашата работа е да
проследим нормативната обосновка. Притесняваме липсата на гл. архитект, но връщайки
се назад във времето, липсата на щатна бройка за гл.архитект няма да е голяма загуба.
Ако предложението за полвин щатна бройка на секретарките на кметства е съобразено с
броя на населението в селата Страшимирово и Разделна, то г-н Тодор Гушев, кмета на с.
Езерово трябва да поиска бройка и половина. Смятам, че на този проект трябва да му се
даде шанс.
Ж.Костова- Благодаря за изразеното отношение!
Т. Добрева – Преструктурирането на отделите е наложено от новата нормативна
уредба, според която в една дирекция не може да съществува само един отдел, те трябва
да са най-малко два с обща численост минимум 12 човека-по 6 на отдел.Това е съгласно
новият класификатор.
К.Николов – От кога влиза в сила новата наредба?
Т.Добрева – Новата наредба трябваше да влезе в сила от 01.01.2012г., но също така
тя трябваше да е съобразена и със заплатите в държавната администрация, затова влиза в
сила от 15.03.2012г.
Ж. Костова – господин Сърмов , имате думата.
И. Сърмов – Господин Кмете, госпожо Председател.Искам само няколко думи да
кажа. Аз винаги съм разглеждал отношенията между кмета на общината и кметовете на
кметсва, като отношения между баща и синове. Тяхната програма е продължение на
вашата, така че Ви моля Г-н Кмете, да подкрепите семейството и да оставите по една
цяла бройка за секретарките на кметства.
Ж. Костова – д-р Сърмов благодаря за изразеното мнение! Искам да попитам дали
имате други въпроси ?
Кмета на Общината , г-н Желязко Петров взема думата.

Ж. Петров – Уважаеми общински съветници, уважаеми гости. Много е трудно на
един нов кмет на три месеца , да се изправи срещу такива опитни бивши кметове, и
бивши председатели на общинския съвет, общински съветници-втори и трети мандат.
Искам да внеса нещо ново, не искам да продължавам така както е било преди три
месеца и затова съм предложил нещо, което съм го обмислял цял месец много
внимателно. Наблюдавал съм всеки един поотделно как работи. Обслужването на
граждани в общината се проследява всеки ден. Изготвяни са справки, от които е видно че
не всички отдели работят ефективно. Искам да създам работеща администрация. От
досега направените предложения за новата структура , в знак на добра воля и
толерантност ще направя компромис единствено по отношение на секретарките на
кметства и с нищо друго.
Ж. Костова – Благодаря, г-н Петров. Има ли други въпроси?
Е. Дичев – Аз оттеглям предложението си за главния архитект.
Ж. Костова –Искам да конкретизираме предложението на г-жа Галина Тодорова.
Г. Тодорова- Предложението ми беше да се вземе полвин бройка от длъжността
главен експерт от отдела по „Образовение и социални дейности” и да се прехвърли към
бройката на главните специалисти в отдел „Правно и административно обслужване” и да
се завиши с още полвин бройка общата численост на администрацията.
Т. Добрева- В такъв случай общата численост от 41,5 става 42 души.
Г. Тодорова – Искам да се обърна към г-н Петров. Г-н Петров, искам да кажа че
нашето предложение не оспорва вашето виждане за новата структура и е съвсем
добронамерено.
Ж.Петров – Ще се вслушам в гласа на народа и както казах преди малко
единственото нещо, с което ще се съглася и с което ще направя компромис е да оставя
секретарките на кметсва непокътнати като няма да има преразпределяне на бройки, а ще
се завиши общата численост на администрацията с една цяла бройка и общата численост
се стане от 41,5бр. на 42,5бр.
Г.Тодорова – В такъв случай оттеглям предложението си.
Ж.Костова – Ако няма други въпроси и предложения , моля да подложим на
гласуване така предложената структура с това допълнително завишение от една бройка
направено от вносителя. Гласуването е поименно.
С поименно гласуване при кворум 17, гласували „ЗА”-17, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
„ -0, „ПРОТИВ” -0, Общински съвет Белослав на основание чл. 21, ал.1, т.2 и
чл.27,ал.4 от ЗМСМА прие следното:
РЕШЕНИЕ № 35
35-1.Общински съвет – Белослав приема обща численост и структурата на
Общинската администрация гр. Белослав, съгласно Приложение №1, считано от
01.02.2012 г.

По четвърта точка
Ж. Костова –Преминаваме към четвърта точка от дневния ред: Приемане на
актуализирана план-сметка и отчет на план-сметка за разходите в дейност”Чистота” за
2011година. Докладва г-жа Росица Николова – директор ФМДТ и АПИО.
Г-жа Николова изчита докладна с вх. №10 /20.01.2012г. на ОбС Белослав и
предложението за решение към нея.
Ж.Костова –Благодаря! Давам думата на г-жа Десислава Митишева да докладва за
комисията по ТСУ.
Д. Митишева - Комисията по ТСУ в състав петима членове , с 5 гласа „ЗА”, прие
докладната.
Ж.Костова –Благодаря! Давам думата на г-жа Юлияна Рачева да докладва за
становището на икономическата комисията.
Ю. Рачева - икономическата комисия в състав четирима члена, и с 4 гласа „ЗА” ,
прие докладната.
Ж. Костова - Имате думата за въпроси, становища и мнения относно докладната.
Давам думата на г-жа Валентина Христова.
В. Христова – Имам следния въпрос: В план-сметката за Страшимирово са
предвидени 16 261 лв. ,а са изразходени 13 386. Искам да знам за какво конкретно са
изразходвани, тъй като съм жител на Страшимирово и не съм видяла досега някой да
чисти улиците.
Р. Николова – Искате да кажете, че нямате съдове за отпадък , или че той не се
изхвърля ?
В.Христова - От обществените съдове за отпадък, доколкото си спомням имаме
само един на автобусната спирка и той е винаги препълнен.
Р. Николова - Тези разходи които са направени са разпределени пропорционално
на броя на живеещите в населените места , за съжаление не може да се проследи колко
точно от общо изразходените средства по тази дейност са отишли в с.Страшимирово,
колка в с.Езерово и т.н
В.Христова – Това означава ли че в завишението на бройките в отдел „Чистота”
има и такива , които ще са на постоянен щат в с.Страшимирово, а не както досега?
Ж.Петров – Точно това означава.Ще има по една постоянна бройка в отдел
„Чистота” за Страшимирово и Разделна и две в с Езерово.
В.Кателиев – В кв.” Акациите” положението е същото, ще има ли хора от
„Чистота „ разпределени на щат там?
Ж. Петров – Да.
Ж. Костова – Ако няма други въпроси, моля да гласуваме! Гласуването е
поименно.
С поименно гласуване при кворум 17, гласували „ЗА”-17, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
„ -0, „ПРОТИВ” -0, Общински съвет Белослав на основание чл. 21, ал.1, т.6 и чл.27,
ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.66, ал.1 от ЗМДТ прие следното:

РЕШЕНИЕ № 36
36-1. Общински съвет на Община Белослав приема актуализирана план-сметка
за разходите в дейност „Чистота” за 2011 година в размер на 776 824лв., съгласно
Приложение№ 1.
36-2. Общински съвет на Община Белослав приема отчета на план-сметка за
разходите в дейност „Чистота” за 2011 година в размер на 691 560 лв., съгласно
Приложение№ 2.
По пета точка
Ж. Костова- Преминаваме към точка пета от дневния ред относно: Създаване на
комисия за приватизация и следприватизационен контрол.Докладва Нели Захариева –
началник ОССД.
Ж. Костова- Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, да
докладва.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател ,уважаеми колеги, комисията по МС в
състав 5 члена, прие с 5 гласа „ЗА” докладната.
Ж.Костова – Колеги, имате думата за становища и въпроси относно създаването на
комисия за приватизация и следприватизационен контрол.
Е.Дичев – Така предложения състав го подкрепям, защото нейните членове са хора
с дългогодишен опит, но за съжаление тази комисия няма какво да върши.
Ж. Костова – Благодаря за изразеното мнение г-н Дичев! На комисиите стана
ясно,че дейността на предишните такива комисии не е отчитана и основното,което се
очаква от настоящата комисия и отчет на дейността й – какво е и какво не е свършено
досега. Други мнения, въпроси и становища има ли? Няма! Тогава моля да гласуваме.
Гласуването е явно.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17, ”ПРОТИВ”-0,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-0, 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 № 37
37-1.Общински съвет на община Белослав отменя свое Решение № 46 по протокол
№ 5/27.02.2008 г.
37-2.Общински съвет на община Белослав реши създава комисия за
приватизация и следприватизационен контрол, като съвместен орган на

общинската администрация и общинския съвет в следния състав: председател,
зам. председател, секретар и двама членове.
37-3.Общински съвет на община Белослав реши определя следния състав на
комисията за приватизация и следприватизационен контрол:
Председател:

Петранка Янева – общински съветник;

Зам.председател: инж. Тихомир Кирчев – служител на общинска администрация
Белослав;
Секретар: Иванка Димитрова – служител на общинска администрация Белослав;
Членове:

Росица Николова – служител на общинска администрация Белослав;
Петя Димитрова – служител на общинска администрация Белослав.

37-4.Общински съвет на община Белослав възлага на комисията за приватизация
и следприватизационен контрол да изготви нов Правилник за дейността на
комисията, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
37-5.Общински съвет на община Белослав определя възнаграждение на
комисията по приватизация и следприватизационен контрол за всяко проведено
заседание, както следва:
o
o

На председателя в размер на 30,00 лв.
На член от комисията в размер на 20,00 лв.

37-6. Общински съвет на община Белослав реши разходите да се заплащат от
дейност „Общинска администрация” – дофинансиране със собствени приходи
(местни данъци и такси) от бюджета на община Белослав.
По предложение , Председателя на Общински съвет Белослав ,Женя
Костова даде 15 минутна почивка в 14.10.
Заседанието беше възобновено в 14.25 мин.
По шеста точка
Ж.Костова – Преминаваме към точка шест от дневния ред: Приемане на Отчет за
състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление за 2011
г., докладва Нели Захариева.
Нели Захариева изчита докладна с вх.№6/20.01.2012г. на ОбС Белослав.
Ж. Костова- Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, да
докладва становището на комисията.

П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател ,уважаеми колеги, комисията по МС в
състав 5 члена, прие с 5 гласа „ЗА” докладната относно отчета.
Ж.Костова –Благодаря! Давам думата на г-жа Десислава Митишева да докладва за
комисията по ТСУ.
Д. Митишева - Комисията по ТСУ в състав петтима члена , с 5 гласа „ЗА”, прие
отчета.
Ж.Костова –Имате думата за становища и въпроси. Ако няма, моля, който е
съгласен да гласува.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17, ”ПРОТИВ”-0,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-0, Общински съвет Белослав на основание Чл.21, ал. 1, т. 12
и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл. 66а от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 6
от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи,
собственост на община Белослав.,прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е № 38

38-1.Общински съвет на община Белослав приема Отчет за състоянието на
общинската собственост и за резултатите от нейното управление за 2011 г.
По седма точка
Председателя на ОбС Белослав Женя Костова дава думата на Нели Захариева да
представи на общинските съветници докладна записка с вх.№ 7/20.01.2012г., относно:
Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост.
Ж. Костова- Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, да
докладва.
П. Атанасова - Комисията по МС в състав 5 члена, прие с 5 гласа „ЗА” така
изготвената стратегия.
Ж.Костова –Благодаря! Давам думата на г-жа Десислава Митишева да докладва за
комисията по ТСУ.
Д. Митишева - Комисията по ТСУ в състав 5 члена , с 5 гласа „ЗА”, прие
докладната.
Ж.Костова – Колеги, имате думата за предложения и въпроси.....Ако нямате
въпроси, моля да гласуваме!
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17, ”ПРОТИВ”-0,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-0, Общински съвет Белослав на основание чл.8, ал.8 от
Закона за общинската собственост, чл.21, ал.1, т.12 и чл.27,ал.3 от ЗМСМА и чл.4 от
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост
на община Белослав, прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е № 39
39-1.Общински съвет - Белослав приема Стратегия за управление на
общинската собственост за срока мандата си (2011 г. – 2015 г.)
По осма точка
Ж. Костова- Преминаваме към осма точка от дневния ред и отново давам думата
на Нели Захариева да ви запознае с докладна записка с вх. №8 от 20.01.2012г. , относно:
Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост за 2012 г.
Н. Захариева - Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската
собственост, чл. 4, ал. 2 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с
имоти и вещи, собственост на община Белослав, в изпълнение на стратегията за
управление на общинската собственост се приема годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост.
Годишната програма се приема по предложение на кмета на общината и съдържа
прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването,
управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост; описание на имотите,
които общината има намерение да предложи да предоставяне под наем, за продажба, за
внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на
ограничени вещни права или за предоставяне на концесия; описание на имотите, които
общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или
юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината
желае да получи в замяна; описание на имотите, които общината има намерение да
придобие в собственост и способите за тяхното придобиване, както и други данни
определени от общинския съвет.
Предвид на изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от
Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2 от Наредба № 4 за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Белослав Ви
предлагам следния проект за РЕШЕНИЕ : Общински съвет на община Белослав приема
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за
2012 г.
Ж. Костова- Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по местно
самоуправление да докладва становището на комисията.
П. Атанасова - Комисията по МС в състав 5 члена, прие с 5 гласа „ЗА” така
изготвената Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост за 2012 г.
Ж.Костова –Благодаря! Давам думата на г-жа Десислава Митишева да докладва за
комисията по ТСУ.
Д. Митишева - Комисията по ТСУ в състав 5 члена , с 5 гласа „ЗА”, прие
докладната.

Ж.Костова – Имате думата за въпроси и мнения? Ако няма такива, предлагам да
гласуваме!Моля, който е съгласен с така изготвената Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост за 2012 г., да гласува.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17, ”ПРОТИВ”-0,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-0, Общински съвет Белослав на основание чл. 21, ал. 1, т. 12
и чл.27,ал.3 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал.
2 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 № 40
40-1.Общински съвет на община Белослав приема Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2012 г.
По девета точка
Ж.Костова-Преминаваме към девета точка, относно: Продажба чрез публичен търг
с тайно наддаване на недвижим имот- частна общинска собственост. Докладната е с вх.
№11/23.01.2012г. Отново ще докладва Нели Захариева.
Ж.Костова – Благодаря на Нели Захариева. Давам думата на председателя на
комисията по МС, да докладва.
П. Атанасова - Комисията по МС в състав 5 члена, прие с 5 гласа „ЗА” прие
докладната.
Ж. Костова – Уважаеми колеги, г-н Петров ще вземе думата за изказване.
Ж.Петров- Продажбата на общинско имущество е въпрос който поражда хиляди
въпроси: „Честно ли е?” ,” Вярно ли е?”, „Прозрачно ли е?”, „Точно ли е ?”...И понеже за
обществеността това е болна тема, да не би някой да се облагодетелства неправомерно,
помолих общинските съветници да отидат на место и да видят имотите -този утайник, за
който е известен един от кандидатите да участва в търга и това са „Солвей Соди”
настоящия ползвател на имота.В предварителните ни разговори с тях, те ме убедиха в
добрите си намерения относно този парцел, който е фактически утайник. За максимална
прозрачност помолих господин Николай Григоров да присъства на това заседание, за да
разясни точно какво ще инвестират и за какво ще го използват, ако спечелят търга и
станат негови собственици.
Ж.Костова – Относно докладната , имате ли някакви въпроси? ...Явно няма, така че
моля да гласуваме. Гласуването е поименно.
С поименно гласуване при кворум 17, гласували „ЗА”-17, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
„ -0, „ПРОТИВ” -0, Общински съвет Белослав на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл.27,
ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската
собственост и чл. 44, ал. 1, т. 1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Белослав. прие следното:

РЕШЕНИЕ № 41
41-1. Общински съвет на Община Белослав реши да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на следните недвижими имоти – частна общинска
собственост:
41-1-1. Земеделска земя (некатегоризирана), с начин на трайно ползване
„Мочурище”, представляваща имот № 000761, с площ 29,218 дка, находяща се в
землището на гр.Белослав, описана в АОС № 968/02.09.2011 г.;
41-1-2. Земеделска земя (некатегоризирана), с начин на трайно ползване „Утаител”,
представляваща имот № 000762, с площ 88,860 дка, находяща се в землището на
гр.Белослав, описана в АОС № 969/02.09.2011 г.;
41-1-3. Земеделска земя (некатегоризирана), с начин на трайно ползване „Утаител”,
представляваща имот № 000763, с площ 41,360 дка, находяща се в землището на
гр.Белослав, описана в АОС № 970/02.09.2011 г.
41-2. Общински съвет на Община Белослав определя пазарните оценки на
недвижимите имоти – частна общинска собственост и ги обявява за начални тръжни
цени при провеждане на публичния търг с тайно наддаване, както следва:
41-2-1. Земеделска земя (некатегоризирана), с начин на трайно ползване
„Мочурище”, представляваща имот № 000761, с площ 29,218 дка, находяща се в
землището на гр.Белослав, описана в АОС № 968/02.09.2011 г. В размер на 15 000 лв.
(петнадесет хиляди лева), без ДДС.
41-2-2. Земеделска земя (некатегоризирана), с начин на трайно ползване „Утаител”,
представляваща имот № 000762, с площ 88,860 дка, находяща се в землището на
гр.Белослав, описана в АОС № 969/02.09.2011 г. В размер на 46 000 лв. (четиридесет и
шест хиляди лева), без ДДС.
41-2-3. Земеделска земя (некатегоризирана), с начин на трайно ползване „Утаител”,
представляваща имот № 000763, с площ 41,360 дка, находяща се в землището на
гр.Белослав, описана в АОС № 970/02.09.2011 г. В размер на 21 000 лв. (двадесет и една
хиляди лева), без ДДС.
41-3. Общински съвет на Община Белослав упълномощава Кмета на община
Белослав – Желязко Петров да проведе публичния търг с тайно наддаване и да
сключи договорите за продажба на общинските имоти.

По десета точка
Ж. Костова – Преминаваме към десета точка от дневния ред относно: Продажба
чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот-частна общинска собственост.
Докладва Нели Захариева.
Нели Захариева чете докладна записка с вх.№12/23.01.2012г.
Ж.Костова – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, да
докладва.
П. Атанасова - Комисията по МС в състав 5 члена, прие с 5 гласа „ЗА” така
предложения имот да бъде обявен на търг.
Ж. Костова –Имате ли въпроси по тази докладна? Очевидно – не, така че моля да
гласуваме. Гласуването отново е поименно.
С поименно гласуване при кворум 17, гласували „ЗА”-16, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
„ -1/Десислава Митишева/, „ПРОТИВ” -0, Общински съвет Белослав на основание
чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона
за общинската собственост и чл. 44, ал. 1, т. 1 от Наредба № 4 за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Белослав, прие
следното:
РЕШЕНИЕ № 42
42-1. Общински съвет на Община Белослав реши да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на следният недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ земеделска земя (некатегоризирана), с начин на трайно
ползване „Мочурище”, представляваща имот № 000764, с площ 549,664 дка, находяща
се в землището на гр.Белослав, описана в АОС № 971/02.09.2011 г.
42-2. Общински съвет на Община Белослав определя пазарната оценка на
недвижимия имот – частна общинска собственост и я обявява за начална тръжна цена
при провеждане на публичния търг с тайно наддаване, за земеделска земя
(некатегоризирана), с начин на трайно ползване „Мочурище”, представляваща имот №
000764, с площ 549,664 дка, находяща се в землището на гр.Белослав, описана в АОС №
971/02.09.2011 г. в размер на 1 655 000 лв. (един милион шестотин петдесет и пет хиляди
лева), без ДДС.
42-3. Общински съвет на Община Белослав ,упълномощава Кмета на Община
Белослав –Желязко Петров да проведе публичен търг с тайно наддаване и да
сключи договор за продажба на общинския имот.
Ж.Петров – Искам да внеса едно пояснение. Понеже г-жа Митишева е била
общински съветник и предния мандат. Това предложение за търг на този имот е било
гласувано и тогава, и тя е гласувала „за”. Оценката на имота е била същата като
сегашната.Поради какви причини тя се въздържа.Ако разбира се тя желае да отговори.

Ж. Костова – По процедура тя има право на изразяване, ако вота и е отрицателен .
В случая тя се въздържа.
Ж.Петров – Добре, тогава.Нека общинските съветници приемат исказването ми
като уточнение, че вече е било приеманено решение от Общински съвет, този имот да
бъде обявен на публичен търг през 2011г.
По единадесета точка
Ж. Костова- Преминаваме към следваща точка единадесет от дневния ред:
Определяне правила за предоставяне на мери и пасища от общинския поземлен фонд на
земеделски стопани – животновъди. Определяне размера на таксата за ползане на
общинските мери и пасища. Докладва Нели Захариева. Докладната е с вх.№9/20.01.2012г.
Ж. Костова – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ- гжа Десислава Митишева, да докладва.
Д. Митишева – Благодаря! Комисията по ТСУ в състав петтима члена, с 5 гласа
„ЗА” прие докладната.
Ж.Костова – Благодаря! Моля, председателя на Комисията по местно
самоуправление да докладва становището на комисията.
П. Атанасова- Уважаема г-жо Председател, комисията по МС в състав пет члена , с
пет гласа „ЗА”- прие така предложената докладна за определяне правила за предоставяне
на мери и пасища от общинския поземлен фонд.
Ж. Костова – Благодаря! Моля, председателя на икономическата комисия да
докладва!
Ю. Рачева – Г-жо Председател, г-н Петров, икономическата комисия в състав от
четирима члена, с четири гласа „ЗА”,прие докладната.
Ж. Костова- имате думата за мнения и становища по така представената докладна.
Очевидно няма...предлагам да гласуваме предложението за решение, гласуването е
поименно.
С поименно гласуване при кворум 17, гласували „ЗА”-17, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
„ -0, „ПРОТИВ” -0, Общински съвет Белослав на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и
чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.25 ал.1, чл.37и, ал.3, чл.37о, ал.1 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи и чл.109 от Наредба № 4 за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община
Белослав, прие следното:
РЕШЕНИЕ № 43
43-1. Общински съвет – Белослав приема Годишен план за паша за 2012 г.
43-2. Общински съвет – Белослав утвърждава Годишен план за 2012 г. за общо
и индивидуално ползване на мери и пасища. Мерите и пасищата, определени за

общо ползване да се ползват безвъзмездно от всички лица, а мерите и пасищата,
определени за индивидуално ползване могат да бъдат отдавани под наем, само на
земеделски стопани, отглеждащи пасищно животни и лица, който са поели
задължение да ги подържат в добро земеделско и екологично състояние.
43-2-1. Кмета на община Белослав да изготви списък на животновъдите, които
желаят да ползват мери и пасища от общинския поземлен фонд.
1. Всеки животновъд предоставя информация в общината – удостоверение от
ветеринарен лекар за регистрираните животни по вид, възраст и брой.
2. Кмета на община Белослав да изработи сравнителна таблица за
животновъдите с общ брой животни по вид, възраст и необходимата минимална
площ, общата минимална необходима площ за животните на отделните
животновъди и за всичките животновъди.
43-2-2. Животновъдите, които желаят да ползват общински мери и пасища, е
препоръчително да се “сдружат”, като предварително договорят следното:
1. лицето, което ще ги представлява за регистриране на ползваните от тях
площи пред Разплащателната агенция;
2. представляващия е необходимо да разкрие банкова сметка, по която да
бъдат превеждани плащанията от Разплащателната агенция;
3 да се договорят за начина на разпределение на получената помощ, съобразно
площите, ползвани от всеки член.
43-3. Определя следните правила за ползване на мерите и пасищата на
общината
1. Да не променят предназначението на мерите и пасищата;
2. Да не използват мерите и пасищата за неземеделски нужди;
3.Да подържат мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние;
4. Да почистват мерите и пасищата от замърсяване и камъни;
5. Да не допускат замърсяването на мерите и пасищата с битови строителни,
производствени, опасни и други отпадъци;
6. Да опазват евентуално съществуващите надземни и подземни съоръжения и
знаци, да предпазват земите от ерозия, заблатяване, да не унищонават трайните
насаждения и др;
7. Предоставените площи да се опазват от ерозия, заблатяване, засоляване и
други увреждания;
8. Забранява се паленето на растителност в мерите и пасищата;
9. Забранява се наторяването с изкуствени торове и утайки от пречистването
на отпадачни води;
10.Наемателите се задължават с подписване на договора за ползване да внесат
дължимата сума в касата на Центъра за информация и услуги при общината;
11. Наемателите на мерите и пасища за индивидуално ползване, не могат да ги
преотдават под наем на трети лица;
12.Наемателите винаги, когато е необходимо, да осигурят достъп на
собственика до имота, с оглед осъществяване на контрол относно спазване на
задълженията на наемателите.

43-4 Определя годишна наемна цена за ползване на общинските мери и
пасища в размер на 3 лв.(три лева) на декар.
43-5. Когато за ползване на едно пасище и/или мера има повече от един
кандидат, с предимство да се ползва кандидата с по-голям брой животни.
По дванадесета точка
Ж. Костова – Преминаваме към дванадесета точка от дневния ред: Докладна е с вх.
№13/24.01.2012г., относно: Забрана превозването с моторен ферибот „Белослав” на
тежкотоварни МПС с допустима максимална маса по-голяма от 12 500кг.
Докладва г-н Желязко Петров – кмет на Община Белослав.
Ж. Петров -Уважаеми общински съветници, отново минаваме на темата
„ферибот”. Докладната записка , която съм подготвил до вас не е самоцелна нито е
продиктувана от скрити подбуди – с цел да облагодетелства някого, напротив. На първо
място тя е свързана с безопастността на превоза, второ- икономическата обезпеченост и
трето- големите превозни средства заемат твърде много място, което се равнява
приблизително на четири-пет леки автомобила.Преди да го представя на вас, това
предлажение съм го съгласувал с Областния управител- г-н Симеонов, който ме
посъветва, преди да предприема каквото и да е , да го подложа на гласуване в Общинския
съвет. И да внесе наистина яснота по темата съм поканил г-н Маринов, който е проектант
и конструктор на ферибота.
Ж. Костова-Преди да дадем думата на инженер Маринов, трябва да дадем думата
на комисиите разгледали докладната. Давам думата на г-жа Атанасова да докладва за
становището на комисията по МС.
П. Атанасова – Комисията по МС в състав пет члена , с пет гласа „ЗА” прие
докладната.
Ж. Костова- Давам думата на председателя на комисията по ТСУ.
Д. Митишева-комисията по ТСУ в състав от пет члена с 1 глас „Против” и
„въздържал се” – 4, не прие докладната, защото тя породи много въпроси, на които не
можахме да получим експертен отговор.
Ж. Костова- мисля,че сега е момента да зададете своите въпроси към
експерта,който сме поканили.
Ст. Михов-аз гласувах против по следните съображения: Ако някой жител на
общината си поръча бетон или други строителни материали, обходът ще му струва
твърде скъпо.
Ж. Петров- мой пропуск е , че не уточних това в докладната. На хората от
общината, които имат строителни обекти, ще им бъде издаден пропуск. Но за повече
яснота относно техническите и икономическите причини давам думата на г-н Маринов.
Инж. Маринов-първо ще започна с това, че ферибота и корабчето”Бела”, както
всички автомобили минават веднъж годишно технически преглед, а на всеки две години
на док. Минаването на док е задължително и минава през търг. Като най-близко стоящ е
докът на „Лъджата” , но през последните години нямаме добри оферти от тях, а всяко поотдалечено място допълнително натоварва разходите по докуването. Проблемната част
са така наречените клапи, които се поддържат от шарнирни болтове. Поради липсата на

доков ремонт, при който те трябва да се сменят, са твърде амортизирани и всяко
претоварване може да доведе до тяхното скъсване и ферибота да спре.
Е. Дичев – Поддръжката на третокласната пътна мрежа е дейност извършвана от
Държавата.Този ферибот е част от тази мрежа, следователно е също задължение на
държавата да го поддържа.Доколко обаче тази забрана е законна, ще помоля за мнение
юристконсулта на общината.
Ж. Костова- На този въпрос ще отговори Иванка Димитрова-юристконсулт на
община Белослав.
Ив. Димитрова – тъй като дружество „Белфери” е общинско, това решение е
законно.
Ж. Костова- г-жо Вълканова, имате думата!
В.Вълканова – Моля, уважаемите колеги да подкрепят това предложение.
Въвеждането на такъв ограничителен режим е трудно решение, но поддръжката и
отремонтирването при евентуално счупване на тези основни елементи, също натоварва
бюджета.
Е. Дичев – Имам предложение. Да включим допълнителна трета точка към това
решение, с която ще се упълномощи г-н Петров да издава пропуски на жителите на
Белослав по преценка.
Ж. Петров – Наистина борбата с този ферибот е голяма. Не твърдя , че съм прав,
но при положение ,че Държавата не ни отпуска необходимите средства съм принуден да
предложа това решение. За информация на шофьорите, ще бъдат поставени
информационни табели на всички достъпи към ферибота.
Ж. Косотва – давам думата на г-жа Галина Тодорова.
Г.Тодорова - Уважаеми г-н Петров, в този ред на мисли аз подкрепям изцяло това
ваше предложение и имам следния въпрос: Мислили ли сте, да поставите това ваше
решене пред държавните институции, за да се разгледа този казус. В смисъл такъв, че ако
не бъдат отпуснати допълнително средства за издръжка на ферибота за ремонтни
дейности, ще бъдете принуден да въведете това ограничение.
Ж.Петров - Приемам предложението. Хора от моето обкръжение също ме
посъветваха да не преставам с писмата до министерството на финансите и да напомня на
министър Дянков за обещанието , което даде на 07.12.2011г. пред мен в неговия кабинет.
Ж. Костова – Давам думата на Иванка Димитрова-юристконсулт на община
Белослав.
Ив. Димитрова – Искам да ви представя формулировката на трета точка по това
предложение за решение: Общински съвет на Община Белослав упълномощава Кмета на
Община Белослав – Желязко Петров по изключение да издава пропуск за преминаване на
тежкотоварни МПС с допустима максимална маса над 12,5 тона през м/ф „Белослав”.
Ж. Костова – Ако няма други предложения предлагам да гласуваме предложението
на г-н Дичев за трета точка към това решение със следния текст: Общински съвет на
Община Белослав упълномощава Кмета на Община Белослав – Желязко Петров по
изключение да издава пропуск за преминаване на тежкотоварни МПС с допустима
максимална маса над 12,5 тона през м/ф „Белослав”. Гласуването е поименно.

С поименно гласуване при кворум 17, гласували „ЗА”-17,
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ „ -0, „ПРОТИВ” -0, Общински съвет Белослав на основание
чл.21 ал.1 т.23 и чл.27 ал. 3 от ЗМСМА прие следното:
РЕШЕНИЕ № 44-3
Общински съвет на Община Белослав упълномощава Кмета на Община
Белослав – Желязко Петров по изключение да издава пропуск за преминаване на
тежкотоварни МПС с допустима максимална маса над 12,5 тона през м/ф
„Белослав”.
Ж. Костова-Моля да гласуваме цялото предложение за решение на докладната
записка с вх. №13/24.01.2012г.
С поименно гласуване при кворум 17, гласували „ЗА”-17, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
„ -0, „ПРОТИВ” -0, Общински съвет Белослав на основание чл.21 ал.1 т.23 и чл.27
ал. 3 от ЗМСМА прие следното:
РЕШЕНИЕ № 44
44-1.Общински съвет на Община Белослав забранява превозването с
моторен ферибот „Белослав” на тежкотоварни моторни превозни средства с
допустима максимална маса по- голяма от 12 500 кг.
44-2.Забраната влиза в сила от датата на влизане в сила на решението на
Общински съвет - Белослав.
44-3.Общински съвет на Община Белослав упълномощава Кмета на Община
Белослав – Желязко Петров по изключение да издава пропуск за преминаване на
тежкотоварни МПС с допустима максимална маса над 12,5 тона през м/ф
„Белослав”.
Богомил Николов и Емил Дичев напускат залата в 15.17 ч.
По тринадесета точка
Ж. Костова – преминаваме към тринадесета точка от дневния ред: .Докладна
записка с вх.№14/24.01.2012 г. Освобождаване от заплащане на такса за битови
отпадъци.Докладва Росица Николова.
Росица Николова чете докладната, приложена към протокола.
Ж. Костова- Благодаря! Давам думата на председателя на икономическата комисия
г-жа Юлияна Рачева да докладва.
Ю. Рачева-Г-жо, Председател, икономическата комисия в състав четирима члена
прие с четири гласа „за” докладната.
Ж. Костова- Благодаря!
Имате думата за въпроси, мнения, становища.

Г. Тодорова- Имам следния въпрос: към едно от заявленията за освобождаване има
две декларации с едно и също съдържание само във вида има лека разлика. Защо се е
получило така и това един и същ имот ли е?
Р. Николова- Ние също отправихме такова запитване към лицето, наистина тук
става дума само за един имот, но не получихме конкретен отговор и затова сме
приложили и двете декларации.
В 15.20ч. в залата влиза г-н Емил Дичев.
Ж. Костова- ако няма други въпроси предлагам да гласуваме.Гласуването е
поименно.
С поименно гласуване при кворум 17, гласували „ЗА”-17, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
„ -0, „ПРОТИВ” -0, Общински съвет Белослав на основание чл.21, ал.1, т.23 и
чл.27,ал.3 от ......ЗМСМА и чл.7, ал.1 и ал.7 от Наредба №8 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги прие следното:
РЕШЕНИЕ № 45
45-1.Общински съвет на Община Белослав освобождава „„Инхом” ООД” от
заплащане на такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване” за периода от
01.01.2012 година до 31.12.2012 година поради неползване на услугата през
посочения период от време за притежаваните и декларирани от дружеството имоти
на територията на Община Белослав, както следва: УПИ V и УПИ VII кв.121 по
плана на гр.Белослав.
45-2.Общински съвет на Община Белослав освобождава „„Инхом” ООД” от
заплащане на такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване” за периода от
01.01.2012 до 29.02.2012г. и от 01.05.2012 до 31.12.2012 година за УПИ VI кв.121 по
плана на гр.Белослав, тъй като Дружеството декларира, че за посочения период
няма да извършва дейност и няма да използва имота.
45-3. Общински съвет на Община Белослав освобождава „Газтрейд” АД от
заплащане на такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване” за периода от
01.01.2012 година до 31.12.2012 година поради неползване на услугата през
посочения период от време за притежавания и деклариран от дружеството имот на
територията на Община Белослав, както следва: УПИ IV, кв.24 по плана на
гр.Белослав
45-4. Общински съвет на Община Белослав освобождава „Фламекс –
България” ООД от заплащане на такса за услугата „сметосъбиране и
сметоизвозване” за периода от 01.01.2012 година до 31.12.2012 година поради
неползване на услугата през посочения период от време за притежавания и

деклариран от дружеството имот на територията на Община Белослав, както
следва: УПИ VIII, кв.121 по плана на гр.Белослав.
45-5. Общински съвет на Община Белослав освобождава „Енергоремонт –
Варна” ЕАД от заплащане на такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване”
за периода от 01.01.2012 година до 31.12.2012 година поради неползване на услугата
през посочения период от време за притежавания и деклариран от дружеството
имот на територията на Община Белослав, както следва: ПИ 000087 по плана на
с.Езерово.
45-6. Общински съвет на Община Белослав не освобождава „МинстройХолдинг” АД от заплащане на такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване”
за периода от 01.01.2012 година до 31.12.2012 година, тъй като притежавания и
деклариран от дружеството имот находящ се в промишлената зона на с.Езерово,
Община Белослав се използва от дружеството. Същото е установено от органите по
приходи към община Белослав.
45-7. Общински съвет на Община Белослав не освобождава „Пътстрой-Варна”
ЕООД от заплащане на такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване”, за
периода от 01.01.2012 година до 31.12.2012 година, тъй като притежавания и
деклариран от дружеството имот, находящ се в с.Езерово, ул.”Цар Самуил” №8 се
използва от дружеството. Същото е установено от органите по приходи към община
Белослав.
45-8. Общински съвет на Община Белослав освобождава ПК„Заря”гр.Белослав от заплащане на такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване” за
периода от 01.01.2012 година до 31.12.2012 година поради неползване на услугата
през посочения период от време за притежавания и деклариран от дружеството
имот на територията на Община Белослав, както следва: УПИ XI, кв.11 по плана на
с.Разделна.
45-9. Общински съвет на Община Белослав освобождава ПК„Заря”гр.Белослав от заплащане на такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване” за
периода от 01.01.2012 година до 31.12.2012 година поради неползване на услугата
през посочения период от време за притежавания и деклариран от дружеството
имот на територията на Община Белослав, както следва: УПИ VIII, кв.84 по плана
на гр.Белослав.
45-10.Общински съвет на Община Белослав не освобождава „ПК„Заря”гр.Белослав от заплащане на такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване”,
за периода от 01.01.2012 година до 31.12.2012 година, тъй като притежавания и
деклариран от дружеството имот, находящ се в гр.Белослав, ул.”Св.Св.Кирил и
Методий” №9, тъй като имота не е разделен на отделни обособени части.

По четиринадесета точка
Ж. Костова- преминаваме към четиринадесета точка от дневния ред:Докладна
записка с вх.№15/24.01.2012г. относно: Обявяване на конкурс за управител на
„Медицински център І – Белослав” ЕООД гр. Белослав. Докладва Теодора Добрева –
секретар на общината.
Т.Добрева изчете докладната записка,приложена към протокола.
Ж. Костова- Благодаря!Давам думата на Валентина Христова, председател на
комисията по образование.
В. Христова – Комисията по образование в състав от пет члена, с пет гласа „за”
прие докладната.
В 15.22ч. в залата влезе Богомил Николов.
Ж. Костова - Благодаря! Колеги, ако нямате въпроси предлагам да гласуваме.
Гласуването е поименно.
С поименно гласуване при кворум 17, гласували „ЗА”-17, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
„ -0, „ПРОТИВ” -0, Общински съвет Белослав на основание чл. 21, ал.1, т.9 и чл.27
ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 1 и 2 от Наредба №6 за реда за упражняване на
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 № 46
46-1. Общински съвет при община Белослав, обявява конкурс за управител на
„Медицински център І - Белослав” ЕООД гр. Белослав при следните условия:
1. Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен
„магистър” по медицина с придобита специалност.
2. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от
общ характер, освен ако са реабилитирани.
3. Да имат най-малко 10 /десет/ години трудов стаж като лекар по съответната
медицинска специалност
4. Да имат най-малко 5 /пет/ години професионален опит като ръководител на
лечебно заведение.
5. Да притежават административен опит поне 3 /три/ години в управлението
на търговски дружества.
6. Кандидатите да не са свързани лица с едноличния собственик на капитала
на дружеството по смисъла на ЗПРКИ
7. Кандидатите да отговорят на изискванията на чл.36, ал.1 и 2 от Наредба №6
за реда за упражняване на 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.
46-2. Необходими документи за участие в конкурса:

1.Заявление за участие в конкурса и автобиография;
2.Копие от документите, удостоверяващи придобита образователноквалификационна степен, специалност, допълнителна квалификация;
3.Копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионалния
и административен опит;
4.Копие от документ за самоличност;
5.Свидетелство за съдимост
46-3. Начин на провеждане на конкурса – разработване на програма и план за
развитите на „Медицински център І - Белослав” ЕООД гр. Белослав и събеседване.
Комисията определена от Общинския съвет проверява документите на
кандидатите и допуска до участие в конкурса всички, които отговарят на обявените
изисквания. Това става в 3 /три/ дневен срок, след изтичане срока за представянето
на документите, като писмено се уведомяват допуснатите кандидати също в 3 /три/
дневен срок, включително чрез електронна поща или факс, ако кандидатите са
посочили такива.
Допуснатите кандидати подготвят кратка програма до 5 печатни страници за
развититето на лечебното заведение за 3 годишен период и план за действие през
първата година от управлението. Чрез разработването на програмата и плана се
цели да се бъдат проверени знанията и вижданията на кандидатите за бъдещото
развитите на медицинския център, както и уменията да се справя задълженията на
длъжността.
До събеседването се допускат кандидати, получили оценка на разработката не
по-ниска от мн. добър 4,50. Оценката се формира въз основа на следните критерии:
1. степен на реална приложимост на поставените цели и задачи на лечебното
заведение;
2. съответствие на програмата с нормативната уредба;
3.съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение
и с предмета на дейност;
4. съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното
заведение;
5. логическа структура на разработката;
Кандидатите, постигнали оценка на разработката не по-ниска от мн. добър 4,50
се уведомяват чрез писмено съобщение, включително чрез електронна поща или
факс, ако кандидатите са посочили такива за датата, мястото и часа на провеждане
на събеседването.
Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните
критерии:
1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение
в съответствие с националната здравна политика;
2. степен на познаване на нормативната уредба;
3. способност да се планират и взимат управленски решения;
4. административни умения, професионални и делови качества;
5. комуникативни способности и организационни способности;

6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение
на конкретен проблем;
При провеждане на събеседването членовете на конкурсната комисия задават
едни и същи въпроси на всички кандидати, чрез които се установява в каква степен
кандидатът притежава професионални и делови качества, необходими за
изпълнението на длъжността. Комисията определя и минималния резултат, при
който кандидатът се счита успешно издържал събеседването. Всеки член на
комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори.
Оценката получена от разработката на програмата и оценката от проведеното
събеседване с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата
оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25.
Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от разработката
и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50.
Комисията обобщава получените резултати и предлага на Общинския съвет да
утвърди, класиралият се на първо място кандидат.
В случаите, когато всички кандидати са получили оценка, по-ниска от 4,50,
Общинския съвет прекратява процедурата по конкурса и взема решение за
провеждане на нов конкурс по същия ред.
В случаите, когато няма подадени кандидатури, комисията със свое решение
може да се удължи срокът за подаване на заявленията с още 10 (десет) календарни
дни. Решението за удължаване на срока се публикува в един местен ежедневник
В случаите, когато след удължаване на срока няма кандидат, Кмета на
Общината прекратява процедурата по конкурса и внася докладна записка до
Общински съвет – Белослав с проект за решение за провеждане на нов конкурс.
В тридневен срок от провеждането на конкурса комисията изготвя протокол и
предлага за одобрение от Общинския съвет решение за определяне на кандидата,
спечелил конкурса, и класирането по ред на следващите участници.
Когато двама или повече от кандидатите са получили най-високи и равни
оценки комисията предлага за одобрение от Общинския съвет извършеното
класиране, като окончателният избор се извършва след допълнително събеседване с
кандидатите, получили най-високи и равни оценки на първото редовно заседание
на Общинския съвет, като на същото заседание се взема решение за определяне на
кандидата, спечелил конкурса.
Общинския съвет – Белослав утвърждава проекта на договор за възлагане на
управлението за срок от 3 години.
46-4. Място и срок на подаване на документите – Обявлението за провеждане на
конкурса се публикува в един местен ежедневник и на интернет страницата на
общината. Документите лично от кандидатите ще се приемат в 10 /десет/ дневен
срок от датата на публикуване на обявата в деловодството на Община Белослав
всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа.
Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи и
разработката се подават в запечатан, непрозрачен плик с надпис указващ предмета

на конкурса, името и адреса на участника и се завеждат в Информационната
деловодна система «Акстър» на община Белослав по реда на тяхното постъпване.
Списъците с допуснатите кандидати, дата на провеждане на теста и интервюто
и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото на сградата на
общинска администрация на адрес: гр. Белослав, ул. “Цар Симеон Велики” № 23 и
на интернет страницата на община Белослав.
46-5.Общински съвет – Белослав определя комисия в за избор на управител на
„Медицински център І - Белослав” ЕООД гр. Белослав ЕООД гр. Белослав в
следния състав:
Председател: Д-р Иван Сърмов – общински съветник в Общински съвет –
Белослав
И членове: 1. Даниела Йорданова – зам. кмет на община Белослав
2. Теодора Добрева – секретар на община Белослав
3. Иванка Димитрова – гл. юрисконсулт на община Белослав
4.Валентина Христова– председател на постоянната комисия
„Образование и социални дейности – здравеопазване и социални услуги; култура;
спорт и туризъм” към Общински съвет Белослав
Резервни членове: 1. Нели Захариева – служител в Общинска администрация
гр. Белослав
2. Пепа Савова – общински съветник в Общински съвет –
Белослав
46-6. Общински съвет – Белослав, упълномощава Кмета на община Белослав
да извърши всички необходими действия във връзка с горните решения по
провеждане на конкурса.
По петнадесета точка
Ж. Костова-Преминаваме към петнадесета точка от дневния ред: Упълномощаване
на представител на Община Белослав в регионалното сдружение за управление на
отпадъците
на общините от регион
Варна –„Еко 2010”.Докладната е с
вх.№17/24.01.2012г.на ОбС Белослав. Докладва Теодора Добрева относно докладната
приложена към протокола.
Ж. Костова- Благодаря на г-жа Добрева!Давам думата на председателя на
комисията по местно самоуправление.
П. Атанасова – Комисията по местно самауправление в състав петима члена , с пет
гласа „ЗА”, прие предложеното решение да упълномощи като представител на Община
Белослав в регионалното сдружение за управление на отпадъците на общините от
регион Варна –„Еко 2010”, кмета на Община Белослав-г-н Желязко Петров.
Ж.Костова –Благодаря!Уважаеми общински съветници, имате думата за
предложения, мнения , корекции по текстовете. Явно няма такива. Преминаваме към
гласуване.Гласуването е поименно.

С поименно гласуване при кворум 17, гласували „ЗА”-17, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
„ -0, „ПРОТИВ” -0, Общински съвет Белослав на основание чл. 21, ал.1, т.15 и чл.27,
ал.5 от ЗМСМА, прие следното:
РЕШЕНИЕ № 47
47-1.Общински съвет Белослав упълномощава Кмета на Община Белослав –
Желязко Митев Петров, да представлява Община Белослав в регионалното
сдружение за управление на отпадъците на общините от регион Варна - „Еко 2010” и
да подписва всички необходими документи във връзка с дейноста на сдружението.
Ж. Костова- Постъпи предложение за 15 минутна почивка от председател на група.
В 15.25ч. заседанието беше прекъснато за почивка.
В 15.45ч. заседанието продължи.
По шестнадесета точка
Ж. Костова- Преминаваме към т.16 от дневния ред: Отчет за изпълнение към
31.12.2011г. на бюджета, ИБСФ и поименен списък на капиталови разходи. Докладната е
с вх.№4-20.01.2012г на ОбС Белослав. Докладва Росица Николова – директор ФМДТ и
АПИО.
Р.Николова изчита докладната заедно с предложението за решение , приложени
към протокола.
Ж. Костова Благодаря! Давам думата на председателя на икономическата комисия
г-жа Юлияна Рачева да докладвастановището на комисията.
Ю. Рачева- икономическата комисия в състав четирима члена , с 3 гласа „ЗА” и 1„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”(Д.Митишева), прие докладта.
Ж. Костова-Благодаря!Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова.
П. Атанасова – комисията по месно самоуправление в състав пет члена с 5 гласа
„ЗА”, прие докладната.
Ж-Костова- Благодаря! Давам думата на Председателя на комисията по
Образование г-жа Валентина Христова.
В.Христова-Комисията по образование в състав петтима члена, с 5 гласа „ЗА”,
прие докладната.
Ж.Костова – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ г-жа
Десислава Митишева да докладва.
Д.Митишева – Комисията по ТСУ в състав петтима члена , с 4 гласа „ЗА” и 1„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”(Д.Митишева), прие докладта.
Ж. Костова – Благодаря! Имате думата за въпроси.

Е. Дичев- На предното заседание, коментирахме един въпрос относно преходния
остатък. Тогава ми се отговори, че сумата по този остатък се очаква да бъде сравнително
малка.Сега се оказва , че има достатъчно средства в този остатък.Защо се получи така?
Р.Николова- Тези средства ,които сме получили , бяха очаквани, но несигурни.
Е.Дичев- Благодаря за уточнението!
Ж. Костова – Давам думата на Валентина Христова.
В.Христова- Ние хората от с.Страшимирово и кв.Акации преди време приехме с
радост в детските градини и учебни заведения да има на постоянен щат медицинско лице,
макар и на график.Но в действителност такова в детската градина в с.Страшимирово –
няма!
Ж.Костова – Давам думата на Теодора Добрева да отговори на въпроса, т.к този
въпрос е от нейния ресор.
Т. Добрева- Има достатъчно бройки отпуснати за всички детски заведения, но на
какъв график ще работят е въпрос на вътрешна организация и директорката и
директорката го определя.
В.Христова-Говорила съм с нея, но тя ми отговори че този проблем не е от нейната
компетентност и да се обърна към общинска администрация.
Т.Добрева- Съжалявам, но няма отправени такива въпроси към мен.
Ж.Костова- Ако нямате други въпроси, преминаваме към гласуване.Гласуването е
поименно.
С поименно гласуване при кворум 17, гласували „ЗА”-16, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
„ -1/Десислава Митишева/, „ПРОТИВ” -0, Общински съвет Белослав на основание
чл.30, ал.1 и чл.42, ал.4 от Закона за общинските бюджети, чл.9, ал.1 и 2 от Закона за
общинския дълг, чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.42 от Наредба
№11 на Общински съвет Белослав за условията и реда за съставянето, изпълнението
и отчитане на общинския бюджет, прие следното:

РЕШЕНИЕ № 48
48-1.Общински съвет на Община Белослав приема и утвърждава отчета за
изпълнението на бюджета към 31.12.2011 година съгласно Приложения №№
1,2,3,4,5,6 и 7.
48-2.Общински съвет на Община Белослав приема и утвърждава отчета за
изпълнението на ИБСФ към 31.12.2011 година съгласно Приложение № 8
48-3.Общински съвет на Община Белослав приема и утвърждава отчета за
изпълнението на поименния списък за капиталови разходи към 31.12.2011 година
съгласно Приложение №9
48-4.Общински съвет на Община Белослав приема и утвърждава годишния
отчет за състоянието на общинския дълг за 2011 година, съгласно
Приложение№10.

По седемнадесета точка
Ж. Костова- Преминаваме към седемнадесета точка от дневния ред с
вх.№18/24.01.2012г.: Приемане бюджет на Община Белослав, ИБСФ и поименен списък
на капиталови разходи.Докладва Росица Николова.
Росица Николова запознава общинския съвет с така предложения бюджет, с
уточнението, че ще има промяна съобразена с корекцията в новоприетата структура на
администрацията.
Ж. Костова – Благодаря!Давам думата на председателя на икономическата
комисия г-жа Юлияна Рачева да докладва решението на комисията относно бюджета.
Ю.Рачева- Икономическата комисия в състав четирима члена , с 3 гласа „ЗА” и 1„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”(Д.Митишева), прие докладта, като един от членовете на комисията
(Десислава Митишева) изрази мнение, месечното възнаграждение на кмета на село
Езерово да не се променя,т.е завишението от 34.00лв. да не се осъществи.
Ж. Костова-Благодаря!Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова.
П. Атанасова – комисията по месно самоуправление в състав пет члена с 5 гласа
„ЗА”, прие бюджета.
Ж-Костова- Благодаря! Давам думата на Председателя на комисията по
Образование г-жа Валентина Христова.
В.Христова-Комисията по образование в състав петтима члена, 5 гласа „ЗА”, прие
докладната.
Ж.Костова – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ г-жа
Десислава Митишева да докладва.
Д.Митишева-Комисията по ТСУ в състав петтима члена , с 4 гласа „ЗА” и 1„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”(Д.Митишева), прие докладта.
Ж.Костова – Благодаря!Колеги общински съветници, имате думата за
предложения, мнения и въпроси относно предложението за бюджет 2012г. на Община
Белослав.Г-н Дичев имате думата.
Е.Дичев- Уважаема г-жо Председател, Уважаеми г-н Петров, това е един много
добре направен бюджет и не мисля, че от така поднесените цифри, Община Белослав е
пред фалит. Единствента ми забележка е мобилността на средствата по сметките. Когато
постъпят предложения или докладни записки за изграждане или спешни ремонти, тези
суми могат да бъдат гласувани авансово и след това да се възстановят от приходите,
които се очакват.Процедурите по вземане на подобни решения относно бюджета са
твърде тромави и се губи ценно време, а ремонти и строежи се правят през топлите
месеци. Предлагам 160 000 лв. да отидат за изграждане на спортна площадкав
СОУ”Св.св.Кирил и Митодий”, а 140 000 лв. за ремонт на покрива на ОУ”Отец Паисий”.
Имам и още един въпрос.Защо има намаление на данъчните приходи?
Р.Николова – От опита ни в предишни години, така заложените приходи от местни
данъци и такси, в голямата си част остават неизпълнени и в края на годината се получава
един дефицит.За да избегнем това, заложените средства, които очакваме тази година са
съобразени с ниската събираемост.

Е. Дичев – Защо не се отпуснат средства за таблети или лаптопи на общинските
съветници. Това , което виждам, че се изразходва за хартия и други консумативи на всяко
заседание е твърде много.
Ж.Костова- Направила съм предложение към общинските съветници, да попълнят
своите и-мейли или друг начин за електронна връзка и материалите за сесиите и по-точно
приложенията към докладните да ви се изпращат по електронен път.
Г-жа Десислава Митишева напуска залата в 16.25ч.
Е. Дичев- Това е много добра идея, но по време на заседание няма как да ги
коментираме и дискутираме , ако не ги виждаме пред себе си, а за това са необходими
таблети или лаптопи.
Ж.Костова – Давам думата на г-жа Веска Вълканова.
В.Вълканова – Мисля, че логиката на общинската администрация е по-добра от
тази на г-н Дичев при изготвянето на бюджета.Също така мисля, че в приходната му част
има още какво да се направи. Както и преди съм го коментирала, представителите на
партия ГЕРБ в местното самоуправление също могат да допринесат за попълвнане на
онази част от бюджета, касаеща дейности делегирани от държавата и не на последно
място, при обсъждане на бюджета да има по-широка дискусия , обхващаща по-широк
кръг от лица представители на учреждения и институции.
Виждам и пропуск относно паспортизацията. Не виждам предвидени средства за
това.
Г-н Дичев, в момента СОУ-то има по належащ проблем и той е – покрива на
сградата, който тече. Така,че предложението ви за спортна площадка не е удачно на този
етап. Приоритет е ремонт на покрива на училището.
Относно предложението на г-н Дичев за закупуване на таблети за общинските
съветници, не мисля че момента е удачен. Има наистина много гладуващи хора и тези
средства биха могли да се използват за помощи.
Ж.Косотва – Благодаря! Имате думата за предложения,мнения и въпроси.
Ж.Костова – Имате думата г-н Кателиев.
В.Кателиев- Аз също подкрепям предложението на г-жа Вълканова относно пошироко обсъждане на бюджето. Живея в краен квартал и там също има проблеми, с
които са най-добре запознати живеещите там и биха желали да го обсъдят с
ръководството на общината.
Ж.Костова –Относно обсъждането на бюджета беше публикувана покана за
публично обсъждане и достъпа не беше ограничен.
В.Кателиев- достатъчно беше да останем след последното заседание и да го
обсъдим.
Е. Дичев- Предлагам вместо изграждане на спортна площадка, средствата да се
отпуснат за ремонт на покрива на СОУ”Св.св. Кирил и Методи”гр. Белослав.
Ж.Петров – Не може да изразходваме средства, които още не сме усвоили.Във
вашия бюджет за 2011г. бяха заложени 15 милиона лева, а сте изпълнили 10 700 000
хиляди. Имало е предвидена сума от продажба на общински имоти 8 000 000 лв, а се е
реализирала само една за около 3, 5 мл. Вие можете ли да обясните защо е това
изкуствено надуване на бюджета? Много неща искам да направя, но след като има
реални постъпления.

Е.Дичев – Това означава ли, че ремонтът на покрива ще се разглежда
приоритетно?
Ж.Петров - Да, това означава!
Е.Дичев – Тогава си оттеглям предложенията и оставям само това за таблетите на
общинските съветници.
Ж. Костова – Предлагам да гласуваме предложението на г-н Дичев, да бъдат
предвидени в бюджета за 2012г. и отпуснати средства за закупуване на таблети за
общинските съветници. Гласуването е поименно.
С
поименно
гласуване
при
кворум
16,
гласували
„ЗА”8(Б.Николов,В.Кателиев,В.Митева,Г.Тодорова, Е.Дичев, И.Сърмов, Р.Пенчев,
Хр.Христов), „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ „ -2/Юлияна Рачева, Росен Гацин/, „ПРОТИВ” 6/Женя Костова, Петранка Янева, Веска Вълканова,Пепа Савова,Стойчо Михов,
Валентина Христова/ Общински съвет Белослав не прие предложението на г-н
Емил Дичев, за отпускане на средства за закупуване на таблети за общинските
съветници.
Ж.Петров - Смятам този въпрос да го разискваме по-подробно на следващи
заседания, като проверим междувременно каква е практиката в другите общински съвети.
Ж.Костова - Имате ли въпроси относно докладната за бюджета?
Ю.Рачева - Имам въпрос относно детската градина в кв „Акации”, която наскоро
беше обрана. Има ли предвидени средства в бюджета за закупуване на техника за
детските градини ?
Р. Николова – Няма предвидени такива средства, но в сумата от 17 000 отпусната
за материали и научно изследователски разходи 10 000, могат да се отпуснат средства за
техника.
В 16,55ч. в залата влезе Десислава Митишева.
Ж.Костова- Имате ли други въпроси относно бюджета? Ако няма такива
предлагам да гласуваме. Гласуването е поименно.
С поименно гласуване при кворум 17, гласували „ЗА”-17, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
„ -0, „ПРОТИВ” -0, Общински съвет Белослав на основание чл.21 ал.1 т.5 и 6 и
чл.52, ал.1 и чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.12, ал.1, чл.27, ал.1 и чл.42 ал.2 от
Закона за общинските бюджети, чл.11 от Закона за общинския дълг, §30, ал.2 от ПЗР
от ЗДБРБ за 2011г. и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2012г.,
ПМС№367/2011г. и чл.19 и чл.40 от Наредба №11 на Общински съвет Белослав,
прие следното:
РЕШЕНИЕ № 49
Общински съвет на Община Белослав приема бюджета на Община Белослав
за 2012 г., както следва:
49-1. По прихода в размер на 7 837 692лева, съгласно Приложения №№ 1, 2 и 3.

В т.ч.:
49-1-1. Приходи за делегирани от държавата дейности – 5 049293 лв., в т.ч.:
49-1-1-1 Обща субсидия – 4 472 509 лева
49-1-1-2 Неданъчни приходи- 33 892 лева
49-1-1-3 Преходен остатък – 542 892лева
49-1-2. Приходи за местни дейности – 2 788 399лв., в т.ч.:
49-1-2-1 Данъчни приходи – 482 500 лева
49-1-2-2 Неданъчни приходи – 1 672 078лева
49-1-2-3 Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ
за общини – 385 700лева, в т.ч. 8 800лева за зимно поддържане и снегопочистване
49-1-2-4 Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни дейности
– 63 100, в т.ч. 34 100лева за изграждане и основен ремонт на местни общински
пътища
49-1-2-5Предоставени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки -303 489лв
49-1-2-6. Заеми от банки в страната/погашения/ – -232 723лева
49-1-2-7.Друго финансиране - -68 158лв.
49-1-2-8 Преходен остатък – 789 391лева
49-2. По разхода в размер на 7 837 692 лева, разпределени по функции, групи,
дейности и параграфи, съгласно Приложения №№ 4, 5, 6 и 7
В т. ч.:
49-2-1. Делегирани от държавата дейности – 5 049 293лева
49-2-2. Местни дейности –2 560 019лева
49-2-3. Дофинансиране на делегирани от държавата дейности с приходи от местни
данъци и такси и други неданъчни приходи и трансфери за местни дейности –228
380лева, в т.ч.:
49-2-3-1. За възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения и
осигурителни вноски в дейност “Общинска администрация” – 10 970 лева
49-2-3-2. За 2 бр.нещатен персонал техници в ПУ в дейност”Други дейности по отбраната” дофинансиране – 9931лева
49-2-3-3. За дофинансиране субсидии във връзка с приета програма от Общински
съвет Белослав в дейност “Читалища”- 21 900лв.
49-2-3-4. за текущи разходи в общообразователни и професионални училища 9912
лв., в т.ч за дофинансиране паралелки от І до VІІІ клас с отклонение от
минималния брой на учениците от ОУ”Св.св.Кирил и Методий” с.Езерово и
ОУ”Св.Патриарх Евтимий” гр.Белослав, както следва:
49-2-3-4-1. за ОУ”Патриарх Евтимий”гр.Белослав – 1229лв.
49-2-3-4-2. за ОУ”Св.св.Кирил и Методий” с.Езерово – 1583лв.
49-2-3-5. за дофинансиране издръжката на м/ф”Белослав” и м/к”Белла”, дейност
„Дейности по водния транспорт” – 175 317лв.

49-2-3-6. За възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения и
осигурителни вноски в дейност “ Държавни и общински служби и дейности по
изборите” – 350 лева
49-3. Общински съвет на Община Белослав приема Инвестиционна програма–Поименен списък за капиталови разходи, съгласно Приложение №8.
49-4. Общински съвет на Община Белослав определя размер на резерва 0
лева, разпределен както следва:
49-4-1. за делегирани от държавата дейности - 0 лв.
49-4-2. за местни дейности – 0лв.
49-5. Общински съвет на Община Белослав приема разпределение на реализирания в края на 2011 година преходен остатък по бюджета на общината общо в
размер на 1 332 283лева, както следва:
49-5-1. За разходи в делегирани от държавата дейности – 542 892лева, по фунции и
дейности
49-5-1-1.Функция «Общи държавни служби», дейност «Общинска администрация» 126лв.
49-5-1-2.Функция «Отбрана и сигурност» 28 425лв., вт.ч.: дейност «Други дейности
по отбраната» -15000лв., дейност «Други дейности по вътрешната сигурност»
4614лв., дейност«Отбранително мобилизационна подготовка» 4001лв., дейност
«Доброволни формирования за защита при бедствия» 4810лв.
49-5-1-3. Функция «Образование» 342 998лв., в т.ч. дейност “Целодневни детски
градини и обединени детски заведения ” 48 566лв., дейност “Общообразователни
училища” 49 241лв., дейност “Професионални училища и професионални
паралелки към СОУ» 245 190лв, дейност " Извънучилищни дейности" 1лв.
49-5-1-4. Функция «Здравеопазване» 171 343лв., в т.ч. дейност “Детски ясли, детски
кухни и яслени групи към ОДЗ”130 570лв. ,дейност “Здравен кабинет в детски
градини и училища” 40 773лв.
49-5-2. За разходи в местните дейности – 789 391лева, по функции и дейности
49-5-2-1. Функция «Образование» дейност “Столове»18 284лв.
49-5-2-2. Функция «Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда» 602
106лв., в т.ч. дейност «Чистота» 117 053лв, дейност"Изграждане, ремонт и
поддържане на уличната мрежа" 372 198лв., дейност «“Осветление на улици и
площади” 95 000лв., дейност „Други дейност и по благоустрояването и опазването
на околната среда”-17 855лв.
49-5-2-3.Функция Разходи некласифицирани в другите функции дейност «Разходи за
лихви» 82 818лв.
49-5-2-4.Функция «Икономически дейности и услуги» 38 185лв., в т.ч дейност
“Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища”9686лв.,
Дейност "Други дейности по транспорт, пътища, пощи и далекосъобщения" 28
499лв.

49-5-2-5. Функция «»Социално осигуряване подпомагане и грижи»дейност «Клуб на
пенсионера, инвалида и други» 47 998лв.
49-6. Общински съвет на Община Белослав определя численост на персонала,
средни брутни работни заплати и средства за работни заплати по дейности, считано
от 01.01.2012 г., съгласно Приложение №9.
49-7.Общински съвет Белослав определя приоритети за разходването на
бюджетни средства през 2012 година, както следва:
49-7-1. Плащания по обслужване на общинския дълг
49-7-2. Трудови възнаграждения, осигурителни плащания, обезщетения, стипендии
49-7-3. Отопление, осветление, вода, храна и медикаменти
49-7-4. Разходи за поддържане и застраховане на публична общинска собственост
49-7-5. Капиталови разходи със собствени средства, съфинансиране на програми и
проекти
49-7-6. Дялово участие в дружества
49-8. Общински съвет на Община Белослав приема следните лимити за
разходи:
49-8-1. Социално-битови разходи на персонала, определени в размер на 3 на сто на
база начислените трудови възнаграждения;
49-8-2. Представителни разходи в размер на 14 800 лева, в т.ч.:
49-8-2-1. За Кмета на Община Белослав – 11 000 лева
49-8-2-2. За Председателя на Общински съвет –Белослав – 2 000 лева
49-8-2-3. За кметовете на кметства – по 600 лева
49-8-3. Размер на оклад за детски градини, както следва:
За сметка на бюджета
Оклад за детски градини
2,30
49-8-4. Размер на режийните разноски за ученическо столово хранене –18 284 лева.
49-9. Общински съвет на Община Белослав определя:
49-9-1. Размера на основната работна заплата на кмета на общината, кметовете на
населените места и председателя на общинския съвет, считано от 01.01.2012 г.,
както следва:
длъжност
Основна РЗ
кмет на Община Белослав
1420
кмет на с.Езерово
834
кмет на с.Страшимирово
800
кмет на с.Разделна
770
49-9-1-1. Месечно възнаграждение на Председателя на Общинския съвет в размер на 60%
от основната работна заплата на кмета на Община Белослав.
49-9-2. Допълнителен платен годишен отпуск на Кмета на Община Белослав и на
кметовете на кметства - по 10 работни дни.

49-9-3. Допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален
опит в размер 1 на сто към основното месечно възнаграждение за всяка година
трудов стаж и професионален опит
49-10. Общински съвет на Община Белослав определя второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити
49-10-1.Прилагащи система на делегиран бюджет:
49-10-1-1. СОУ»Св.св.Кирил и Методий», гр.Белослав
49-10-1-2.ОУ»Св.Патриарх Евтимий» гр.Белослав
49-10-1-3.НУ»Отец Паисий», гр.Белослав
49-10-1-4.ОУ»Св.св.Кирил и методий», с.Езерово
49-10-1-5.ПГ»Св.Димитър Солунски», гр.Белослав
49-10-2.Отдел »Образование, култура, местни дейности и етнически и демографски
въпроси» /»Образование, култура и социални дейности» в сила от 01.02.2012г./
49-11. Общински съвет на Община Белослав приема план бюджетна сметка на
Отдел »Образование, култура, местни дейности и етнически и демографски
въпроси» /»Образование, култура и социални дейности» в сила от 01.02.2012г./
съгласно Приложение №10.
49-12.Общински съвет на Община Белослав приема разчет за целеви разходи
и одобрява:
49-12-1. Считано от 01.01.2012 г. численост на нещатния персонал, финансиран със
собствени средства в следните дейности:
49-12-1-1. В дейност “Други дейности по отбраната” дофинансиране – 2 бр.
49-12-1-2. В дейност”Клубове на пенсионера, инвалида и др.” – 7 бр.
49-12-1-3. В дейност”Чистота” – 1 бр.
49-12-2. Сумата от 7 000 лева за членски внос и участие в нетърговски организации.
49-12-3. Сумата от 600 лева за подпомагане разходи за погребения на самотни, без
близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални
услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица, на стойност едно
погребение до 250 лева, включващо разходите за издаване на смъртен акт, некролог,
ковчег, превоз на покойника, изкопаване на гроб и надгробен кръст.
49-12-4. Сумата в размер на 2000лева за отпускане на еднократни помощи на
социално слаби лица с Решение на Общинския съвет.
49-12-5. Утвърждава сумата в размер на 4 000 лева за застраховка”Живот” на работниците и служителите към община Белослав и упълномощава Кмета на Община
Белослав да определи поименно работниците и служителите, които ще бъдат
застраховани и да сключи договор за групова застраховка”Живот” в полза на
същите.
49-13.Общински съвет на Община Белослав утвърждава сумата от 120
976лева за субсидии на организации с нестопанска цел и читалища, както следва:

49-13-1. За дейността на туристическо дружество “Побити камъни” -1000 лева
49-13-2. За спортни клубове и детско-юношески спортни школи за развиване на
спортна дейност /средствата ще бъдат преведени след доказване на регистрирани и
функциониращи такива и след подписан договор с общината/, както следва:
49-13-2-1. Сдружение Футболен клуб “Белослав 1918 г.”
33 000 лева
49-13-2-2. Шахматен клуб “Гебедже”
9 000 лева
49-13-3. За читалища:
49-13-3-1. НЧ”Съзнание-1926” гр.Белослав
- 48 807,20 лева
49-13-3-2. НЧ”Пробуда-1930” с.Страшимирово
10 512,32
лева
49-13-3-3. НЧ”Искра-1936” с.Езерово
- 11 609,76 лева
49-13-3-4. НЧ”Добруджа-1929” с.Разделна
- 7 046,72 лева
49-14. Общински съвет на Община Белослав определя средствата за работно и
представително облекло и за облекло, нямащо характер на работно, на работниците
и служителите в следните размери:
49-14-1. За заемащите изборни длъжности
- 450 лева
49-14-2. За заместник кметовете
400
лева
49-14-3. За работещи по служебно правоотношение:
49-14-3-1. за ръководни длъжности
– 400 лева
49-14-3-2. за експертни длъжности
– 200 лева
49-14-4. За работещи по трудови правоотношения
200
лева
49-14-5. За нещатния персонал и заетите в дейност”Чистота”
– 100 лева
49-15. Общински съвет на Община Белослав утвърждава поименен списък на
лицата, които имат право на заплащане на превозните разноски в рамките на
100% от цените на абонаментните карти за пътуване във втора класа по железопътния транспорт и 85% - по автомобилния транспорт, за автобус от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно, от действително извършените такива, съгласно Приложение №11,12,13,14,15 и 16 за педагогическия персонал и съгласно Приложение №17 за служителите от общинска
администрация, здравеопазване.
49-16. Общински съвет на Община Белослав приема и утвърждава плансметките на извънбюджетни фондове и сметки, съгласно Приложение №18.
49-17. Общински съвет на Община Белослав възлага на Кмета на Община
Белослав:
49-17-1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити;
49-17-2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина, при неспазване на
приетите приоритети и разписаните правила по Системата за финансово
управление и контрол;

49-17-3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята
на дарителя, донора;
49-18. Общински съвет на Община Белослав дава съгласие и упълномощава
Кмета на Община Белослав да се отправя мотивирано искане за ползване на
безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС.
49-19.Общински съвет на Община Белослав предоставя следните правомощия
на Кмета на Община Белослав при спазване на общия размер на бюджета и при
възникнали неотложни и доказани потребности през бюджетната година:
49-19-1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в
обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати,
осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
49-19-2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност
или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя
общия й размер в частта за местните дейности;
49-19-3. Да кандидатства за средства от централния бюджет за съфинансиране на
общински програми и проекти, за средства по структурни и други фондове на ЕС и
други източници;
49-19-4. Да разработва общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на годишните цели на общината за
изпълнение на общинския план за развитие;
49-19-5. Да покрива възникналия временен недостиг на средства за финансиране на
делегираните от държавата дейности със собствени приходи /местни данъци и такси
и други приходи/, които да се възстановят по сметката, от която са преведени след
получаване на необходимите средства от Централния бюджет;
49-19-6. Да се разпорежда с определения резервен бюджетен кредит.
49-20. Общински съвет на Община Белослав дава съгласие да се ползват:
49-20-1.Ежемесечно до 6000лв. собствени бюджетни средства за временно
финансиране на проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на
безмъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи” по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”. Средствата да се
възстановяват по сметката, от която са получени след получаване на съответното
месечно плащане от Агенцията за социално подпомагане за изпълнението на
проекта.
49-20-2.Общински съвет на Община Белослав дава съгласие през 2012 година да се
ползват до 1 433 136лв. собствени бюджетни средства за временно финансиране за
целия период на изпълнение и до получаване на финалното плащане от Държавен
фонд „Земеделие” за проект "Строителство и реконструкция на водоснабдителна и
канализационна мрежа и съоръжения на с.Разделна" по Мярка 321 „Основни
услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2007-2013»
49-21.Общински съвет на Община Белослав определя:

49-21-1. Максималния размер на новия общински дълг, който може да бъде поет
през 2012 година – 4 000 000 лева
49-21-2. Общински гаранции, които могат да бъдат издадени през годината - 122
211лева
49-21-3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края
на бюджетната година – 5 254 585 лева
49-22. Общински съвет на Община Белослав определя:
49-22-1.Размер на просрочените задължения на Община Белослав от 2011 година 60
815лв,представляващи плащане по Договор за възлагане на управление от
02.05.2007г. между Община Белослав и «Белфери» ЕООД, които ще бъдат
разплатени до 31.03.2012г.
49-22-2.Размер на просрочените вземания на Община Белослав 3809лв, които ще
бъдат събрани до 31.12.2012година.
49-23.Общински съвет на Община Белослав задължава Кмета на Община
Белослав да разработи и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по
пълна бюджетна класификация, по тримесечия и месеци.
По осемнадесета точка
Ж. Костова – Преминаваме към последната точка от дневния ред. Програма за
управление на Кмета на Община Белослав за срока на мандат 2011 – 2015 год., с
вх№2/19.01.2012г.
Ж. Петров- Няма да ви запознавам сега със нея. Предполагам, че всеки един от вас
го е направил. Очаквам мнения и препоръки.
Г. Тодорова- г-н Петров, одобрявам така направената програма, но открих доста
общи неща с тази на г-н Емил Дичев, но с една забележка. В часта за рехабилитация на
пътната мрежа е споменато името на една фирма.Мисля, че за това трябва да бъде обявен
конкурс и такова споменаване е некоректно.
Ж.Петров-Приемам забележката. И в края на това заседание искам да използвам
случая да поканя всички вас на празничен винен фест , на централния площад на
гр.Белослав ,който ще се проведе на 14.02.2012г. от 13.00ч., по повод Трифон Зарезан.
Всичко , което ще има на него е предоставено от спонсоори. Благодаря за вниманието
Ж.Костова- В момента е 17.00 ч. поради изчерпване на дневния ред обявявам
днешното заседание за закрито. Благодаря на всички общински съветници за участието в
днешната сесия на Общински съвет Белослав.

ПРОТОКОЛЧИК:______________

/Магдалена Митева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:_____________

/Женя Костова/

