ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ПРОТОКОЛ

№ 21

Днес, 18.04.2013 г. /четвъртък/ от 13.30 часа, в конферентната зала на Община
Белослав, се проведе двадесет и първото редовно заседание на Общински съвет
Белослав. При откриване на заседанието присъстваха 13 общински съветника и Кмета
на Община Белослав – г-н Желязко Петров.Отсъстваха Галина Тодорова,Женя Костова,
Веска Вълканова и Богомил Николов. .
Д.Митишева - Уважаеми колеги,уважаеми г-н Петров добър ден на всички. Положени
са подписите на 13 общински съветника.Имаме необходимия кворум и можем да
започнем двадесет и първото редовно заседание на общински съвет Белослав.Давам
думата на г-н Петров.
Г-н Ж.Петров – Уважаеми общински съветници, предлагам точка 7 от дневния ред да
отпадне. Аргументите ми са следните,тъй като има предложения за откриване на още
три допълнителни рейса е необходимо време да се направи обследване .Поради това
предлагам да се оттегли разглеждането на тази докладна на тази сесия и да бъде
разгледана на една от следващите .
В залата влиза Г.Тодорова.
Д.Митишева – Предлагам да гласуваме дневния ред с така предложената промяна точка
7 да отпадне.Който е съгласен моля да гласува.
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 № 53/10.04.2013г- Промяна в характера на собствеността на
съоръжение – газопровод с дължина 94 л.м., находящо се в с.Страшимирово,
собственост на община Белослав от публична в частна собственост.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Т.Кирчев –Директор дирекция ИИП
2. Докл.записка с вх № 54/10.04.2013г- Актуализиране на Годишна програма за
управление и разпореждане с общинска собственост за 2013 година.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Т.Кирчев –Директор дирекция ИИП

3. Докл.записка с вх № 55/10.04.2013г – Продажба на съоръжение – газопровод с обща
дължина 94 л.м., находящ се в с.Страшимирово, собственост на община Белослав чрез
провеждане на публично оповестен конкурс.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Т.Кирчев –Директор дирекция ИИП
4. Докл.записка с вх № 39/05.04.2013г – Даване съгласие за изработване на ПУП- ПРЗ
на част от І –„Детски комбинат” в кв.16 по плана на гр.Белослав,във връзка с
отреждането на нов УПИ за „Детска площадка”
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Т.Кирчев –Директор дирекция ИИП
5. Докл.записка с вх № 43/09.04.2013г – Изменение на одобрената с Решение № 175,т.2
по протокол № 15/15.11.2012г. на ОбС – Белослав начална,конкурсна,месечна наемна
цена при отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Т.Кирчев –Директор дирекция ИИП
6. Докл.записка с вх № 42/09.04.2013г – Актуализиране на максималните цени за
таксиметров превоз на пътници на километър пробег по съответната тарифа за 2013
година.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Т.Кирчев –Директор дирекция ИИП
7. Докл.записка с вх № 47/09.04.2013г – Продажба на недвижим имот - частна
общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Т.Кирчев –Директор дирекция ИИП
8. Докл.записка с вх № 46/09.04.2013г – Отдаване под наем на лекарски и зъболекарски
кабинети, представляващи части от недвижим имот – публична общинска собственост
чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Т.Кирчев –Директор дирекция ИИП
9. Докл.записка с вх № 48/09.04.2013г- Провеждане на публично оповестен конкурс за
отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Т.Кирчев –Директор дирекция ИИП

10. Докл.записка с вх № 44/09.04.2013г- Продажба на недвижими имоти – частна
общинска собственост,чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Т.Кирчев –Директор дирекция ИИП
11. Докл.записка с вх № 51/09.04.2013г Приемане и утвърждаване на длъжностно
разписание на „Белфери” ЕООД гр.Белослав
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: И.Томов – Управител на „Белфери” ЕООД
12. Докл.записка с вх № 50/09.04.2013г Приемане отчет за финансовото състояние на
„Белфери” ЕООД за 2012 година.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Н.Керемянова –Счетоводител на „Белфери” ЕООД
13. Докл.записка с вх № 49/09.04.2013г Приемане отчет за финансовото състояние на
„Медицински център І Белослав” ЕООД за 2012 година
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д –р Ст. Станков – Управител на „Медицински център І Белослав” ЕООД
14.Докл.записка с вх.№ 41/08.04.2013г – Приемане докладите за дейностите на
читалищата от Община Белослав за 2012 година.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д.Йорданова – Зам.кмет на Община Белослав
15.Докл.записка с вх.№ 40/08.04.2013г –Отпускане на еднократна помощ на социално
слаби лица от Община Белослав.
Внесено: В.Христова – Общ.съветник
Докладва: В.Христова – Общ.съветник

16. Докл.записка с вх № 52/09.04.2013г – Актуализация на бюджет, поименен списък за
капиталови разходи на Община Белослав за 2013 година
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Катя Павлова – Гл.експерт бюджет

17. Разни.

По първа точка
Д. Митишева – Преминаваме към първа точка от дневния ред относно Промяна в
характера на собствеността на съоръжение – газопровод с дължина 94 л.м., находящо
се в с.Страшимирово, собственост на община Белослав от публична в частна
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, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 4 члена, с 3 гласа - „ЗА” и 1 глас „ПРОТИВ”
прие докладната.
Д.Митишева – Поради липса на кворум заседание на комисията по ТСУ не се
състоя.Имате думата за мнения,въпроси относно докладната.Няма.
С поименно гласуване при кворум -14, гласували „ЗА” – 12, ”ПРОТИВ”-1
/В.Христова/, ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-1 /Ст.Михов/ Общински съвет Белослав на
основание, чл. 21, ал. 1, т. 8,чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, във
връзка с чл. 3, ал. 2, т. 3 от с.з.,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 229
229.1.Общински съвет на община Белослав обявява съоръжението-газопровод с
дължина 94 л.м., захранващо административната сграда на кметство с.Страшимирово от
публична в частна общинска собственост.

По втора точка
Д. Митишева – Преминаваме към втора точка от дневния ред относно Актуализиране
на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2013
година.Докладва Т.Кирчев –Директор дирекция ИИП.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева - Благодаря!Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 4 члена, с 3 гласа - „ЗА” и 1 глас „ПРОТИВ”
прие докладната.
Д.Митишева - Имате думата за мнения,въпроси относно докладната.Няма.

С явно гласуване при кворум -14, гласували „ЗА” – 13 ,”ПРОТИВ”-1 В.Христова/,
”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 № 230
230.1Общински 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. Отменя записаното съоръжение – 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., находящ се в с.Страшимирово в т.4 на
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.
ІІ. Включва в т.3 на Раздел ІІ - Описание на имотите и вещите, които общината
има намерение да предложи за продажба:
в с.Страшимирово:
№ Описание на имота (вещта)
Местонахождение на имота
АОС №
с.Страшимирово
1. Съоръжение – 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.

По трета точка
Д.Митишева – Преминаваме към трета точка от дневния ред относно Продажба на
съоръжение – газопровод с обща дължина 94 л.м., находящ се в с.Страшимирово,
собственост на община Белослав чрез провеждане на публично оповестен
конкурс.Докладва Т.Кирчев –Директор дирекция ИИП.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева - Благодаря!Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 4 члена, с 3 гласа - „ЗА” и 1 глас „ПРОТИВ”
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 5 членове и с 4 гласа - „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие
докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната.Няма.
С поименно гласуване при кворум -14, , гласували „ЗА” – 13 ,”ПРОТИВ”-1
В.Христова/, ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл.
21, ал. 1, т. 8,чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 44, ал. 2, т. 1 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 № 231
231.1. Общински съвет на община Белослав дава съгласие да се извърши
продажба, чрез публично оповестен конкурс на съоръжение, собственост на Община
Белослав, 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., захранващо административната сграда на кметство
с.Страшимирово.
231.2. Общински съвет на Община Белослав определя пазарната цена на
съоръжението-газопровод с обща дължина 94 л.м. в размер на 7 463,00 лв. (седем
хиляди четиристотин шестдесет и три лева), без ДДС, въз основа на пазарна оценка,
изготвена от оценител на имоти и я определя за начална конкурсна цена.
231.3. Възлага на кмета на Община Белослав да проведе публично оповестен
конкурс за продажба на съоръжението-газопровод с обща дължина 94 л.м. и сключи
договор за покупко-продажбата му с определения за спечелил конкурса участник.
По четвърта точка
Д.Митишева – Преминаваме към четвърта точка от дневния ред относно Даване
съгласие за изработване на ПУП- ПРЗ на част от І –„Детски комбинат” в кв.16 по плана
на гр.Белослав,във връзка с отреждането на нов УПИ за „Детска площадка” Докладва
Т.Кирчев –Директор дирекция ИИП.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева - Благодаря!Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за 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,
чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.134 ал.1 т.1 и 2 от ЗУТ ,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 232
232.1.Общински съвет на Община Белослав дава съгласие да се изработи ПУППРЗ на кв.16 по плана на гр. Белослав в обхвата на УПИ І”Детски комбинат”,
във връзка с отреждането на самостоятелен урегулиран поземлен имот /УПИ/,
който да бъде отреден за “Детска площадка“.
232.2.Общински съвет на Община Белослав възлага на кмета на Община
Белослав да предприеме необходимите действия, произтичащи от предходната
точка.

По пета точка
Д.Митишева – Преминаваме към пета точка от дневния ред относно Изменение на
одобрената с Решение № 175,т.2 по протокол № 15/15.11.2012г. на ОбС – Белослав
начална,конкурсна,месечна наемна цена при отдаване под наем на част от 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, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление 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 5 членове и с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.

В 13,50 часа от залата излиза Хр.Христов.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната.Няма.
С поименно гласуване при кворум -13, , гласували „ЗА” – 13 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т.
8,чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 233
233. 1.Общински съвет на община Белослав изменя свое Решение № 175, т.2 по
протокол № 15/15.11.2012 г., в частта с която е одобрена началната, конкурсна,
месечна, наемна цена за южната част от сградата (метален павилион), която става
171,00 лв. (сто седемдесет и един лева), без ДДС, определена съгласно Решение № 156 от
протокол № 14/09.10.2012 г. на Общински съвет Белослав и заповед № 110/30.01.2013 г.
на кмета на община Белослав.
233.2. Общински съвет на община Белослав запазва приетите точки в останалата
част на Решение № 175 от протокол № 15 от 15.11.2012 г.

По шеста точка
Д.Митишева – Преминаваме към шеста точка от дневния ред относно Актуализиране
на максималните цени за таксиметров превоз на пътници на километър пробег по
съответната тарифа за 2013 година. Докладва Т.Кирчев –Директор дирекция ИИП.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с 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 5 членове и с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.

В 13,53 часа в залата влиза Хр.Христов.
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 Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл.
24а, ал. 6, във връзка с чл. 24а, ал. 5 от Закона за автомобилните превози,взе
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 234
234.1.Общински съвет на Община Белослав актуализира максималните
цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната
тарифа, валидни за територията на Община Белослав, както следва:
· Дневна тарифа за един километър пробег – 1,00 лв.;
· Нощна тарифа за един километър пробег – 1,20 лв.

234.2.Задължава кмета на общината да уведоми съответните държавни
органи за актуализираните максимални цени за таксиметров превоз на пътници
за един километър пробег, за осъществяване на последващ контрол, съгласно
законовите изисквания.
По седма точка
Д.Митишева – Преминаваме към седма точка от дневния ред относно Продажба на
недвижим имот - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с
явно наддаване. Докладва Т.Кирчев –Директор дирекция ИИП.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
В 14,00 часа от залата излиза Хр.Христов.
Д.Митишева - Благодаря!Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –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 5 членове и с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната.Няма.
С поименно гласуване при кворум -13, , гласували „ЗА” – 13 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т.
8,чл.27.ал4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, 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, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 235
235.І. Общински съвет на Община Белослав реши да се извърши продажба чрез
публичен търг с явно наддаване на следният недвижим имот – частна общинска
собственост - земеделска земя, с начин на трайно ползване „Лозе”, представляваща
имот № 000037, с площ 4,245 дка, находяща се в землището на с.Езерово, категория VІта при неполивни условия, описана в АОС № 924/28.04.2010 г.
235.ІІ. Общински съвет на Община Белослав определя пазарната цена на имота
в размер на 3 250,00 лв. (три хиляди двеста и петдесет лева), без ДДС, въз основа на
пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти и я обявява за начална тръжна цена

при провеждане на публичния търг с явно наддаване за продажба на земеделска земя, с
начин на трайно ползване „Лозе”, представляваща имот № 000037, с площ 4,245 дка,
находяща се в землището на с.Езерово, категория VІ-та при неполивни условия,
описана в АОС № 924/28.04.2010 г.
235.ІІІ. Общински съвет на Община Белослав упълномощава кмета на Община
Белослав да проведе публичния търг с явно наддаване и да сключи договор за
продажба на общинския имот.
По осма точка
Д.Митишева – Преминаваме към осма точка от дневния ред относно Отдаване под
наем на лекарски и зъболекарски кабинети, представляващи части от недвижим имот –
публична общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
Докладва Т.Кирчев –Директор дирекция ИИП.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева - Благодаря!Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –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 5 членове и с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната.Няма.
С поименно гласуване при кворум -13, , гласували „ЗА” – 13 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т.
8,чл.27 ал.4 и ал.5 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и
чл. 14, ал. 7, във връзка с ал. 2 и ал. 6 от Закона за общинската собственост,взе
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 236
236.1.Общински съвет на Община Белослав дава съгласие да се отдадат под
наем без търг или конкурс за здравни дейности за задоволяване на съответните нужди
на населението, както следва:
1.1. Част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща
лекарски кабинет, ведно с ½ идеални части от манипулационна и 1/3 идеални части от

чакалня и санитарен възел с обща площ 22,98 кв.м., описани в АОС № 340/19.11.2003 г.
при месечен наем в размер на 31,71 лв. (тридесет и един лева и седемдесет и една
стотинки), без ДДС на ЕТ”Амбулатория за индивидуална практика за първична
медицинска помощ д-р Димитрова – Таня Димитрова”.
1.2. Част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща
зъболекарски кабинет, ведно с 1/3 идеални части от чакалня и санитарен възел с обща
площ 17,62 кв.м., описани в АОС № 340/19.11.2003 г. при месечен наем в размер на
24,31 лв. (двадесет и четири лева и тридесет и една стотинки), без ДДС на
ЕТ”Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по
дентална медицина – д-р Стефан Стефанов”.
236.2. Общински съвет на Община Белослав възлага на кмета на Община
Белослав да сключи договори за отдаване под наем на описаните в предходното
решение части от недвижим имот – публична общинска собственост за срок 5 години.
По девета точка
Д.Митишева – Преминаваме към девета точка от дневния ред относно Провеждане на
публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от 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, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление 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 5 членове и с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната.Няма.
С поименно гласуване при кворум -13 , гласували „ЗА” – 13 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 8
,чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
общинската собственост и чл. 20, ал. 1 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 № 237
237.1. Общински съвет на община Белослав дава съгласие да се проведе
публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна
общинска собственост - помещение с площ от 45 кв.м., представляващо северната част
от сграда (метален павилион), целия с площ от 90 кв.м., находящ се в имот с пл.№ 282 в
кв.5 по плана на с.Езерово, описан в АОС № 81/22.03.2000 г., за срок от 5 години.
237.2. Общински съвет на община Белослав одобрява начална конкурсна
месечна наемна цена за имота в размер на 171,00 лв. (сто седемдесет и един лева), без
ДДС, определена съгласно Решение № 156 от протокол № 14/09.10.2012 г. на Общински
съвет Белослав и заповед № 110/30.01.2013 г. на кмета на община Белослав.
237.3. Общински съвет на община Белослав упълномощава кмета на община
Белослав да проведе публично оповестения конкурс за отдаване под наем на част от
недвижим имот – частна общинска собственост и да сключи договор за наем с
определеният за спечелил конкурса.

По десета точка
Д.Митишева – Преминаваме към десета точка от дневния ред относно Продажба на
недвижими имоти – частна общинска собственост,чрез провеждане на публичен търг с
тайно наддаване. Докладва Т.Кирчев –Директор дирекция ИИП.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева - Благодаря!Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 4 члена, с 3 гласа - „ЗА” и 1 глас - „ПРОТИВ”
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 5 членове и с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната.Няма.
С поименно гласуване при кворум -13 , гласували „ЗА” – 13 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 8,
чл.27ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
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,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 238
238.І. Общински съвет на Община Белослав реши да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на следните недвижими имоти – частна общинска
собственост, както следва:
1. Земеделска земя – имот № 051005, с начин на трайно ползване „Друг
селскостопански терен”, с площ 2,641 дка, категория на земята V-та при неполивни
условия, находяща се в местността „Боаза” в землището на гр.Белослав, описана в АОС
№ 1009/13.03.2013 г.;
2. Земеделска земя – имот № 051006, с начин на трайно ползване
„ Друг селскостопански терен”, с площ 4,117 дка, категория на земята V-та при
неполивни условия, находяща се в местността „Боаза” в землището на гр.Белослав,
описана в АОС № 1010/13.03.2013 г.;
3. Земеделска земя – имот № 000070, с начин на трайно ползване „Друг
селскостопански терен”, с площ 16,353 дка, категория на земята ІV-та при неполивни
условия, находяща се в местността „Стара гара” в землището на с.Разделна, описана в
АОС № 1008/13.03.2013 г.
238.ІІ. Общински съвет на Община Белослав определя пазарните цени на имотите
за продажба, въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценител на имоти и ги
обявява за начални тръжни цени при провеждане на публичен търг с тайно наддаване за
продажбата им , както следва:
1. За земеделска земя – имот № 051005 - 1 700,00 лв. (хиляда и седемстотин лева),
без ДДС;
2. За земеделска земя – имот № 051006 – 2 690,00 лв. (две хиляди шестотин и
деветдесет лева), без ДДС;
3. За земеделска земя – имот № 000070 – 15 390,00 лв. (петнадесет хиляди триста и
деветдесет лева), без ДДС.
238.ІІІ. Общински съвет на Община Белослав упълномощава кмета на Община
Белослав да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договори за
продажба на общинските имоти.
По единадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към единадесета точка от дневния ред относно Приемане
и утвърждаване на длъжностно разписание на „Белфери” ЕООД гр.Белослав Докладва
И.Томов – Управител на „Белфери” ЕООД .
Г- н Томов запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева - Благодаря!Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.

П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 4 члена, с 3 гласа - „ЗА” и 1 глас - „ПРОТИВ”
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 5 членове и с 4 гласа - „ЗА” и 1 глас - „ПРОТИВ” 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 2 гласа – “ЗА” и 2 гласа - „ПРОТИВ” не прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната.Няма.
С явно гласуване при кворум -13, гласували „ЗА” – 12, ”ПРОТИВ”-1 – В.Христова
, ”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 № 239
239.1. Общински съвет Белослав приема и утвърждава длъжностно
разписание на „Белфери” ЕООД, съгласно приложение 1.

По дванадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към дванадесета точка от дневния ред относно Приемане
отчет за финансовото състояние на „Белфери” ЕООД за 2012 година. Докладва
Н.Керемянова –Счетоводител на „Белфери” ЕООД.
Г-жа Керемянова запозна присъстващите с докладната. Като на комисиите към
решението беше допълнено т.2 : Общински съвет Белослав реши със счетоводната
печалба за 2012 година да бъдат покрити загуби от минали години - 2010 година.
Д.Митишева - Благодаря!Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –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 5 членове и с 5 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. 23
и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 16, т. 3 от Наредба № 6 за реда за упражняване
правата на собственост на Община Белослав в търговските дружества с общинско
участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в
сдружения с нестопанска цел,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 240
240.1 Общински съвет Белослав приема баланс и отчет за приходите и
разходите за 2012 година на „Белфери” ЕООД град Белослав.
240.2 Общински съвет Белослав реши със счетоводната печалба за 2012
година да бъдат покрити загуби от минали години - 2010 година.

По тринадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към тринадесета точка от дневния ред относно Приемане
отчет за финансовото състояние на „Медицински център І Белослав” ЕООД за 2012
година . Докладва: Д –р Ст. Станков – Управител на „Медицински център І Белослав”
ЕООД.
Г-н Станков запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева - Благодаря!Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –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 5 членове и с 5 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.
Д-р Сърмов – Искам да кажа,че много малко центрове останаха да съществуват.Тук
няма печалба. Ако центъра се откаже от неотложната помощ хората ще се наложи за
елементарни неща да ходят до Варна.Не случайно говоря за социалната функция на
центъра.Ако държим да обслужваме населението и то да е доволно от нашата работа,
трябва общинска администрация да застане зад медицинския център.
Д.Митишева- Други въпроси,мнения?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. 23
и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 16, т. 3 от Наредба № 6 за реда за упражняване
правата на собственост на Община Белослав в търговските дружества с общинско
участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в
сдружения с нестопанска цел,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 241
241.1 Общински съвет Белослав приема баланс и отчет за приходите и
разходите за 2012 година на „Медицински център І Белослав ” ЕООД град
Белослав.

В 14,35 часа беше обявена почивка.
Заседанието започна в 14,50 часа.

По четиринадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към четиринадесета точка от дневния ред относно
Приемане докладите за дейностите на читалищата от Община Белослав за 2012 година.
Докладва Д.Йорданова – Зам.кмет на Община Белослав.
Г-жа Йорданова запозна присъстващите с докладната.
В 14,55 часа от залата излезе Г.Тодорова.

Д.Митишева - Благодаря!Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –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 5 членове и с 5 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 -12, гласували „ЗА” – 12, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21,ал.1,т.12
,чл.27 ал.3 от ЗМСМА и чл.26а,ал.5 от Закона за народните читалища,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 242
242.1 Общински съвет Белослав приема докладите за осъществените
читалищни дейности в изпълнение на годишната програма по чл.26а,ал.2 от ЗНЧ
и изразходваните от бюджета средства през 2012 година.
По петнадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към петнадесета точка от дневния ред относно Отпускане
на еднократна помощ на социално слаби лица от Община Белослав
Докладва В.Христова – Общ.съветник.
Г-жа Христова запозна присъстващите с докладната.На комисиите беше допълнено
решението като отложеното за разглеждане заявление на Пенчо Георгиев Пенчев от
предната сесия, сега беше решено на лицето да се откаже еднократна помощ,тъй като
не е представил рецептурна книжка.
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 5 членове и с 5 гласа - „ЗА” прие докладната с направеното
допълнение.

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 с направеното допълнение.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната.Няма.
С явно гласуване при кворум -12, гласували „ЗА” – 12, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, 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,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №243
Общински съвет –Белослав
1. Отказва еднократна помощ на Росица Радева Георгиева от гр.Белослав
,заявление вх№9400-54/15.02.2013г , тъй като лицето е с прекратена регистрация в
дирекция „БТ” и наложено наказание.
2. Отказва еднократна помощ на Георги Кателиев Мирев от гр.Белослав ,
заявление вх.№ 9400-63/19.02.2013г. с мотив,че лицето не е представило документ
за доходи.
3. Отказва еднократна помощ на Пенчо Георгиев Пенчев от гр.Белослав
заявление вх.№ 9400-3/07.01.2013г. тъй като лицето не е представило рецептурна
книжка.
По шестнадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към шестнадесета точка от дневния ред относно
Актуализация на бюджет, поименен списък за капиталови разходи на Община Белослав
за 2013 година. Докладва Катя Павлова – Гл.експерт бюджет.
Г-жа Павлова запозна присъстващите с докладната.
В 15,05 часа в залата влиза Г.Тодорова.
Д.Митишева - Благодаря!Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 4 члена, с 3 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 5 членове и с 5 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 3 гласа – “ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната.Няма.
С поименно гласуване при кворум -13 , гласували „ЗА” – 12 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1 /В.Христова/, 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 № 244
244.1.Общински съвет Белослав приема и утвърждава актуализацията на
бюджета, в т.ч. и на поименен списък за капиталови разходи съгласно
Приложения №№ 1 и 2
244.2. Общински съвет в приема и утвърждава актуализация на поименния
списък на пътуващите служители от общинска администрация с право на
заплащане на част от транспортните разходи, съгласно Приложение № 3.

По седемнадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към седемнадесета точка от дневния ред. Давам думата
на ст. инспектор Владимир Димитров – Началник на УП ”Белослав и Аврен”
Четвърто РУП – Варна да докладва.
Г-н Димитров запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси,мнения.
И.Сърмов- Всичко за което говорите е много хубаво.Имате ли информация колко
пари ще са необходими.
Вл.Димитров – Една камера струва около 800 лв от най-добрите,които са в момента
на пазара.Има и от 300 лв.

Г-н Ж.Петров- Въпросът,който поставихте е актуален и належащ.Трябват ни около 34 хил.лв Средствата се формират от продажбата на имоти.Имаме оферти за камери и
при първа възможност такива ще бъдат закупени.Като може би процесът ще бъде
осъществен поетапно.Приемам всичко от докладната заедно с общинските съветници
в най-кратки срокове ще се постараем да се случат нещата. Моля от Ваша страна
патрулите да бъдат по-взискателни към нарушителите.
Д.Митишева – Други мнения?Няма.
Заседанието приключи в 15,15 часа.

Десислава Митишева
Председател на Общински съвет Белослав

