ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ПРОТОКОЛ

№ 10

Днес, 12.06.2012 г. /вторник / от 13.30 часа, в конферентната зала на
община Белослав, се проведе десетото редовно заседание на Общински съвет
Белослав. При откриване на заседанието присъстваха 15 общински съветника и кмета
на община Белослав – г-н Желязко Петров.Отсъстват Стойчо Михов и Христо Христов
.
Ж.Костова- Добър ден, уважаеми колеги. Положени са подписите на 15 общински
съветника. Имаме необходимият кворум и на основание чл.27 ал.2 от ЗМСМА
откривам десетото редовно заседание на Общински съвет – Белослав.Имате думата за
корекции,предложения във връзка с дневния ред.Няма.Предлагам да гласуваме целия
проект за дневен ред, който е съгласен, моля да гласува.

С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15,”ПРОТИВ”0 , ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-0, Общински съвет Белослав реши да приеме следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докл.записка с вх №76/23.05.2012г - Вземане на решение за одобряване на ПУППарцеларен план за обект:’’Водоснабдяване’’ на ПИ 020018 местност ”Иню Юстю” в
землището на с. Езерово,обл.Варна
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва:А.Вълканова–гл.архитект на общ. Белослав
2. Докл.записка с вх №77/23.05.2012г - Вземане на решение за одобряване на ПУППарцеларен план за обект:’’Електрозахранване’’ на ПИ 020018 местност ”Иню Юстю”
в землището на с. Езерово,обл.Варна
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва:А.Вълканова–гл.архитект на общ. Белослав

3. Докл.записка с вх №78/23.05.2012г - Вземане на решение за одобряване на ПУП-ПРЗ
на ПИ 000114 землището на с. Страшимирово,обл. Варна,във връзка със смяна на
предназначението от земеделска земя за нуждите на “Жилищно строителство”.
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва:А.Вълканова–гл.архитект на общ. Белослав
4. Докл.записка с вх №84/05.06.2012г Актуализиране на Годишната програма за управление
и разпореждане с общинска собственост за 2012 г.
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: Петя Димитрова – гл.експерт в Дирекция „ИИП”

5. Докл.записка с вх №81/05.06.2012г. Продажба на недвижими имоти – частна
общинска собственост на собственици на законно построени в имотите сгради, с
учредено право на строеж.
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: Петя Димитрова – гл.експерт в Дирекция „ИИП”
6. Докл.записка с вх №82/05.06.2012г. Учредяване право на пристрояване на
пристройка със ЗП 70 кв.м. към съществуваща жилищна сграда, построена с отстъпено
право на строеж върху недвижим имот - частна общинска собственост .
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: Петя Димитрова – гл.експерт в Дирекция „ИИП”
7. Докл.записка с вх №83/05.06.2012г. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на
недвижим имот – частна общинска собственост
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: Петя Димитрова – гл.експерт в Дирекция „ИИП”
8. Докл.записка с вх №86/05.06.2012г Предоставяне за безвъзмездно управление на
недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от първи етаж
на северното крило на масивна триетажна сграда „Поликлиника” на Център за спешна
медицинска помощ – гр.Варна, филиал гр.Белослав
Внесено: Ж. Костова- Председател на ОбС Белослав
Докладва: Ж. Костова- Председател на ОбС Белослав

9. Докл.записка с вх №80/04.06.2012г Отпускане на еднократна помощ на социално
слаби лица от Община Белослав
Внесено: В.Христова – Общински съветник
Докладва: В.Христова – Общински съветник
10. Докл.записка с вх №79/01.06.2012г Тарифа за определяне и администриране на
потребителска такса в звено за услуги в домашна среда по схема BG051PO001-5.1.04
“ПОМОЩ В ДОМА” по приоритетна ос 5 на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси”
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: Д.Йорданова-зам. кмет на Община Белослав
11. Докл.записка с вх №87/05.06.2012г Удостояване със звание “Почетен гражданин на
Белослав”
Внесено: Ж. Костова- Председател на ОбС Белослав
Докладва: Ж. Костова- Председател на ОбС Белослав

12. Докл.записка с вх №85/05.06.2012г Актуализация на бюджет, ИБСФ и поименен
списък за капиталови разходи на Община Белослав за 2012г.
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: Р.Николова –директор дирекция “ФМП и АО”

По първа точка
Ж. Костова – Преминаваме към първа точка от дневния ред относно: Вземане на
решение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за обект:’’Водоснабдяване’’ на ПИ
020018 местност ”Юню Юстю”
в землището на с. Езерово,обл.Варна
Докладва:А.Вълканова–гл.архитект на общ. Белослав.
Г-жа Вълканова запозна присъстващите с докладната.
Ж. Костова – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-жа
Десислава Митишева да докладва становището на комисията.
Д.Митишева- Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена, с 5 гласа „ЗА” подкрепи докладната.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси, мнения относно докладната
Е.Дичев – Предлагам да прекратим разискванията.

Ж. Костова-Постъпи предложение за прекратяване на разискванията.Предлагам да
гласуваме.
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15,”ПРОТИВ”0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, предложението за прекратяване на разискванията се
прие.
Ж. Костова- Предлагам да гласуваме докладната.
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15,”ПРОТИВ”0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание чл.129 ал.(1) от
ЗУТ и чл.21,ал.(1) т.11 чл.27,ал.3 от ЗМСМА,взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 106
106.1. Общински съвет Белослав
одобрява
ПУП-Парцеларен план за
обект:“Водоснабдяване” на ПИ 020018 местност “Иню Истю” землището на с. Езерово,
обл.Варненска.

106.2. Настоящото решение подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването
му в Държавен вестник , чрез Общински съвет Белослав пред Варненски
административен съд.
В 13,35 часа в залата влиза Стойчо Михов.

По втора точка
Ж. Костова – Преминаваме към втора точка от дневния ред относно: Вземане на
решение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за обект:’’Електрозахранване’’ на ПИ
020018 местност ”Иню Юстю” в землището на с. Езерово, обл.Варна
Докладва:А.Вълканова–гл.архитект на общ. Белослав
Г-жа Вълканова запозна присъстващите с докладната.
Ж. Костова – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-жа
Десислава Митишева да докладва становището на комисията.
Д.Митишева- Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена, с 5 гласа „ЗА” подкрепи докладната.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси, мнения относно докладната.Няма. Предлагам
да гласуваме.

С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16,”ПРОТИВ”0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание чл.129 ал.(1) от
ЗУТ и чл.21,ал.(1) т.11 чл.27,ал.3 от ЗМСМА,взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 107
107.1.Общински съвет Белослав одобрява ПУП-Парцеларен план за
обект:“Електрозахранване” на ПИ 020018 местност “Иню Юстю” землището на с.
Езерово, обл.Варненска.

107.2.Настоящото решение подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обявяването му в Държавен вестник, чрез Общински съвет Белослав пред Варненски
административен съд.
По трета точка
Ж. Костова – Преминаваме към трета точка от дневния ред относно Вземане на
решение за одобряване на ПУП-ПРЗ на ПИ 000114
землището на с.
Страшимирово,обл. Варна,във връзка със смяна на предназначението от земеделска
земя за нуждите на “Жилищно строителство”. Докладва:А.Вълканова–гл.архитект на
общ. Белослав
Г-жа Вълканова запозна присъстващите с докладната.
Ж. Костова – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-жа
Десислава Митишева да докладва становището на комисията.
Д.Митишева- Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена, с 5 гласа „ЗА” подкрепи докладната.
Ж. Костова – 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 2 гласа - „ЗА” и 2 гласа
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “ не прие докладната.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси, мнения относно докладната.
В.Христова- Уважаеми колеги мисля,че ако вземем това решение сега на всеки следващ
собственик на земеделска земя ще трябва да се даде същото.Вие, г-жо Вълканова знаете
ли къде се намира това място,ходили ли сте там?
А.Вълканова-Не, не съм ходила,но ми обясниха къде точно се намира.

В.Христова- Нямам нищо против собствениците,но това е земеделска земя,която е
оградена с масивна ограда от бетонови блокчета над 80 см.Има направени временни
постройки,които могат да се използват за постоянно живеене, има кей и достъпа до
езерото на практика е невъзможен. Мисля,че трябва да има контрол, да помислим за в
бъдеще,да вземем разумно решение.
Е.Дичев- Заинтригува ме изказването на колежката.Щом е така трябва да се сезира
комисия от ТСУ и Гл.архитект да отидат на място, да се установи имат ли разрешение
за изграждане на оградата и кея , да установи фактическото състояние.
А.Вълканова- Тъй като обекта вече е минал през комисия на областна дирекция найвероятно представители на РИОКОЗ са ходили на място и щом са издали становище
значи няма проблеми.
Е.Дичев - Изграждането на оградата не е в техните компетенции.За тази ограда те
трябва да имат разрешително.Таксата е най-малко 2-3 хил.лв за изграждането й.
Общината има нужда от средства и ще помоля колегите,когато имат информация да
сигнализират и да помагаме на общинска администрация, тъй като те нямат
фактическата възможност да обикалят навсякъде.
Г-н Ж.Петров- От дебата,който се води става ясно, че докладните,които се внасят от
мое име трябва да са аргументирани и точни. От всичко казано става ясно,че
собственика по този начин ще си узакони имота.
И.Димитрова- Искам да помоля общинските съветници, ако гласуват с отрицателен вот
да дадат аргумент за своето решение, за да може да бъде законосъобразно всичко.
А.Вълканова- Собственика на имота има право да си огради имота.Дали ще е ограда от
тел, която да е висока 2м. или от блокчета всеки сам си решава.
Е.Дичев – Проблема е в това,че по всяка вероятност тази ограда е незаконна. Не е
платено разрешително за изграждане на оградата.Освен това достъп до канала трябва
да има.Да се запази облика на крайезерната ивица. Да не стане като в с. Езерово,
фирмите си оградиха имотите и няма път от къде да се мине.
А.Вълканова- Това е проблем на земеразделянето,кадастралния план.Вашето решение
трябва да бъде законно.
П.Атанасова – Колеги, явно се появи дебат.Предлагам да отложим разглеждането на
докладната на следваща сесия.
Е.Дичев-Няма ли срок за разглеждане.
Ж. Костова-Има и срока е 30 дни от решението на експертния съвет. Така че, ако
отложим разглеждането ще нарушим разпоредбите на Закона за устройство на
територията. Други мнения,становища.Ако няма предлагам да гласуваме.

С поименно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 4, ”ПРОТИВ”4,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-8, Общински съвет Белослав на основание чл.129 ал.(1) от
ЗУТ и чл.21,ал.(1) т.11 чл.27,ал.3 от ЗМСМА, НЕ ПРИЕ!

Р Е Ш Е Н И Е № 108
108.1.Общински съвет Белослав одобрява ПУП-ПРЗ на ПИ 000114 землището
на с. Страшимирово, обл.Варненска във връзка със смяна предназначението на имота
от земеделска земя за нуждите на “Жилищно строителство“ .
108.2.Настоящото решение подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването
му в Държавен вестник, чрез Общински съвет Белослав пред Варненски
административен съд.

По четвърта точка
Ж. Костова – Преминаваме към четвърта точка от дневния ред относно Актуализиране на
Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2012 г.
Докладва: Петя Димитрова – гл.експерт в Дирекция „ИИП”.
Г-жа Димитрова запозна присъстващите с докладната.
Ж. Костова – 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.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси, мнения относно докладната.Няма.Предлагам да
гласуваме.

С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16,”ПРОТИВ”0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание чл. 21, ал. 1, т. 12
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от 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, Общински съвет на община Белослав приема
актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска
собственост за 2012 г., приета с решение № 40 по протокол № 5/31.01.2012 г.,взе
следното

Р Е Ш Е Н И Е № 109
109.І. В т.8 „Описание на имотите и вещите, които общината има намерение да
предложи за продажба” на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска
собственост за 2012 г. прави следното допълнение:
в с.Разделна:
ü УПИ ХІV в кв.30 по плана на с.Разделна, с площ 520 кв.м., отреден за „Жилищно
строителство”, описан в АОС № 192/02.05.2001 г., с предполагаема начална тръжна цена от
3 120,00 лв., без ДДС.”
109.ІІ. В т.9 „Продажба на земя – частна общинска собственост на собствениците на
законно построени сгради без провеждане на публичен търг или публично оповестен
конкурс и ликвидиране на съсобственост” на Годишната програма за управление и
разпореждане с общинска собственост за 2012 г. допълва:
в с.Езерово:
ü УПИ І-49 в кв.11 по плана на с.Езерово, ул.”Марица” № 8, с площ 605,36 кв.м.,
отреден за „Жилищно строителство”, описан в АОС № 989/26.04.2012 г., с предполагаема
продажна цена от 7 270,00 лв., без ДДС.”
„в с.Страшимирово:
ü УПИ ХV-1 в кв.3 по плана на с.Страшимирово, ул.”Победа” № 42, с площ 785,39
кв.м., отреден за „Жилищно строителство”, описан в АОС № 830/20.01.2009 г., с
предполагаема продажна цена от 4 710,00 лв., без ДДС.”
109.ІІІ. Създава: „т.10а Описание на имотите – частна общинска собственост, върху
които общината вече е учредявала право на строеж и има намерение да учреди право на
надстрояване или пристрояване към жилищните сгради, без търг или конкурс на
собствениците им, както следва:
ü Дворно място – УПИ ХІХ-1491 в кв.95 по плана на гр.Белослав, ул.”Оборище” № 38,
с площ 665,47 кв.м., отреден за „Жилищно строителство”, описан в АОС № 990/26.04.2012
г.”
По пета точка
Ж. Костова – Преминаваме към пета точка от дневния ред относно: Продажба на
недвижими имоти – частна общинска собственост на собственици на законно
построени в имотите сгради, с учредено право на строеж.Докладва: Петя Димитрова –
гл.експерт в Дирекция „ИИП”.
Г-жа Димитрова запозна присъстващите с докладната.
Ж. Костова – 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.

Ж. Костова – Имате думата за въпроси, мнения относно докладната.Няма.Предлагам да
гласуваме.
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 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 № 110
110.1. Общински съвет на община Белослав реши да се извърши продажба
без търг или конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
УПИ І-49 в кв.11 по плана на с.Езерово, ул.”Марица” № 8, с площ 605,36 кв.м., отреден
за „Жилищно строителство”, описан в АОС № 989/26.04.2012 г. на собственика на
законно построената в имота сграда – Халил Мустафов Халилов, с постоянен адрес:
с.Езерово, ул.”Марица” № 8 за сумата от 7 270,00 лв. (седем хиляди двеста и
седемдесет лева), без включен ДДС, определена по пазарна цена от оценител на имоти.

110.2. Общински съвет на община Белослав реши да се извърши продажба без
търг или конкурс на ½ идеална част от недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ УПИ ХV-1 в кв.3 по плана на с.Страшимирово, ул.”Победа” № 42, с
площ 785,39 кв.м., отреден за „Жилищно строителство”, описан в АОС №
830/20.01.2009 г. на собственичката на ½ идеална част от законно построената в имота
сграда – Паунка Иванова Великова, с постоянен адрес: гр.Варна, ж.к.”Възраждане” 68,
вх.1, ет.4, ап.20 за сумата от 2 355,00 лв. (две хиляди триста петдесет и пет лева), без
включен ДДС, определена по пазарна цена от оценител на имоти.

110.3. Общински съвет на община Белослав упълномощава Кмета на общината
да извърши необходимите действия по продажбата на общинските имоти и да сключи
договори за покупко-продажбата им.
110.4. Общински съвет на община Белослав определя двумесечен срок от
влизане в сила на заповедите за заплащане на имотите.

В.Кателиев излиза от залата в 13,57 часа

По шеста точка
Ж. Костова – Преминаваме към шеста точка от дневния ред относно Учредяване право
на пристрояване на пристройка със ЗП 70 кв.м. към съществуваща жилищна сграда,
построена с отстъпено право на строеж върху недвижим имот - частна общинска
собственост . Докладва: Петя Димитрова – гл.експерт в Дирекция „ИИП”.
Г-жа Димитрова запозна присъстващите с докладната.
Ж. Костова – 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.
В 13,59 часа В.Кателиев влиза в залата.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси, мнения, предложения и становища относно
докладната.Няма.Предлагам да гласуваме.
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. 34, ал. 4 и чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 44, ал. 1, т. 3 и
чл. 52, 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 № 111
111.1.Общински съвет на Община Белослав реши да се учреди право на
пристрояване на пристройка със ЗП 70 кв.м. към съществуваща жилищна сграда върху
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІХ в кв.95 по
плана на гр.Белослав, ул.”Оборище” № 38, с площ 665,47 кв.м., описан в АОС №
990/26.04.2012 г. без търг или конкурс на собственика на жилищната сграда – Димитър
Тодоров Тодоров от гр.Белослав за сумата от 240,00 лв. (двеста и четиридесет лева), без
ДДС, определена от оценител на имоти.

111.2. Общински съвет на Община Белослав упълномощава Кмета на Община
Белослав да извърши необходимите действия и изготви договор за учредяване право на
пристрояване на пристройка към съществуваща жилищна сграда върху недвижим имот
– частна общинска собственост.

По седма точка
Ж. Костова – Преминаваме към седма точка от дневния ред относно Продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост
Докладва: Петя Димитрова – гл.експерт в Дирекция „ИИП”

Г-жа Димитрова запозна присъстващите с докладната.
Ж. Костова – 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.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси, мнения относно докладната.Няма.Предлагам да
гласуваме.

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 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 № 112
112.1. Общински съвет на Община Белослав реши да се извърши продажба чрез публичен
търг с тайно наддаване на следния недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ УПИ ХІV в кв.30 по плана на с.Разделна, с площ 520 кв.м., отреден за
„Жилищно строителство”, описан в АОС № 192/02.05.2001 г.
112.2 Общински съвет на Община Белослав определя пазарната оценка на недвижимия
имот – частна общинска собственост, в размер на 3 120,00 лв. (три хиляди сто и двадесет
лева), без ДДС и я обявява за начална тръжна цена при провеждане на публичния търг с
тайно наддаване.
112.3 Общински съвет на Община Белослав упълномощава Кмета на община Белослав
да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за покупко-продажба
на общинския имот.

По осма точка
Ж. Костова – Преминаваме към осма точка от дневния ред относно Предоставяне за
безвъзмездно управление на недвижим имот – публична общинска собственост,
представляващ част от първи етаж на северното крило на масивна триетажна сграда
„Поликлиника” на Център за спешна медицинска помощ – гр.Варна, филиал
гр.Белослав.Докладва: Ж. Костова- Председател на ОбС Белослав.
Г-жа Костова запозна присъстващите с докладната.
Ж. Костова – 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.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси, мнения относно докладната.Няма.Предлагам да
гласуваме.
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 Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.
12, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 14, 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 № 113
113.1 Общински съвет на община Белослав предоставя на Център за спешна
медицинска помощ гр.Варна, филиал гр.Белослав за безвъзмездно управление
недвижим имот – публична общинска собственост, предназначен за „Център за
спешна медицинска помощ”, представляващ част от първи етаж на северното крило
на масивна триетажна сграда „Поликлиника”, година на строеж 1979 г. – 1983 г.,
състояща се от три броя кабинети, три броя обслужващи помещения, един брой
складово помещение, коридор, два броя санитарни възли със ЗП 188 кв.м. и два
броя гаражни клетки със ЗП 43 кв.м., ведно със съответните 9,28% идеални части от
общите части на сградата и правото на строеж върху общинска земя, съставляваща
УПИ ІV в кв.138 по плана на гр.Белослав, ул.”Св. Св. Кирил и Методий” № 27,
описан в АОС № 982/22.02.2012 г. за срок от 10 години.

И.Сърмов – Имам предложение към г-н Ж.Петров във връзка с Центъра за спешна
помощ.Този център обслужва освен нашата община и част от селата в община
Аврен.Ако е възможно при среща с Кмета на община Аврен,да бъде помолен да
подпомогне спешния център.

По девета точка
Ж. Костова – Преминаваме към девета точка от дневния ред относно Отпускане на
еднократна помощ на социално слаби лица от Община Белослав .Докладва: В.Христова
– Общински съветник.
Г-жа Христова запозна присъстващите с докладната.
Ж. Костова – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
образование в състав от 5 члена с 5 гласа – “ЗА” прие докладната.
Ж. Костова – Давам думата на председателя на ИК, г-жа Десислава Митишева да
докладва становището на комисията.
Д.Митишева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров , уважаеми колеги
Икономическата комисия заседава в състав от четирима членове и с 4 гласа - „ЗА”,прие
докладната.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната.Няма.Предлагам
да гласуваме.

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 и
т.23 чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и Решение № 246 от Протокол № 24/02.03.2006
г,взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 114
114.1 Отпуска еднократна помощ на Тодор Николов Тодоров от гр. Белослав,
заявление вх. № 9400-183/04.05.2012 г. в размер на 200 лева за продължаващо
лечение.
114.2 Отказва еднократна помощ на Маргаритка Иванова Тодорова от гр.
Белослав заявление вх. № 9400-184/04.05.2012 г. с мотив, че такава вече е
отпусната на съпруга й.
114.3 Отказва еднократна помощ на Тодор Димчев Митев от с. Разделна,
община Белослав, заявление вх. № 9400-185/04.05.2012 г. тъй като на лицето е
отпусната целева помощ от Дирекция „Социално подпомагане” за закупуване
на слухов апарат.

По десета точка
Ж. Костова – Преминаваме към десета точка от дневния ред относно Тарифа за
определяне и администриране на потребителска такса в звено за услуги в домашна
среда по схема BG051PO001-5.1.04 “ПОМОЩ В ДОМА” по приоритетна ос 5 на
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Докладва: Д.Йорданова-зам.
кмет на Община Белослав.
Г-жа Йорданова запозна присъстващите с докладната.
Ж. Костова – Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Десислава
Митишева да докладва становището на комисията.
Д.Митишева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров , уважаеми колеги
Икономическата комисия заседава в състав от четирима членове и с 4 гласа - „ЗА”,прие
докладната.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси, мнения относно докладната.Няма. Предлагам
да гласуваме.
С поименно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16, ”ПРОТИВ”0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-0, Общински съвет Белослав на основание чл.21, ал.1, т.7
чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 115
115.1.Общински съвет – Белослав приема тарифа за определяне и администриране
на потребителска такса в звено за услуги в домашна среда по схема BG051PO001-5.1.04
“ПОМОЩ В ДОМА” по приоритетна ос 5 на Оперативна програма «Развитие на
човешките ресурси».

По единадесета точка
Ж. Костова –
Преминаваме към единадесета точка от дневния ред относно
Удостояване със звание “Почетен гражданин на Белослав”.Докладва: Ж. КостоваПредседател на ОбС Белослав.
Г-жа Костова запозна присъстващите с докладната.
Ж. Костова -Давам думата на председателя на комисията по образование Валентина
Христова.

В. Христова- Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
образование в състав от 5 члена с 4 гласа – “ЗА” и 1 глас “ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие
докладната.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси, мнения и предложения относно докладната
Г-н Ж.Петров – Г-н Дичев,искам да Ви попитам за времето през което Вие сте били
Кмет на общината на колко човека е давано това звание.
Е.Дичев – Това звание е давано на 3 човека, на г-жа Виржиния Попова,г-жа Калояна
Димитрова и на г-н Димитър Димитров.
В.Кателиев –Какви привилегии ще има почетния гражданин.
Ж.Костова – Носителите на званието “Почетен гражданин на Белослав” имат право:
• Да бъдат включвани в състава на представителни делегации в страната и чужбина;
• Да присъстват на заседания на Общински съвет Белослав с право на съвещателен глас;
• Да участват в работни срещи на Общинското ръководство по важни въпроси, свързани с
професионалните им компетенции и обществени позиции, както и в чествания и празници,
организирани в Община Белослав..
Г-н Ж.Петров- По-скоро се касае за моралната страна.
Б.Николов- От Белослав ли е човека? Понеже аз не го познавам.
Р.Гацин- Предложението е морално.По-скоро е от уважение.
В.Вълканова – Основното върху което трябва да се замислим какъв е приноса му за
Белослав.
Г-н Ж.Петров- През месец юли този човек навършва 70 години.От 10 години води
фолклорна група “Тракийка”.Отдал се е и ръководи тази група.Има посветени песни за
Белослав,мисля че общинските съветници могат да вземат това морално решение.
Ж. Костова – Имате думата за мнения.Няма. Преминаваме към гласуване.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 15,”ПРОТИВ”0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1 /В.Вълканова/, Общински съвет Белослав на основание
Чл.21,ал.1,т.22 и чл.27,ал.3 от ЗМСМА и чл.44 от Наредбаза символиката на
Община Белослав,взе своето

Р Е Ш Е Н И Е № 116
116.1 Общински съвет удостоява със званието “Почетен гражданин на
Белослав” г-н Георги Христов Германов за значителни постижения, довели до
съществен принос в развитието на град Белослав, Община Белослав, региона и
Република България.

116.2Упълномощава Кмета на Община Белослав да връчи на удостоеното лице
удостоверение за “Почетен гражданин на Белослав”, Почетен знак на Община
Белослав и стъклопластика ,символизираща поминъка на града или друг сувенир с
отличителните знаци на Общината.

116.3Удостоеният със званието “Почетен гражданин на Белослав” да бъде вписан
в “Летописната книга на Община Белослав”.

К.Николов-Кмет на с.Страшимирово-Уважаеми съветници,на предната сесия поставих
въпроса за смяна на дограмата в с.Страшимирово.Моля да бъде залегнато в
актуализацията на бюджета . Мисля,че около 5000 лв по мои изчисления някъде
толкова ще излезе ремонта.

По дванадесета точка
Ж. Костова –
Преминаваме към дванадесета точка от дневния ред относно
Актуализация на бюджет, ИБСФ и поименен списък за капиталови разходи на Община
Белослав за 2012г. Докладва: Р.Николова –директор дирекция “ФМП и АО”
Г-жа Николова запозна присъстващите с докладната.
Ст.Михов излезе от залата в 14,23 часа .
Ст.Михов влиза в залата в 14,25 часа.
Ж. Костова - 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, подкрепи с 4 гласа - „ЗА” докладната
Ж. Костова - Давам думата на председателя на икономическа комисия, г-жа
Д.Митишева да докладва становището на комисията.
Д.Митишева–
Уважаема
г-жо
Председател,
уважаеми
г-н
Петров,
колеги,икономическата комисия в състав 4 члена с 4 гласа „ЗА”, подкрепи докладната.
Ж. Костова – Давам думата на председателя на комисията по образование Валентина
Христова.
В. Христова - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
образование в състав от 5 члена с 5 гласа – “ЗА” прие докладната.

Ж. Костова – Давам думата на г-жа Д.Митишева да докладва становището на
комисията по ТСУ.
Д.Митишева - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена с 5 гласа „ЗА” подкрепи докладната.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси, мнения относно докладната.
Е.Дичев- Погледнах кое зеседание сме от 10 заседания в 8 сме разглеждали
актуализация на бюджета.Което означава,че в определени дирекции не си вършат добре
работата. Няма анализ,няма дългосрочна визия за финансовия поток в общината.Това е
като препоръка към г-н Ж.Петров. Иначе таблицата е много добре направена,всичко е
ясно и ще подкрепя бюджета.
Г-н Ж.Петров – Трябва да се направи пълен анализ с въпроси и виждания за
напред.Попитах г-жа Николова,на всяка сесия ли ще се гледа бюджета и тя ми
отговори,че за всеки разход трябва да се пита общинския съвет.
Е.Дичев – При по-малко от 0,5% от макрорамката на целия бюджет се прави
актуализация - чисто финансово,икономически,чисто професионално.
В.Христова - Аз искам да повдигна въпроса за дограмата в детската градина в
с.Страшимирово.Защото през месец август учителите излизат в отпуск.
Г-н Ж.Петров-На два пъти г-н Николов,атакува общинсия съвет без да съгласува това с
общинския кмет. Преди два дни беше пусната докладната,когато всички Вие си бяхте
получили материалита за сесията и бяха минали заседанията на комисиите.Подхода на
младия кмет не ми харесва. Обещавам дограмата ще бъде сменена.Ремонта ще бъде
направен.
Ж. Костова- Други въпроси.Няма.Предлагам да гласуваме.

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 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 № 117

117.1 Общински съвет Белослав приема и утвърждава актуализацията на
бюджета, в т.ч. и на поименен списък за капиталови разходи съгласно Приложения
№№ 1 и 2.
117.2 Общински съвет Белослав приема и утвърждава актуализацията на ИБСФ,
съгласно Приложение № 3.
117.3 Общински съвет Белослав дава съгласие да се ползват ежемесечно до:
3.1 1400 лв. собствени бюджетни средства за временно финансиране на
изпълнение на Договор № ESF-1103-03-02-D0016 за осигуряване на заетост по
проект “Нов избор – развитие и реализация”,код на операцията BG051PO0011.1.03 – “Развитие”,финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките
ресурси”.Средствата да се възстановят по сметката,от която са получени след
получаване на съответното месечно плащане от Агенцията по заетостта за
изпълнение на проекта.
3.2 7800 лв. собствени бюджетни средства за временно финансиране на
изпълнение на Договор № ESF -1103-03-05-D0011 за осигуряване на заетост по
проект “Нов избор – развитие и реализация”,код на операцията BG051PO0011.1.03 –“Развитие”,финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките
ресурси”.Средствата да се възстановят по сметката,от която са получени след
получаване на съответното месечно плащане от Агенцията по заетостта за
изпълнение на проекта.

В 14,40 часа заседанието беше закрито.

Инж.Ж.Костова
Председател на общински съвет Белослав:

