ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ПРОТОКОЛ

№ 20

Днес, 21.03.2013 г. /четвъртък/ от 13.30 часа, в конферентната зала на Община
Белослав, се проведе двадесетото редовно заседание на Общински съвет Белослав. При
откриване на заседанието присъстваха 14 общински съветника и Кмета на Община
Белослав – г-н Желязко Петров.Отсъстваха Галина Тодорова,Женя Костова и Стойчо
Михов.
Д.Митишева - Уважаеми колеги,уважаеми г-н Петров добър ден на всички. Положени
са подписите на 14 общински съветника.Имаме необходимия кворум и можем да
започнем двадесетото редовно заседание на общински съвет Белослав.Всички имате
проекта за дневен ред. Имате ли предложения по така предложения дневен ред? Няма.
С явно гласуване при кворум -14, гласували „ЗА” – 14, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-0, Общински съвет Белослав реши да приеме следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докл.записка с вх № 26/11.03.2013г – Приемане на общински план за младежта за
2013 година
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д.Йорданова – Зам.кмет на Община Белослав
2.Докл.записка с вх.№ 29/13.03.2013г – Приемане на годишен план за действие през
2013 г по изпълнението на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в
Община Белослав /2011-2015/.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д.Йорданова – Зам.кмет на Община Белослав
3.Докл.записка с вх.№ 28/12.03.2013г – Отпускане на еднократна помощ на социално
слаби лица от Община Белослав.
Внесено: В.Христова – Общ.съветник
Докладва: В.Христова – Общ.съветник
4. Докл.записка с вх.№ 27/11.03.2013г – Приемане на Програма за овладяване
популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Белослав.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Елена Ташева- Главен експерт еколог

5. Докл.записка с вх.№ 34/13.03.2013г – Годишен отчет за изпълнение на „Програма за
опазване на околната среда и устойчивото развитие на Община Белослав 2009-2013г” за
2012г.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Елена Ташева- Гл.експерт еколог
6.Докл. записка с вх.№ 31/13.03.2013г – Сключване на договор между Община
Белослав и „Белфери” ЕООД за възлагане управлението на м/ф „Белослав” и м/к
„Белла” за осъществяване връзката между двата бряга на Варненско- Белославското
езеро в района на гр.Белослав за задоволяване нуждите на населението на общината.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: И.Димитрова – гл.юрисконсулт
7. Докл.записка с вх.№ 33/13.03.2013г –Освобождаване от заплащане на наемна цена на
представена под наем топлопреносна разпределителна мрежа в с. Езерово.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: И.Димитрова – гл.юрисконсулт
8.Докл.записка с вх.№ 30/13.03.2013г – Годишен доклад за наблюдение на
изпълнението за 2012 година на Общинския план за развитие на Община Белослав
2007-2013 година.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д.Монева – Секретар на община Белослав
9. Докл.записка с вх.№ 35/13.03.2013г Актуализиране на Годишната програма за
управление и разпореждане с общинска собственост за 2013 година.
Внесено:Ж.Петров
-Кмет
на
Община
Докладва: Т.Кирчев – Директор дирекция „ИИП”

Белослав

10. Докл.записка с вх.№ 36/13.03.2013г – Потвърждаване на пазарна цена на недвижим
имот – частна общинска собственост
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Т.Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
11. Докл.записка с вх.№ 37/13.03.2013г – Вземане на Решение за : Издаване на запис на
Заповед от Община Белослав в полза на Министерство на регионалното развитие и
благоустройството,Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие”
– Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”,обезпечаващ авансово
плащане по договор № BG161PO001-1.109/2010/045 от 08.06.2012 г ”Инвестиция в
енергийната ефективност за осигуряване на качествена жизнена и работна среда на
образователния процес в Община Белослав”, сключен между Община Белослав и
Министерство на регионалното развитие и благоустройства , Управляващ орган на

Оперативна програма „Регионално развитие”
/ ОПРР/- Главна
„Програмиране на регионалното развитие”
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р.Десова – Гл.счетоводител

дирекция

12. Докл.записка с вх.№ 32/13.03.2013г – Актуализация на бюджет,поименен списък за
капиталови разходи на Община Белослав за 2013година.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р.Десова – Гл.счетоводител
13.Промяна в състава на комисии по ТСУ и ИК и избор на Председател на комисия по
ТСУ.
14.Приемане на Решение във връзка с прието предложение за членове на Постоянната
комисия по чл.4 и чл. 5 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна
финансова помощ.
15.Разни.
По първа точка
Д. Митишева – Преминаваме към първа точка от дневния ред относно Приемане на
общински план за младежта за 2013 година Докладва Д.Йорданова – Зам.кмет на
Община Белослав.
Г-жа Йорданова запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав
от 4 члена с 4 гласа – “ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми колеги Икономическата комисия
заседава в състав от 3 членове и с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната.Няма.
С явно гласуване при кворум -14, гласували „ЗА” – 14 ,”ПРОТИВ”-0,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21,
ал.1,т.12,чл.27,ал.3 от ЗМСМА и чл.16,ал.1 от ЗМ,взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 215
215.1 Общински съвет – Белослав приема общински план за младежта за 2013
година в Община Белослав.

По втора точка
Д. Митишева – Преминаваме към втора точка от дневния ред относно Приемане на
годишен план за действие през 2013 г по изпълнението на общинската стратегия за
развитие на социалните услуги в Община Белослав /2011-2015/. Докладва Д.Йорданова
– Зам.кмет на Община Белослав.
Г-жа Йорданова запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав
от 4 члена с 4 гласа – “ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми колеги Икономическата комисия
заседава в състав от 3 членове и с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната.Няма.
С явно гласуване при кворум -14, гласували „ЗА” – 14 ,”ПРОТИВ”-0,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание,
Чл.21,ал.1,т.12,чл.27,ал.3 от ЗМСМА чл.19,ал.2 и ал.3 от ЗСП и чл.36Б,ал.4 от
ППЗСП,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 216
216.1 Общински съвет – Белослав приема годишен план за действие през 2013 г.
по изпълнението на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в
Община Белослав / 2011-2015/

По трета точка
Д.Митишева – Преминаваме към трета точка от дневния ред относно Отпускане на
еднократна помощ на социално слаби лица от Община Белослав.Докладва В.Христова
– Общ.съветник.

Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав
от 4 члена с 4 гласа – “ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми колеги Икономическата комисия
заседава в състав от 3 членове и с 3 гласа - „ЗА” прие докладната и излиза с
предложение,за да не стане прецедент цели семейства да подават молби за еднократни
помощи, предлагаме на Христана да бъдат отпуснати 200 лв, на Димитър – 100 лв., а на
Веска да се откаже отпускането на еднократна помощ.
Д. Митишева – Преминаваме към гласуване на предложението на ИК.
С явно гласуване при кворум -14, гласували „ЗА” – 10, ”ПРОТИВ”-3 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-1, Общински съвет Белослав прие направеното предложение.
Д. Митишева - Преминаваме към гласуване на цялата докладна.
С явно гласуване при кворум -14, гласували „ЗА” – 13 ,”ПРОТИВ”-0,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание,
Чл.21,ал.1,т.23,чл.27,ал.3 от ЗМСМА и Решение №246 от Протокол
№24/02.03.2006г на Общински съвет- Белослав,взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 217
217.1Общински съвет –Белослав
1.Отказва еднократна помощ на
Веска
гр.Белослав,заявление вх№ 9400-40/30.01.2013г.

Стратиева

Иванова

от

2.Отпуска
еднократна помощ на
Димитър Христов Иванов от
гр.Белослав,заявление вх№ 9400-39/30.01.2013г, в размер на 100 лв за закупуване
на лекарства.
3. Отпуска еднократна помощ на Христана Димитрова Иванова от гр.Белослав,
заявление вх.№ 9400-41/30.01.2013г в размер на 200 лв за закупуване на лекарства.
ПРИСЪСТВАЛИ

- 14

ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА”

-10

„ПРОТИВ”

-

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

3
– 1

217.2Общински съвет –Белослав
1. Отлага разглеждането на заявление с вх.№ 9400-3/07.01.2013г. за отпускане на
еднократна помощ на Пенчо Георгиев Пенчев от гр.Белослав, като задължава
лицето да представи документи за необходимите лекарства.
2. Отказва еднократна помощ на Димитричка Захариева Драганова от
гр.Белослав ,заявление вх№9400-13/10.01.2013г ,с мотив,че е възпрепятствано
извършването на социална анкета.
3. Отказва еднократна помощ на Иванка Митева Иванова от гр.Белослав ,
заявление вх.№ 9400-28/24.01.2013г., тъй като комисията счита, че дохода на
семейството позволява покриване на разходите по лечението и няма представени
разходооправдателни документи.
4.Отказва еднократна помощ на
Веска
гр.Белослав,заявление вх№ 9400-40/30.01.2013г.

Стратиева

Иванова

от

5.Отпуска
еднократна помощ на
Димитър Христов Иванов от
гр.Белослав,заявление вх№ 9400-39/30.01.2013г, в размер на 100 лв за закупуване
на лекарства.
6. Отпуска еднократна помощ на Христана Димитрова Иванова от гр.Белослав,
заявление вх.№ 9400-41/30.01.2013г в размер на 200 лв за закупуване на лекарства.

ПРИСЪСТВАЛИ

- 14

ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА”
„ПРОТИВ”
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

-13
-

0

– 1

По четвърта точка
Д.Митишева – Преминаваме към четвърта точка от дневния ред относно Приемане на
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на
Община Белослав.Докладва Елена Ташева- Главен експерт еколог.

Г-жа Ташева запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева - Благодаря!Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, колеги, комисията по местно
самоуправление в състав от 5 члена, с 4 гласа - „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната.Няма.
С явно гласуване при кворум -14, гласували „ЗА” – 14 ,”ПРОТИВ”-0,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл.21, ал.1, т.12
,чл.27,ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл.40, ал.1 от Закона за защита на животните,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 218
218.1 Общински съвет – Белослав приема Програма
за овладяване
популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белослав за
периода 2013-2015 г.
По пета точка
Д.Митишева – Преминаваме към пета точка от дневния ред относно Годишен отчет за
изпълнение на „Програма за опазване на околната среда и устойчивото развитие на
Община Белослав 2009-2013г” за 2012г.
Докладва Елена Ташева- Главен експерт еколог.
Г-жа Ташева запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева - Благодаря!Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, колеги, комисията по местно
самоуправление в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми колеги Икономическата комисия
заседава в състав от 3 членове и с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната.
В.Кателиев – Моят въпрос е свързан с депото за отпадъци на АТЗ –Девня.Когато духа
силен вятър кв.Акации се замърсява от тези отпадъци.На какво разстояние трябва да се

намира депо за химически отпадъци от населено място?Ако сега не можете да ми
отговорите,то на следваща сесия мога да получа отговор.
Е.Ташева – Ще направим запитване в РИОЗ и ще Ви отговорим точно на следващата
сесия.
Г-н Ж.Петров – В кв. Акации беше направено замерване за радиоактивно
замърсяване.Установено беше,че такова замърсяване няма.Резултатите са на
разположение при г-жа Ташева.Във връзка с Вашия въпрос ще направим запитване и на
следващата сесия ще Ви отговорим.
Д.Митишева- Други мнения и въпроси.Няма.
С явно гласуване при кворум -14, гласували „ЗА” – 14 ,”ПРОТИВ”-0,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл.21, ал.1,
т.24,чл.27,ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 219
219.1 Общински съвет – Белослав приема отчета за изпълнение на
“Програма за опазване на околната среда и устойчивото развитие на община
Белослав 2009-2013г.” за 2012г.
По шеста точка
Д.Митишева – Преминаваме към шеста точка от дневния ред относно Сключване на
договор между Община Белослав и „Белфери” ЕООД за възлагане управлението на м/ф
„Белослав” и м/к „Белла” за осъществяване връзката между двата бряга на ВарненскоБелославското езеро в района на гр.Белослав за задоволяване нуждите на населението
на общината.Докладва И.Димитрова – гл.юрисконсулт.
Г-жа Димитрова запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева - Благодаря!Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, колеги, комисията по местно
самоуправление в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми колеги Икономическата комисия
заседава в състав от 3 членове и с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.

Д.Митишева – Поради липса на кворум заседание на комисията по ТСУ не се
проведе.Няма становище на комисията.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната.Няма.
С явно гласуване при кворум -14, гласували „ЗА” – 14 ,”ПРОТИВ”-0,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21 ал.1 т.23 ,
чл.27,ал.3 от ЗМСМА,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 220
220.1.Общински съвет на Община Белослав одобрява проекта на договор
между община Белослав и „Белфери” ЕООД за възлагане управлението на м/ф
„Белослав” и м/к „Белла” за осъществяване връзката между двата бряга на
Варненско-Белославското езеро в района на гр. Белослав за задоволяване нуждите
на населението на общината.
220.2.Общински съвет на Община Белослав, като едноличен собственик на
капитала на “Белфери” ЕООД гр.Белослав упълномощава Председателя на
Общински съвет Белослав и Управителя на “Белфери” ЕООД от една страна и
Кмета на Община Белослав от друга страна да сключат договор между Община
Белослав и “Белфери” ЕООД гр. Белослав за срок от 5(пет) години, считано от
01.05.2013г.

По седма точка
Д.Митишева – Преминаваме към седма точка от дневния ред относно Освобождаване
от заплащане на наемна цена на представена под наем топлопреносна разпределителна
мрежа в с. Езерово.Докладва И.Димитрова – гл.юрисконсулт.
Г-жа Димитрова запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева - Благодаря!Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, колеги, комисията по местно
самоуправление в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми колеги Икономическата комисия
заседава в състав от 3 членове и с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.

В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав
от 4 члена с 4 гласа – “ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната.Няма.
С поименно гласуване при кворум -14, гласували „ЗА” – 14, ”ПРОТИВ”0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-0 Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 8
и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 221
221.1.Общински съвет на Община Белослав дава съгласие при спиране на
топлоподаването на топлинна енергия от „ТЕЦ Варна” ЕАД, наемателят „Термо
Фил” ЕООД да не заплаща наемна цена за предоставеното съоръжение –
топлопреносна разпределителна мрежа – публична общинска собственост.
221.2.Общински съвет на Община Белослав задължава „Термо Фил” ЕООД
писмено да информира кмета на Община Белослав и представи удостоверение от
„ТЕЦ Варна” ЕООД за всяко спиране и подаване на топлинна енергия, с оглед на
правилното начисляване на наемната цена за отдаденото под наем съоръжение топлопреносна разпределителна мрежа, която дружеството следва да заплаща в
полза на Община Белослав в рамките на отоплителния сезон от 01 ноември – до
30 април на текущата година.
По осма точка
Д.Митишева – Преминаваме към осма точка от дневния ред относно Годишен доклад
за наблюдение на изпълнението за 2012 година на Общинския план за развитие на
Община Белослав 2007-2013 година.Докладва Д.Монева – Секретар на община
Белослав.
В 14,07 часа от залата излиза Хр.Христов.
Г-жа Монева запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева - Благодаря!Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, колеги, комисията по местно
самоуправление в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми колеги Икономическата комисия
заседава в състав от 3 членове и с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.

Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав
от 4 члена с 4 гласа – “ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната.Няма.
С явно гласуване при кворум -13, гласували „ЗА” – 13 ,”ПРОТИВ”-0,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т.
12,чл.27,ал.3 от ЗМСМА, чл. 24, т. 4 от ЗРР и чл. 91, ал. 7 от ППЗРР,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 222
222.1. Общински съвет Белослав, одобрява Годишния доклад за наблюдение
на изпълнението за 2012 година на Общинския план за развитие 2007-2013 година
на Община Белослав.
222.2. Копие от Решението на Общинския съвет и Годишния доклад да се
изпратят на Председателя на Областния съвет за развитие град Варна.

По девета точка
Д.Митишева – Преминаваме към девета точка от дневния ред относно Актуализиране
на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2013
година.Докладва Т.Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
В 14,10 часа в залата влиза Хр.Христов.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева - Благодаря!Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, колеги, комисията по местно
самоуправление в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие докладната
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната.Няма.
С явно гласуване при кворум -14, гласували „ЗА” – 14 ,”ПРОТИВ”-0,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т.
12,чл.27,ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 8, ал. 9 на Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 3 от Наредба № 4 за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община
Белослав,взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 223

223.1 Общински съвет на община Белослав приема актуализация на Годишната
програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2013 г., приета със
свое Решение № 200 по протокол № 18/17.01.2013 г., както следва:
І. Допълва т.1 от Раздел ІІ - Описание на имотите и вещите – общинска
собственост, предвидени за отдаване под наем:
№
7.

Описание на имота (вещта)
Част от имот – частна общинска
собственост – помещение, с
площ
от
45
кв.м.,
представляващо част от сграда
(метален павилион), целия с
площ от 90 кв.м.

Местонахождение на имота
имот пл.№ 282 в кв.5 по плана
на с.Езерово

АОС №
81/22.03.2000 г.

8.

Част от имот – частна общинска
собственост,
представляваща
помещения, отредени за кафесладкарница с два санитарни
възела, склад с тоалетна за
персонала, с обща площ 40,22
кв.м. и идеална част от покрита
тераса с площ 11,53 кв.м.

на първи етаж от сграда в
УПИ ІV в кв.11 по плана на
с.Разделна

87/14.04.2000 г.

ІІ. Допълва т.3 от Раздел ІІ - Описание на имотите и вещите, които общината
има намерение да предложи за продажба:
в гр.Белослав:
№
10.

11.

Описание на имота (вещта)
Земеделска земя – частна
общинска собственост, с начин
на трайно ползване „Друг
селскостопански
терен”,
представляваща имот № 051005,
с площ 2,641 дка, категория на
земята V-та при неполивни
условия
Земеделска земя – частна
общинска собственост, с начин
на трайно ползване „Друг

Местонахождение на имота
АОС №
местност
„Боаза”
в 1009/13.03.2013 г.
землището на гр.Белослав

местност
„Боаза”
землището на гр.Белослав

в 1010/13.03.2013 г.

селскостопански
терен”,
представляваща имот № 051006,
с площ 4,117 дка, категория на
земята V-та при неполивни
условия
в с.Разделна:
№
23.

Описание на имота (вещта)
Земеделска земя – частна
общинска собственост, с начин
на трайно ползване „Друг
селскостопански
терен”,
представляваща имот № 000070,
с площ 16,353 дка, категория на
земята ІV-та при неполивни
условия

Местонахождение на имота
местност „Стара гара” в
землището на с.Разделна

АОС №
1008/13.03.2013 г.

в с.Езерово:
№
1.

Описание на имота (вещта)
Земеделска земя – частна
общинска собственост, с начин
на трайно ползване „Лозе”,
представляваща имот № 000037,
с площ 4,245 дка, категория на
земята VІ-та при неполивни
условия

Местонахождение на имота
в землището на с.Езерово

АОС №
924/28.04.2010 г.

ІІІ. Допълва т.4 от Раздел ІІ - Имоти, собственост на Община Белослав, които
съгласно изискванията на § 4 от ПЗР на Закона за енергетиката следва да се изкупят от
съответното енергийно предприятие:
№
4.

Описание на имота
Съоръжение
–
публична
общинска
собственост,
представляващо газопровод с
дължина Ф 89 х 4,50 – 20 м., Ф
42 х 3,5 – 70 м. и Ф 22 х 3 – 4 м.
или общо 94 л.м.

Местонахождение на имота
с.Страшимирово

АОС №
-

ІV. Допълва т.6 от Раздел ІІ - Описание на имотите, върху които общината има
намерение да учреди право на строеж на лица, с установени жилищни нужди по реда

на Наредба № 12 за реда и условията за управлението и разпореждането с жилища от
общинския жилищен фонд на Община Белослав за строеж на жилищни сгради:
в гр.Белослав:
№
18.

19.

20.

21.

22.

Описание на имота
УПИ ІV-2013 в кв.201 по плана
на гр.Белослав, с площ 855,12
кв.м., отреден за „Жилищно
строителство”
УПИ V-2015 в кв.201 по плана
на гр.Белослав, с площ 837,21
кв.м., отреден за „Жилищно
строителство”
УПИ VІ-2016 в кв.201 по плана
на гр.Белослав, с площ 861,85
кв.м., отреден за „Жилищно
строителство”
УПИ І-2017 в кв.204 по плана на
гр.Белослав, с площ 659,66
кв.м., отреден за „Жилищно
строителство”
УПИ VІ-2022 в кв.204 по плана
на гр.Белослав, с площ 956,24
кв.м., отреден за „Жилищно
строителство”

Местонахождение на имота
гр.Белослав, ул.”Здравец” №
5

АОС №
741/13.09.2007 г.

гр.Белослав, ул.”Здравец” №
7

742/13.09.2007 г.

гр.Белослав, ул.”Здравец” №
9

743/13.09.2007 г.

гр.Белослав, ул.”Здравец” №
11

767/14.09.2007 г.

гр.Белослав, ул.”Здравец” №
21

778/15.09.2007 г.

По десета точка
Д.Митишева – Преминаваме към десета точка от дневния ред относно Потвърждаване
на пазарна цена на недвижим имот – частна общинска собственост Докладва Т.Кирчев
– Директор дирекция „ИИП”
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева - Благодаря!Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, колеги, комисията по местно
самоуправление в състав от 5 члена, с 4 гласа - „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.

Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми колеги Икономическата комисия
заседава в състав от 3 членове и с 3 гласа - „ЗА” прие докладната
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната.Няма.
С поименно гласуване при кворум -14, гласували „ЗА” – 12, ”ПРОТИВ”0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-2 Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т.
8,чл.27,ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 224
224.1 Общински съвет на Община Белослав потвърждава определената с
решение № 42, т.2 от протокол № 5/31.01.2012 г. пазарна цена на недвижим имот –
частна общинска собственост, 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 и я обявява за начална тръжна цена при провеждане на публичния търг с
тайно наддаване.

По единадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към единадесета точка от дневния ред относно Вземане
на Решение за : Издаване на запис на Заповед от Община Белослав в полза на
Министерство на регионалното развитие и благоустройството,Управляващ орган на
Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на
регионалното развитие”,обезпечаващ авансово плащане по договор № BG161PO0011.109/2010/045 от 08.06.2012 г ”Инвестиция в енергийната ефективност за осигуряване
на качествена жизнена и работна среда на образователния процес в Община Белослав”,
сключен между Община Белослав и Министерство на регионалното развитие и
благоустройства , Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” /
ОПРР/- Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” Докладва Р.Десова
– Гл.счетоводител.
Г-жа Десова запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева - Благодаря!Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, колеги, комисията по местно
самоуправление в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.

Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми колеги Икономическата комисия
заседава в състав от 3 членове и с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав
от 4 члена с 4 гласа – “ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната.
Г- н Ж.Петров – Уважаеми дами и господа общински съветници на дневен ред е
подписването на договора с фирмата,която спечели конкурса.Тръжни документи
закупиха 30 фирми. Участваха 10 ,класира се фирма „ВЕСЕЛА” ЕООД от Варна.След
сключване на договора и Вашето решение, документите се внасят в междинното
звено.Превежда се този аванс, от него превеждаме 30% на фирмата,която започва да
работи.Това е първият проект,по който ще започнем 2013 година.Предстои
стартирането на друга процедура за друг проект.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения.Няма.
С поименно гласуване при кворум -14, гласували „ЗА” – 14, ”ПРОТИВ”0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-0 Общински съвет Белослав на основание, чл.21 ал.1 т.10 и
т.24, и чл.27,ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА, и Договор за отпускане на финансова помощ
№ BG161PO001-1.1.09/2010/045 от 08.06.2012г. ”Инвестиция в енергийна
ефективност за осигуряване на качествена жизнена и работна среда на
образователния процес в Община Белослав”, Схема за безвъзмездна финансова
помощ „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската
образователна инфраструктура в градските агломерации”,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 225
225.1. На основание чл.21 ал.1 т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и
Договор за отпускане на финансова помощ № BG161PO001-1.1.09/2010/045 от
08.06.2012г. ”Инвестиция в енергийна ефективност за осигуряване на качествена
жизнена и работна среда на образователния процес в Община Белослав”, Схема за
безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна
ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските
агломерации” Общински съвет Белослав упълномощава Кмета на Община
Белослав да подпише Запис на заповед, без протест и разноски, без никакви
възражения и без такси и удръжки от какъвто и било характер, платима на
предявяване в полза
на
Министерство на регионалното развитие
и
благоустройството” в размер на 694 889.43 лева, (Шестотин деветдесет и четири
хиляди осемстотин осемдесет и девет лева и 43 стотинки ) за обезпечаване на 100
% от заявения размер на авансово плащане по Договор за отпускане на финансова

помощ № BG161PO001-1.1.09/2010/045 от 08.06.2012г., която сума е в размер до
35% от стойността на предоставената от договарящия орган безвъзмездна
финансова помощ по ОПРР към бенефициента, съставляваща 85 % от общите
допустими разходи по проекта ”Инвестиция в енергийна ефективност за
осигуряване на качествена жизнена и работна среда на образователния процес в
Община Белослав”, Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за
прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна
инфраструктура в градските агломерации”, сключен между Община Белослав и
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган
на
Оперативна
програма”Регионално
развитие”(ОПРР)-Главна
дирекция”Програмиране на регионалното развитие”
225.2.Възлага на Кмета на Община Белослав да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по договор № BG161PO0011.1.09/2010/045 от 08.06.2012г.
и да ги представи пред Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна
програма ”Регионално развитие”(ОПРР)-Главна дирекция”Програмиране на
регионалното развитие”
По дванадесета точка
Д.Митишева –
Преминаваме към дванадесета точка от дневния ред относно
Актуализация на бюджет,поименен списък за капиталови разходи на Община Белослав
за 2013година.Докладва Р.Десова – Гл.счетоводител.
Г-жа Десова запозна присъстващите с докладната.Обясни,че съгласно новия
класификатор има промяна в параграфите и това е наложила промяна в приложение
№1.
Д.Митишева - Благодаря!Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, колеги, комисията по местно
самоуправление в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми колеги Икономическата комисия
заседава в състав от 3 членове и с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав
от 4 члена с 4 гласа – “ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната.

Б.Николов – На каква стойност е амбалажа,който ще се продаде?
Р.Десова - Целта е да се освободят складовете в детските градини.Те буквално са
затрупани с амбалаж.Без Вашето решение това не може да стане.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната.Няма.
С поименно гласуване при кворум -14, гласували „ЗА” – 14, ”ПРОТИВ”0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-0 Общински съвет Белослав на основание, чл.18,ал.1 от
Закона за общинските бюджети, чл.21, ал.1, т.6 чл.27,ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл.38, ал.2 от Наредба
№11 на Общински съвет Белослав за
условията и реда за съставянето,
изпълнението и отчитане на общинския бюджет,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 226
226.1.Общински съвет Белослав приема продажбата на стъклен амбалаж в
складовете на ОДЗ и ученически столове да се извършва на цена по 0.10 лева на
брой стъклен амбалаж и продажба на отпадъчната храна да се извършва на цена
по 0.15 лева на килограм.
226.2.Общински съвет Белослав приема и утвърждава актуализацията на
бюджета, в т.ч. и на поименен списък за капиталови разходи съгласно
Приложения №№ 1 и 2.
В 14,30 часа беше обявена почивка.
В 14,40 часа започна заседанието.

По тринадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към тринадесета точка от дневния ред относно Промяна в
състава на комисии по ТСУ и ИК и избор на Председател на комисия по ТСУ.Моля за
Вашите предложения.
Б.Николов- Имам предложение в състава на комисията по ТСУ и ИК,както и
Председател на комисията по ТСУ да бъде Добри Добрев.
Д.Митишева – Други предложения?Няма.Предлагам да гласуваме предложението за
член на ИК да бъде Добри Добрев.

С поименно гласуване при кворум -14, гласували „ЗА” – 9, ”ПРОТИВ”0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-5 Общински съвет Белослав избра Добри Добрев за член на
ИК.
В 14,42 часа от залата излезе В.Кателиев.
Д.Митишева – Преминаваме към гласуване предложението Добри Добрев да бъде член
на комисията по ТСУ.
С поименно гласуване при кворум -13, гласували „ЗА” – 8, ”ПРОТИВ”0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-5 Общински съвет Белослав не избра Добри Добрев за член
на комисията по ТСУ.
В 14,45 часа в залата влезе В.Кателиев.
Д.Митишева – Имате думата за нови предложения за член на комисията по ТСУ.
В.Кателиев – Предлагам Добри Добрев за член на комисията.
Д.Митишева – Преминаваме към гласуване предложението на В.Кателиев, Добри
Добрев за член на комисията по ТСУ.
С поименно гласуване при кворум -14, гласували „ЗА” – 9 , ”ПРОТИВ”1,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-4 Общински съвет Белослав избра Добри Добрев за член на
комисията по ТСУ.
Д.Митишева – Преминаваме към гласуване предложението на Богомил Николов за
Председател на комисията по ТСУ да бъде избран Добри Добрев.
С поименно гласуване при кворум -14, гласували „ЗА” – 9 , ”ПРОТИВ”1,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-4 Общински съвет Белослав избра Добри Добрев за
Председател на комисията по ТСУ.
Общински съвет Белослав на основание,чл.21,ал.1,т.1,чл.27,ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА,чл.32 т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински
съвет Белослав,взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 227
227.1 Общински съвет Белослав избира за член на ИК – Добри Добрев
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА”
9
Б.Николов
В.Кателиев,В.Митева,Д.ДобревД.Митишева,И.Сърмов,Р.Пенчев, Хр.Христов,Ю.Рачева
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Р.Гацин

– 5 В.Христова В.Вълканова П.Савова,П.Янева,

227.2 Общински съвет Белослав избира за член на комисията по ТСУ –
Добри Добрев
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА”
8
Б.Николов
В.Митева,Д.ДобревД.Митишева,И.Сърмов,Р.Пенчев, Хр.Христов,Ю.Рачева
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

– 5 В.Христова В.Вълканова П.Савова,П.Янева,

Р.Гацин
РЕШЕНИЕ 227.2

НЕ СЕ ПРИЕ!

227.3 Общински съвет Белослав избира за член на комисията по ТСУ –
Добри Добрев
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА”
9
Б.Николов
В.Кателиев,В.Митева,Д.ДобревД.Митишева,И.Сърмов,Р.Пенчев, Хр.Христов,Ю.Рачева
„ПРОТИВ”

-

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

1 В.Вълканова
– 4 В.Христова П.Савова,П.Янева, Р.Гацин

227.4 Общински съвет Белослав избира за Председател на комисията по ТСУ
– Добри Добрев
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА”
9
Б.Николов
В.Кателиев,В.Митева,Д.ДобревД.Митишева,И.Сърмов,Р.Пенчев, Хр.Христов,Ю.Рачева
„ПРОТИВ”

-

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

1 В.Вълканова
– 4 В.Христова П.Савова,П.Янева, Р.Гацин

По четиринадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към четиринадесета точка от дневния ред относно
Приемане на Решение във връзка с прието предложение за членове на Постоянната

комисия по чл.4 и чл. 5 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна
финансова помощ.
В 14,53 часа от залата излезе Хр.Христов.
Д.Митишева - На предната сесия бяха предложени В.Христова и Д.Добрев за членове
на комисията предлагам да гласуваме това предложение.
С поименно гласуване при кворум -13, гласували „ЗА” – 13, ”ПРОТИВ”0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-0 Общински съвет Белослав на основание, Чл.21,ал.2,
чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА чл.32 , т.1 от Провилника за организация та и
дейността на общински съвет на община Белослав , неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация,взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 228
228.1 Общински съвет Белослав избира за членове на Постоянната комисия по
чл.4 и чл. 5 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна
финансова помощ Валентина Чернева Христова и Добри Павлов Добрев.

По петнадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към петнадесета точка от дневния ред.
И.Сърмов – По отношение на писмото от футболния клуб,които смятат, че са
неправилно разпределени средствата.Според мен тези правила трябва да бъдат
съставени от спортните клубове и разгледани от съответна комисия.
Б.Николов – Имам предложение общинските съветници и членове от общинска
администрация да направят среща със спортните клубове и да се уточнят нещата.
Г-н Ж.Петров – Уважаеми дами и господа общински съветници искам да Ви кажа,че по
идея на зам.кмета, в чиито ресор е спортната дейност ще се подготви проект за
правилник,в който справедливо ще бъдат разпределени средствата.Този правилник ще
бъде предоставен на Вашето внимание.В момента правим проучване в други общини и
имаме предвид предложението и на г-жа Вълканова средствата да бъдат отпускани
съгласно колко средства са необходими за издръжката на един член на съответния клуб
за една година.До сега при мен са справките на футболния и шахматния клуб очаквам
справка от волейболния.Ако такава не бъде предоставена техните средства ще бъдат
разпределени между останалите клубове.
Във връзка с другото писмо за издаване на книгата на г-н Георги Колев ще търсим
спонсори.
Д.Митишева – Други мнения?

Б.Николов – Имам предложение във връзка с извършването на ремонта на учебните
заведения да се извършва контрол от 2-3 общински съветника.
Г-н Ж.Петров – Приемам това предложение и приканвам комисията по ТСУ заедно с
новия Председател Добри Добрев да се разпределят на всички обекти и да
осъществяват контрол по ремонта.
Д.Митишева –Други мнения?Няма.

В 15,10 часа приключи заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
Д.МИТИШЕВА

