ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ПРОТОКОЛ

№ 23

Днес, 18.07.2013 г. /четвъртък/ от 13.30 часа, в конферентната зала на Община
Белослав, се проведе двадесет и третото редовно заседание на Общински съвет
Белослав. При откриване на заседанието присъстваха 15 общински съветника и Кмета
на Община Белослав – г-н Желязко Петров. Отсъстват Ж.Костова и Ст.Михов.
Д.Митишева - Уважаеми колеги,уважаеми г-н Петров, добър ден на всички. Положени
са подписите на 15 общински съветника.Имаме необходимия кворум и можем да
започнем работа.Всички имате проект за дневен ред, на основание чл.65,ал.3 от
Правилника за работа и дейността на общинския съвет, постъпи докладна от Кмета на
общината относно Вземане на решение за сключване на договор за изграждане на нов
топлоизточник / котелно/ за изгаряне на пелети за нуждите на Основно училище „Св.
Св.Кирил и Методий” с. Езерово, ОДЗ „Дора Габе” – с.Езерово, кметство с.Езерово и
читалище с.Езерово. Имате ли други предложения по отношение на дневния
ред.Предлагам новата докладна да бъде разглеждана под номер 10 от дневния
ред.Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав, прие направеното
предложение.
Д. Митишева – Преминаваме към гласуване на целия дневен ред.
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 вх.№ 75/01.07.2013г. – Определяне на средищни училища на
територията на Община Белослав за учебната 2013/ 2014 година.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д.Йорданова – Зам.кмет на Община Белослав
2.Докл.записка вх.№ 81/10.07.2013г.- Актуализиране на Годишна програма за
управление и разпореждане с общинска собственост за 2013г
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Т.Кирчев –Директор дирекция ИИП

3. Докл. записка вх.№ 77/09.07.2013г. – 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
4. Докл. записка вх.№ 82/ 10.07.2013г – Доброволна делба на недвижим имот –
съсобственост между Община Белослав и ПК” Заря” гр.Белослав
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Т.Кирчев –Директор дирекция ИИП
5.Докл. записка вх.№ 83/10.07.2013г. – Даване на съгласие за монтиране на паметна
плоча в недвижим имот – публична общинска собственост в памет на шахматиста
Иван Николов Добрев.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Т.Кирчев –Директор дирекция ИИП
6.Докл.записка вх№ 86/11.07.2013г – Даване на съгласие за разделяне на ПИ 000065
местност „Стара гара” землището на с.Разделна, обл.Варненска на два поземлени
имота.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Т.Кирчев –Директор дирекция ИИП
7. Докл. записка вх.№ 78/10.07.2013г- Вземане на Решение за :Издаване на записна
Заповед от Община Белослав в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово
плащане по договор № 03/321/01173 от 27.11.2012г. по Мярка 321 „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007-2013г/ПРСР/ .Подкрепена от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони за Проект № 03/321/01173 „Водоснабдяване
с.Страшимирово, Община Белослав - V етап ул.”Васил Левски”, ул.”Надежда”,
ул.”Иван Вазов”,ул.”Зора” , ул.”Бачо Киро”, ул.”Орел”, ул.”Пробуда”, ул.”Никола
Петков”, о.к.44- о.к.53”, сключен между Община Белослав и ДФ”Земеделие” –
Разплащателна агенция
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р.Десова – Гл.счетоводител на Община Белослав
8.Докл. записка вх№ 79/10.07.2013г- Вземане на Решение за : Издаване на запис на Заповед
от Община Белослав в полза на ДФ ”Земеделие” –Разплащателна агенция, обезпечаващ
авансово плащане по договор № 180 от 16.04.2013г за изпълнение на проект
„Промоционална кампания на риба и рибни продукти”
Мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании” по Приоритетна ос № 3:
„Мерки от общ интерес” от „Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на
Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период
2007-2013 г., сключен между Община Белослав и Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултури /ИАРА/

Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р.Десова – Гл.счетоводител на Община Белослав
9. Докл. записка вх№ 80/10.07.2013г – Временно финансиране за проект „За модeрна и
компетентна администрация в Община Белослав” по Оперативна програма
„Административен капацитет” съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд,
Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси” подприоритет 2.2 „Компетентна
и ефективна държавна администрация” Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р.Десова – Гл.счетоводител на Община Белослав
10. Докл. записка вх№ 89/18.07.2013г – Вземане на решение за сключване на договор за
изграждане на нов топлоизточник / котелно/ за изгаряне на пелети за нуждите на
Основно училище „Св. Св.Кирил и Методий” с. Езерово, ОДЗ „Дора Габе” – с.Езерово,
кметство с.Езерово и читалище с.Езерово
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
11.Докл. записка вх№ 84/10.07.2013г – Актуализация на бюджет, поименен списък на
капиталовите разходи на Община Белослав за 2013 година
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р.Десова – Гл.счетоводител на Община Белослав
12.Докл.записка вх.№ 88/11.07.2013г- Утвърждаване промяна в графика за движение на
м/ф „Белослав”.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: И. Томов – Управител на „Белфери” ЕООД
13.Докл.записка вх.№ 87/11.07.2013г- Приемане на Декларация за достъп на младите
хора до култура
Внесено - Д. Митишева - Председател на ОбС Белослав
Докладва - Д. Митишева – Председател на ОбС Белослав
14.Докл. записка вх.№ 76/02.07.2013г – Отчет за изпълнение решенията на Общински
съвет Белослав, взети през периода 01.01.2013г. - 30.06.2013г.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав
15.Докл.записка вх№ 85/10.07.2013г Отчет за дейността на Общински съвет Белослав и
неговите комисии през периода 01.01.2013г. - 30.06.2013г.
Внесено - Д. Митишева - Председател на ОбС Белослав
Докладва - Д. Митишева – Председател на ОбС Белослав

По първа точка
Д. Митишева – Преминаваме към първа точка от дневния ред относно Определяне на
средищни училища на територията на Община Белослав за учебната 2013/ 2014 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 – Имате думата за въпроси? Няма.Преминаваме към гласуване.

С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание,
чл.21,ал.1,т.23,чл.27,ал. 3 от ЗМСМА, § 6 от Допълнителните разпоредби на ЗНП,
чл.26,ал.1,т.1,2,3,4,5,6,7 и 8 от Закона за народната просвета,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 264
Общински съвет Белослав определя като средищни училища за учебната
2013/2014година следните училища, намиращи се на територията на Община
Белослав:
·
·

СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр.Белослав
ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, гр.Белослав

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 2013г
Докладва Т.Кирчев –Директор дирекция ИИП
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
В 13,40 от залата излизат В.Кателиев и Хр.Христов.
В 13,42 часа в залата влиза 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 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.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 № 265
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:
1. Допълва т.1 от Раздел ІІ - Описание на имотите и вещите – общинска
собственост, предвидени за отдаване под наем, както следва:
№ Описание на имота (вещта)
10. Част от недвижим имот –
публична общинска собственост,
представляваща
лекарски
кабинет, 1/2 идеална част от
манипулационна и по 1/3
идеални части от чакалня и
санитарен възел, с обща площ от
24,99 кв.м.

Местонахождение на имота
Първи етаж от сграда,
находяща се в УПИ V в кв.14
по плана на с.Страшимирово

АОС №
340/19.11.2003 г.

2. Допълва т.3 от Раздел ІІ – Описание на имотите и вещите, които общината
има намерение да предложи за продажба:

в гр.Белослав:

№
12.

Описание на имота (вещта)
Земеделска земя, с начин на
трайно
ползване
„Друг
селскостопански
терен”,
представляваща имот № 088007,
категория на земята Х-та при

Местонахождение на имота
местност „Балтата” в
землището на гр.Белослав

АОС №
1012/13.03.2013 г.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

неполивни условия, с площ
4,328 дка
Земеделска земя, с начин на
трайно
ползване
„Друг
селскостопански
терен”,
представляваща имот № 089013,
категория на земята Х-та при
неполивни условия, с площ
17,225 дка
Земеделска земя, с начин на
трайно
ползване
„Друг
селскостопански
терен”,
представляваща имот № 000748,
категория на земята Х-та при
неполивни условия, с площ 454
кв.м. (0,454 дка)
Земеделска земя, с начин на
трайно
ползване
„Друг
селскостопански
терен”,
представляваща имот № 000547,
категория на земята ІV-та при
неполивни условия, с площ
10,300 дка

Земеделска земя, с начин на
трайно
ползване
„Друг
селскостопански
терен”,
представляваща имот № 000736,
категория на земята ІV-та при
неполивни условия, с площ
41,417 дка
Земеделска земя, с начин на
трайно
ползване
„Друг
селскостопански
терен”,
представляваща имот № 000723,
категория на земята ІV-та при
неполивни условия, с площ
5,175 дка
Земеделска земя, с начин на
трайно
ползване
„Друг
селскостопански
терен”,
представляваща имот № 000724,

местност „Балтата” в
землището на гр.Белослав

1013/13.03.2013 г.

местност „Скелята” в
землището на гр.Белослав

1016/10.04.2013 г.

местност „Скелята” в
землището на гр.Белослав

1017/10.04.2013 г.

местност „Скелята” в
землището на гр.Белослав

1018/10.04.2013 г.

местност „Скелята” в
землището на гр.Белослав

1019/10.04.2013 г.

местност „Скелята” в
землището на гр.Белослав

1020/10.04.2013 г.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

категория на земята ІV-та при
неполивни условия, с площ
77,657 дка
Земеделска земя, с начин на
трайно
ползване
„Друг
селскостопански
терен”,
представляваща имот № 000738,
категория на земята ІV-та при
неполивни условия, с площ
11,608 дка
Земеделска земя, с начин на
трайно
ползване
„Друг
селскостопански
терен”,
представляваща имот № 000544,
категория на земята ІV-та при
неполивни условия, с площ
9,568 дка

Земеделска земя, с начин на
трайно
ползване
„Животновъдна
ферма”,
представляваща имот № 000449,
с площ 3,302 дка
Земеделска земя, с начин на
трайно
ползване
„Друг
селскостопански
терен”,
представляваща имот № 000271,
категория на земята Х-та при
неполивни условия, с площ
10,848 дка
Земеделска земя, с начин на
трайно
ползване
„Друг
селскостопански
терен”,
представляваща имот № 000272,
категория на земята Х-та при
неполивни условия, с площ
21,074 дка
Земеделска земя, с начин на
трайно
ползване
„Друг
селскостопански
терен”,
представляваща имот № 000276,
категория на земята VІ-та при

местност „Скелята” в
землището на гр.Белослав

1021/10.04.2013 г.

местност „Скелята” в
землището на гр.Белослав

1022/10.04.2013 г.

местност „Боаза” в
землището на гр.Белослав

1032/06.06.2013 г.

землище гр.Белослав

1035/06.06.2013 г.

землище гр.Белослав

1036/06.06.2013 г.

землище гр.Белослав

1037/06.06.2013 г.

25.

26.

неполивни условия, с площ
36,582 дка
Земеделска земя, с начин на
трайно
ползване
„Друг
селскостопански
терен”,
представляваща имот № 000087,
категория на земята V-та при
неполивни условия, с площ
3,097 дка
УПИ VІ-1640 в кв.105 по плана
на гр.Белослав, с площ 356,14
кв.м.,
отреден
за„Жилищностроителство”

землище гр.Белослав

1041/19.06.2013 г.

гр.Белослав

1025/10.04.2013 г.

в с.Страшимирово:
№
2.

3.

4.

5.

Описание на имота (вещта)
Земеделска земя, с начин на
трайно ползване „Мочурище”,
представляваща имот № 000068,
категория на земята Х-та при
неполивни условия, с площ
24,632 дка
Земеделска земя, с начин на
трайно ползване „Мочурище”,
представляваща имот № 000080,
категория на земята Х-та при
неполивни условия, с площ
8,971 дка
Земеделска земя с начин на
трайно ползване „Мочурище”,
представляваща имот № 000066,
категория на земята Х-та при
неполивни условия, с площ 10
дка
Земеделска земя с начин на
трайно ползване „Мочурище”,
представляваща имот № 000106,
категория на земята Х-та при
неполивни условия, с площ
6,691 дка

В 13,44 часа в залата влиза В.Кателиев.

Местонахождение на имота
землище с.Страшимирово

АОС №
1006/05.12.2012 г.

землище с.Страшимирово

1007/05.12.2012 г.

землище с.Страшимирово

1011/13.03.2013 г.

землище с.Страшимирово

1031/06.06.2013 г.

По трета точка
Д.Митишева – Преминаваме към трета 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.
В 13,45 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 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 г-н Петров, колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 4 членове и с 4 гласа - „ЗА”
прие
докладната.
В 13,47 часа в залата влизат Хр.Христов и Ст.Михов
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната.Няма.
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 14 ,”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, 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 № 266
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 № 000077, с начин на трайно ползване „Друг
селскостопански терен”, с площ 0,408 дка (408 кв.м.), категория на земята ІV-та при
неполивни условия, находяща се в местността „Стара гара” в землището на с.Разделна,
описана в АОС № 1023/10.04.2013 г.;
2. Земеделска земя – имот № 000072, с начин на трайно ползване „Друг
селскостопански терен”, с площ 0,148 дка (148 кв.м.), категория на земята ІV-та при
неполивни условия, находяща се в местността „Стара гара” в землището на с.Разделна,
описана в АОС № 1024/10.04.2013 г.

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 № 000077 - 365,00 лв. (триста шестдесет и пет лева),
без ДДС;
2. За земеделска земя – имот № 000072 – 132,00 лв. (сто тридесет и два лева), без
ДДС.
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 четвърта точка
Д.Митишева – Преминаваме към четвърта точка от дневния ред относно Доброволна
делба на недвижим имот – съсобственост между Община Белослав и ПК” Заря
гр.Белослав 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 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 г-н Петров, колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 4 членове и с 4 гласа - „ЗА”
прие
докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната.Няма.
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 16 ,”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. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственост
и чл. 50, ал. 1, т. 1 и 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 № 267
І. Общински съвет на Община Белослав дава съгласие за извършване на доброволна
делба с ПК”Заря” гр.Белослав на недвижим имот, представляващ едноетажна масивна
сграда, находяща се в УПИ ХІ в кв.11 по плана на с.Разделна, община Белослав, област
Варна, описана в т.1 на АОС № 262/29.04.2002 г, както следва:

1. За Община Белослав - Дял І-ви „Читалище”, състоящ се от:
o Салон със сцена със ЗП 135,61 кв.м.;
o Предверие със ЗП 4,50 кв.м.;
o Два броя гримьорни със ЗП 7,50 кв.м. (всяка);
o Фоайе със ЗП 17,23 кв.м.;
o Канцелария 1 със ЗП 20,83 кв.м.;
o Канцелария 2 със ЗП 18,47 кв.м.;
o Санитарен възел със ЗП 4,80 кв.м.;
o Библиотека със ЗП 33,00 кв.м.;
o Склад с предверие към библиотеката, със ЗП 4,80 кв.м. - предверието и ЗП 15,08
кв.м. – склада;
o Предверие към канцелария 2 със ЗП 11,23 кв.м.;
o Склад 1 към канцелария 2 със ЗП 9,88 кв.м.;
o Склад 2 към канцелария 2 със ЗП 8,84 кв.м.;
o Склад 3 към канцелария 2 със ЗП 35,13 кв.м.
РЗП на дял І-ви: 410,64 кв.м., ведно с 86,61% ид. части от общите части на сградата.
2. За ПК”Заря” гр.Белослав – Дял ІІ-ри „Магазин”, състоящ се от:
o Търговска зала със ЗП 42,72 кв.м.
o Склад със ЗП 7,31 кв.м.;
o Санитарен възел със ЗП 1,23 кв.м.
РЗП на дял ІІ-ри: 63,46 кв.м., ведно с 13,39 % ид. части от общите части на сградата.
ІІ. Общински съвет на Община Белослав упълномощава кмета на Община Белослав
да сключи договор за доброволна делба с ПК”Заря” гр.Белослав за реално обособените
дялове на едноетажната масивна сграда в УПИ ХІ в кв.11 по плана на с.Разделна и
състави Акт за частна общинска собственост на дела на Община Белослав.
По пета точка
Д.Митишева – Преминаваме към пета точка от дневния ред относно– Даване на
съгласие за монтиране на паметна плоча в недвижим имот – публична общинска
собственост в памет на шахматиста Иван Николов Добрев. 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 5 члена, с 1 глас - „ПРОТИВ” и 4 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” не 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 г-н Петров, колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 4 членове и с 1 глас - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

и 3 гласа „ПРОТИВ” не прие докладната.Обсъждането беше да не стане прецедент за
в бъдеще.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена, с 2 гласа „ПРОТИВ” и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” не
подкрепи 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 – “ПРОТИВ ” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” не прие
докладната.Нашият мотив е, че при изграждането на такива проекти има клауза в
договора, че 5 години от изграждането на този проект не трябва да се нарушава
цялостната конструкция.
Д.Митишева - Благодаря, колеги имате думата за мнения, становища по докладната.
Г-н Ж.Петров – Уважаеми общински съветници, ясно е становището на комисиите.
Миналата седмица имахме проверка от междинното звено по Проекта Белослав
изграждане на жизнена градска среда и трябва да Ви кажа, че за близките две години от
както площада и парка са направени нямаше нито една забележка.Ние вземахме мерки
за изкъртените кошчета и пейки.Всичко беше възстановено и проверяващите не
намериха нарушения.Проекта е под наблюдение 5 години.Всичко, което се надгражда и
е красиво може да намери место, но когато им казах за какво става въпрос мнението им
беше, че площада не е най-удачното място за това.Така, че аз също се солидаризирам с
Вашето мнение.
Д.Митишева – Други мнения?Няма.
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 0 ,”ПРОТИВ”-5 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 11, 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. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 268
Общински съвет на Община Белослав разрешава на председателя на Шахматен
клуб „Гебедже” – гр.Белослав да монтира паметна плоча в централен площад
„Възраждане” в гр.Белослав, в градинката южно от шахматната дъска, находящ се в
кв.30 по плана на гр.Белослав, актуван с АОС № 93/05.06.2000 г., с размери 60/40 см.,
поставена върху бетон във форма тип-възглавница, със снимка и името на – Иван Н.
Добрев, годината му на раждане 1960 г. и годината на смъртта му 2010 г., както и
следния текст: В памет на майстора на спорта по шахмат – 11.08.2013 г.”, след издадено
разрешение от гл. архитект на Община Белослав.

Решение № 268 от Протокол № 23/18.07.2013г на ОбС Белослав НЕ СЕ
ПРИЕ!

По шеста точка
Д.Митишева – Преминаваме към шеста точка от дневния ред относно Даване на
съгласие за разделяне на ПИ 000065 местност „Стара гара” землището на с.Разделна,
обл.Варненска на два поземлени имота. 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 5 члена, с 4 гласа - „ЗА” и 1 глас
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена, с 5 гласа „ЗА” подкрепи докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения.Няма.Преминаваме към гласуване.
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 14 ,”ПРОТИВ”-1 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21 ал.1,т.8
,чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и заявление вх.№ 95-00-381/11.07.2013г от П.
Димитрова- гл.експерт в дирекция ИИП,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 269
Общински съвет на Община Белослав дава съгласие ПИ 000065, в местност
„Стара гара”, землището на с.Разделна, обл. Варненска, с площ от 37,807 дка., за
който има съставен АОС № 917/14.04.2010 г. да бъде разделен на два поземлени
имота.

По седма точка
Д.Митишева – Преминаваме към седма точка от дневния ред относно Вземане на
Решение за :Издаване на записна Заповед от Община Белослав в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху
добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 03/321/01173 от
27.11.2012г. по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г/ПРСР/

.Подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за
Проект № 03/321/01173 „Водоснабдяване с.Страшимирово, Община Белослав - V етап
ул.”Васил Левски”, ул.”Надежда”, ул.”Иван Вазов”,ул.”Зора” , ул.”Бачо Киро”,
ул.”Орел”, ул.”Пробуда”, ул.”Никола Петков”, о.к.44- о.к.53”, сключен между Община
Белослав и ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция.Докладва Р.Десова –
Гл.счетоводител на Община Белослав.
Г-жа Десова запозна присъстващите с докладната.
В 14,02 часа от залата излизат Б.Николов и 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 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 г-н Петров, колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 4 членове и с 4 гласа „ЗА” прие
докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена, с 5 гласа „ЗА” подкрепи 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.Няма.Преминаваме към гласуване.
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 Закона за местното самоуправление и местната
администрация и на основание договор за отпускане на финансова помощ №
03/321/011173 от 27.11.2012г по мярка 321 "Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013г.(ПРСР) , Подкрепена от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони за Проект № 03/321/01173 „Водоснабдяване с.
Страшимирово V-ти етап, Община Белослав ул. „В. Левски”, „Надежда”, „Иван
Вазов”, „Зора”, „Бачо Киро”, „Орел”, „Пробуда”, „Никола Петков”, О. К. 44-

О. К.53, сключен между Община Белослав и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136,
ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, взе
следното
РЕШЕНИЕ № 270
1. Упълномощава кмета на общината Белослав да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 224 665,98 лв. (двеста
двадесет и четири хил шестотин шестдесет и пет лв. и 98 ст.) за обезпечаване на
110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по
договор за отпускане на финансова помощ № 03/321/01173 от 27.11.2012г по мярка
321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г.(ПРСР) ,
Подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за
Проект № 03/321/01173 „Водоснабдяване с. Страшимирово V-ти етап, Община
Белослав ул. „В. Левски”, „Надежда”, „Иван Вазов”, „Зора”, „Бачо Киро”,
„Орел”, „Пробуда”, „Никола Петков”, О. К. 44О. К.53„, сключен между
Община Белослав и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция
2. Възлага на кмета на Община Белослав да подготви необходимите документи
за получаване на авансовото плащане по договор № 03/321/01173 от 27.11.2012г и
да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

По осма точка
Д.Митишева – Преминаваме към осма точка от дневния ред относно Вземане на Решение за :
Издаване на запис на Заповед от Община Белослав в полза на ДФ ”Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 180 от 16.04.2013г за
изпълнение на проект „Промоционална кампания на риба и рибни продукти”
Мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании” по Приоритетна ос № 3:
„Мерки от общ интерес” от „Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на
Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период
2007-2013 г., сключен между Община Белослав и Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултури /ИАРА/.Докладва Р.Десова – Гл.счетоводител на Община Белослав.
Г-жа Десова запозна присъстващите с докладната.
В 14,07 часа от залата излиза В.Кателиев
В 14,09 часа в залата влизат Б.Николов и 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 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 г-н Петров, колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 4 членове и с 4 гласа „ЗА” прие
докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена, с 5 гласа „ЗА” подкрепи 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.Няма.Преминаваме към гласуване.
С поименно гласуване при кворум -15 , гласували „ЗА” – 15 ,”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
№ 180 от 16.04.2013г.за изпълнение на проект”Промоционална кампания на риба
и рибни продукти” Мярка 3.4.”Развитие на нови пазари и промоционални
кампании” по Приоритетна ос №3”Мерки от общ интерес” от Оперативна
програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България,
финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 20072013г.,сключен между Община Белослав и Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултури(ИАРА),взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 271
1.Общински съвет Белослав упълномощава Кмета на Община Белослав да
подпише Запис на заповед, без протест и без разноски,без никакви възражения и
без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платима на предявяване в
полза на ДФ„Земеделие"-Разплащателна агенция в размер на 195 440.53 лева,
(Сто деветдесет и пет хиляди четиристотин четирдесет лева и 53 стотинки ) за
обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за
отпускане на финансова помощ № 180 от 16.04.2013г.за изпълнение на
проект”Промоционална кампания на риба и рибни продукти” Мярка
3.4.”Развитие на нови пазари и промоционални кампании” по Приоритетна ос
№3”Мерки от общ интерес” от Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за
рибарство за програмен период 2007-2013г.,сключен между Община Белослав и
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури(ИАРА)

2.Възлага на Кмета на Община Белослав да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по договор № 180 от 16.04.2013г.
и да ги представи пред ДФ„Земеделие"-Разплащателна агенция.
По девета точка
Д.Митишева – Преминаваме към девета точка от дневния ред относно Временно
финансиране за проект „За модeрна и компетентна администрация в Община Белослав” по
Оперативна програма „Административен капацитет” съфинансирана от ЕС чрез Европейския
социален фонд, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси” подприоритет 2.2
„Компетентна и ефективна държавна администрация” Бюджетна линия BG051PO002/12/2.207. Докладва Р.Десова – Гл.счетоводител на Община Белослав.
Г-жа Десова запозна присъстващите с докладната.
В 14,11 часа в залата влиза В.Кателиев.
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 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 г-н Петров, колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 4 членове и с 4 гласа „ЗА” прие
докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена, с 5 гласа „ЗА” подкрепи 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.Няма.Преминаваме към гласуване.
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 16 ,”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 и 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 № 272
1.Общински съвет Белослав дава съгласие да се ползват 20 000 лева собствени
бюджетни средства за временно финансиране за целия период на изпълнение и до
получаване на финално плащане от Договарящия орган по Договор № А 12-22-86 от
11.04.2013г за проект ”За модерна и компетентна администрация в Община Белослав” по
Оперативна програма”Административен капацитет” съфинасирана
от ЕС чрез
Европейския социален фонд, Приоритетна ос ІІ”Управление на човешките ресурси”
подприоритет 2.2.”Компетентна и ефективна държавна администрация” Бюджетна
линия BG051PO002/12/2.2-07.

По десета точка
Д.Митишева – Преминаваме към десета точка от дневния ред относно Вземане на
решение за сключване на договор за изграждане на нов топлоизточник / котелно/ за
изгаряне на пелети за нуждите на Основно училище „Св. Св.Кирил и Методий” с.
Езерово, ОДЗ „Дора Габе” – с.Езерово, кметство с.Езерово и читалище с.Езерово
Докладва Ж.Петров – Кмет на Община Белослав.
Г-н Петров запозна присъстващите с докладната.Беше отбелязано колко належащо е
приемането й, за да бъде осигурена топлината на децата от с.Езерово.
Д.Митишева – Колеги, имате думата за въпроси, мнения относно докладната.
Хр.Христов – Имам предложение тази докладна,тъй като не е гледана на комисии да
бъде разгледана на следваща сесия. Колко ще ни струва ако ние изградим
инсталацията? Да се обсъдят поне 5 оферти.Затова предлагам разглеждането на
следваща сесия на докладната.
Г-н Ж.Петров – Другата сесия е през септември.Срокът на изграждане е три
месеца.Другият вариант е извънаредна сесия.Вие решавате.Така както аз съм отговорен
за отоплението на децата така и Вие носите отговорност.
И.Сърмов – Г-жо Председател, с колегите искаме 15 мин почивка да можем да обсъдим
въпроса.
Г-н Ж.Петров – Поканил съм представители на фирмата, които могат да отговорят на
Вашите въпроси.
Ем. Боев – Ръководител производство на фирма Далкия Варна – Предложението е
следното: ние изграждаме инсталацията.Тя вероятно ще струва някакви пари, могат да

се вземат оферти.Идеята е,че ако Вие построите инсталацията и разделите на тези
години, ще Ви излезе разликата, която ние Ви вземаме.Тази инсталация, която ние ще
построим ще бъде Ваша. Просто ние Ви даваме нещо на заем.
Г-н Ж.Петров – Господин Боев колко ще ни струва Вашата инвестиция, която
предлагате с изграждането на котела?
Ем.Боев – Нашата инвестиция е около 70 000 лв, котела ще е италиански.Той ще остане
за Вас.Чух за вариант климатици.Хубавите климатици ще струват над 140 000 лв.Ако
се вземат не добри климатици сметките за ток ще са високи и последното нещо, което
имам против климатиците е,че не са добри за помещения където има деца.Нямам нищо
против намерете още оферти.Далкия е сериозна фирма и мислим с переспектива за
с.Езерово.
Д.Митишева – Други въпроси? Г-жа Г.Тодорова има думата.
Г.Тодорова – Моят въпрос е към г-н Петров. На какво законово основание ще се
сключи този договор? Ще се провежда ли процедура по закона за обществените
поръчки, директно възлагане?
Г-н Ж.Петров – Нека г-жа Ив.Димитрова- юриста на общината да отговори на въпроса.
Ив.Димитрова – Тъй като финансирането е изцяло от фирма Далкия не е приложим
закона за обществените поръчки.Пари от бюджета няма да се използват.
Ив.Лефтерова- Директор на ОДЗ „Дора Габе” – Аз искам да кажа моето мнение
относно климатиците.За мен те не са оптималното решение. Първо в стаите няма да е
достатъчно топло за децата.Температурите няма да бъдат еднакви във всичките
помещения.
Г- н Ж.Петров –Преди да получим това писмо, изпълнителния директор на ТЕЦ –а
казваше, че е добре да сложим климатици, защото има вероятност ТЕЦ – а да работи.
След
получаване
на
писмото
стана ясно,че
алтернативата
климатик
отпада.Единствената алтернатива е да се прави локално парно.Ако вземем решение ние
да правим инсталацията ще са ни необходими средства, в момента Общината няма пари
и с всеки изминал месец нещата стават по- трудни.Ако ние изграждаме инсталацията
ще ни трябват 70 000 лв, ще трябва човек който да поддържа това парно, пелети около
100 тона по 300 лв тона - 30 000 лв или общо около 100 000 лв и всичко това са
средства, които на този етап не можем да си позволим.Трябва да намерим решение на
създалата се ситуация и то възможно в най- кратки срокове.
Д.Добрев – Не може ли да се помисли за газифициране.

Г-н Ж.Петров – Направих запитване до Булгаргаз – отказват. Друго запитване отправих
към Делфин.Отговорът беше, че нямат право да препродават газ.Вариантът газ
отпада.Другият вариант нафта, не става,защото е много скъпа.И така стигнахме до
варианта парно с пелети.
И.Сърмов – Предлагам 15 мин почивка.
В 14,35 часа беше обявена почивка.
Заседанието започна в 15,20 часа.Отсъства Г.Тодорова.
И.Сърмов – Имам предложение тази точка да остане последна за разглеждане, защото
имаме някой неща за доуточняване.
Д.Митишева- Постъпи предложение от И.Сърмов.Който е съгласен, моля да гласува.
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 13, ”ПРОТИВ”-2 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав, прие направеното
предложение.

По единадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към единадесета точка от дневния ред относно Актуализация на
бюджет, поименен списък на капиталовите разходи на Община Белослав за 2013 година
Докладва Р.Десова – Гл.счетоводител на Община Белослав.
Г-жа Десова запозна присъстващите с докладната.
В 15,22 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 5 члена, с 3 гласа „ЗА” 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” и 1 глас „ПРОТИВ” по точката за закупуване на климатиците 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 г-н Петров, колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 4 членове и с 4 гласа „ЗА” прие
докладната.

Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена, с 5 гласа „ЗА” подкрепи 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” като 1 член на комисията се въздържа по точката за
климатиците, прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения.Няма.Преминаваме към гласуване.
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 15,”ПРОТИВ”-1,
”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 № 273
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
2. Общински съвет в приема и утвърждава актуализация на поименния
списък на пътуващите учители с право на заплащане на част от транспортните
разходи, съгласно Приложение № 3

По дванадесета точка
Д.Митишева –
Преминаваме към дванадесета точка от дневния ред относно
Утвърждаване промяна в графика за движение на м/ф „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 5 члена, с 5 гласа „ЗА” прие докладната.

Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена, с 5 гласа „ЗА” подкрепи докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения.Няма.Преминаваме към гласуване.
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 № 274
Общински съвет Белослав реши моторен ферибот „Белослав” в делничните
дни да се движи без разписание между 18.00 и 18.30 часа.

По тринадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към тринадесета точка от дневния ред относно Приемане
на Декларация за достъп на младите хора до култура . Докладва - Д. Митишева –
Председател на ОбС Белослав.
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.Няма.Преминаваме към гласуване.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16 ,”ПРОТИВ”-0 , ”ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.17,ал.1,т.10, чл.21,ал.2,чл.27,ал.3
от ЗМСМА,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 275
Общински съвет Белослав приема Декларация за достъп на младите хора до
култура

По четиринадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към четиринадесета точка от дневния ред относно Отчет
за изпълнение решенията на Общински съвет Белослав, взети през периода
01.01.2013г. - 30.06.2013г. Докладва Д. Монева – Секретар на Община Белослав.
Г-жа Монева запозна присъстващите с докладната.
В 15,30 часа от залата излизат Б.Николов и Хр.Христов.
Д.Митишева – Колеги, отчета не подлежи на гласуване.

По петнадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към петнадесета точка от дневния ред относно Отчет за
дейността на Общински съвет Белослав и неговите комисии през периода 01.01.2013г.
- 30.06.2013г. Докладва Д. Митишева – Председател на ОбС Белослав.
Г-жа Митишева запозна присъстващите с докладната.Отчета е гледан на всички
комисии и не подлежи на гласуване.
Д.Митишева- Колеги, връщаме се за разглеждане към докладната за изгражадане на
парно.
В.Вълканова – Уважаеми колеги, уважаеми г-н Петров преди 5 мин. Общинския съвет
разреши този въпрос с приемане решението за климатиците.
Г-н Ж.Петров – Ако искате през август да се свика извънаредна сесия при
положение,че изграждането на това котелно ще отнеме 3-4 месеца.И ако общинските
съветници не разбират какво е положението в момента, то кой да го разбере?
В.Вълканова – За мен този проект за решение е изключително недообмислен и през 2
мин трябва да се взимат различни решения.Въпросът с отоплението на четирите сгради
е изключително сериозен.Трябва да се търси решение, което да влезе в сила до есента.
Г-н Ж.Петров – Уважаеми съветници, оттеглям докладната за разглеждане на следваща
сесия.
В 15,35 часа от залата излизат Хр.Христов и Д.Добрев.
В.Вълканова- Въпросът с изграждането на подобна инсталация е решим оперативно и в
рамките на администрацията,тъй като няма да се инвестират средства. Не знам защо
Общината трябва да се ангажира с разплащането на тази топлинна енергия при
положение,че училището е на делигиран бюджет.Вече стана твърде дискриминационно
отношението на общината към всички учебни заведения.Училището би трябвало да си
плаща топлинната енергия.За сведение кубатурата на нашето училище е два пъти поголяма от кубатурата на четирите сгради в с.Езерово.За миналата 2012година сме

платили 35 000 лв,До този момент за 2013г са изразходвани 26 680 лв. В докладната е
отбелязано,че се придвиждат средства около 57 000лв.Ако общината предприеме
правилните действия да се обяви конкурс, да се избере изпълнител, който ще предложи
най-добрите условия.Аз подкрепям именно това предложение да се изгради парно,а не
за климатици да се отпускат средства.И съм твърдо за това отоплението да се поеме от
учебните заведения.
В.Кателиев - Аз подкрепям г-жа Вълканова,за това всички училища да си плащат
отоплението.Къде са директора на училището в с.Езерово и кмета? Ние решаваме
техните проблеми, а тях ги няма в този важен момент.
И.Сърмов – Г-жо Вълканова, смятам,че разбрахте защо поискахме почивка за
обсъждането на този въпрос.Всяка фирма,която ще се яви на конкурс трябва да
отговаря на определени условия.Въпросът с климатиците е временен вариант.Това го
обсъждахме на комисиите. Ако се стигне до добър вариант парите за климатиците с
една актуализация ще се прехвърлят за друго.
Д.Митишева- Колеги, имате ли други мнения.Няма. Тъй като вносителят оттегли
докладната,но съгласно чл.91 от Правилника за нашата работа това може да стане само
до започване на обсъждането в заседание на общинския съвет, а след това само с негово
съгласие. Подлагам на гласуване оттеглянето на докладната.
С явно гласуване при кворум -14, гласували „ЗА” – 12 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 2, Общински съвет Белослав оттегли разглеждането на
докладна вх№ 89/18.07.2013г

Заседанието приключи в 15,45 часа

Десислава Митишева
Председател на Общински съвет Белослав

