ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ПРОТОКОЛ

№ 11

Днес, 10.07.2012 г. /вторник / от 15.00 часа, в конферентната зала на
община Белослав, се проведе единадесетото редовно заседание на Общински съвет
Белослав. При откриване на заседанието присъстваха 14 общински съветника и кмета
на община Белослав – г-н Желязко Петров.Отсъстват Веселин Кателиев,Емил Дичев и
Радко Пенчев.
Ж.Костова- Добър ден, уважаеми колеги. Положени са подписите на 14 общински
съветника. Имаме необходимият кворум и на основание чл.27 ал.2 от ЗМСМА
откривам единадесетото 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 -14, гласували „ЗА” – 14, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-0, Общински съвет Белослав реши да приеме следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.Докл.записка с вх №90/29.06.2012г -Преразглеждане Решения №106 и № 107 от
Протокол № 10/12.06.2012г на Общински съвет Белослав
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: А.Вълканова–гл.архитект на общ. Белослав
2. Докл.записка с вх №94/03.07.2012г -Даване на предварително съгласие за
утвърждаване на трасе за линеен обект:“Водоснабдяване” на ПИ № 020018 по КВС
с.Езерово, обл.Варненска, попадащ в имот общинска собственост № № 040024- полски
път в землището на с.Езерово, обл.Варненска
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: А.Вълканова–гл.архитект на общ. Белослав
3. Докл.записка с вх №95/03.07.2012г Даване на предварително съгласие за
утвърждаване на трасе за линеен обект: “Електроснабдяване” на ПИ №020018 по КВС

с.Езерово, обл.Варненска, попадащ в имоти общинска собственост № № 040024 и
040025 –полски пътища в землището на с.Езерово, обл.Варненска
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: А.Вълканова–гл.архитект на общ. Белослав

4. Докл.записка с вх №91/29.06.2012г-Предоставяне на съоръжение – публична
общинска собственост за управление и техническа експлоатация на ” В и К Варна”
ООД гр.Варна
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: Т.Кирчев – Директор Дирекция „ИИП”
5. Докл.записка с вх №89/29.06.2012г- Определяне на средищни училища на
територията на община Белослав за учебната 2012/2013 година.
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: Д.Йорданова-зам. кмет на Община Белослав
6. Докл.записка с вх №88/29.06.2012г – Утвърждаване на промяна в графика за
движение на м/ф “ Белослав”.
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: И.Томов- Управител на “Белфери “ ЕООД
7. Докл.записка с вх №92/29.06.2012г –Отчет за изпълнение на решенията на Общински
съвет Белослав,взети през периода 09.11.2011 г до 15.05.2012 г.
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: И.Димитрова – гл.юрисконсулт на Община Белослав
8. Докл.записка с вх №96/06.07.2012г- Отчет за работата на Общински съвет Белослав
за периода от м.ноември 2011г. до юни 2012г.
Докладва: Ж. Костова- Председател на ОбС Белослав

9. Докл.записка с вх №93/03.07.2012г – Отпускане на еднократна помощ на социално
слаби лица от община Белослав.
Внесено: В.Христова – Общински съветник
Докладва: В.Христова – Общински съветник

По първа точка
Ж. Костова – Преминаваме към първа точка от дневния ред относно.Преразглеждане
Решения № 106 и №107 от Протокол № 10/ 12.06.2012г. на общински съвет Белослав.
Докладва А.Вълканова–гл.архитект на общ. Белослав.
В 15,08 часа в залата влиза Веселин Кателиев.
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.
И.Сърмов - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги касае се за
процедурно недоглеждане.Грешката не е в общинския съвет.Надявам се в бъдеще да не
се допускат такива грешки,за да не ни връщат решения за дребни неща.
Ж. Костова- Благодаря. Други мнения.Няма .Предлагам да гласуваме докладната.
С поименно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15, ”ПРОТИВ”0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-0, Общински съвет Белослав на основание Чл.45 ал.9
чл.27,ал.3 от ЗМСМА,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 118
118.1. Общински съвет Белослав отменя свои решения № 106 и №107 от
Протокол №10 от 12.06.2012г

По втора точка
Ж. Костова – Преминаваме към втора точка от дневния ред относно Даване на
предварително съгласие за утвърждаване на трасе за линеен обект:“Водоснабдяване”
на ПИ № 020018 по КВС с.Езерово, обл.Варненска, попадащ в имот общинска
собственост № № 040024- полски път в землището на с.Езерово, обл.Варненска
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.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.8 и
чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 ППЗОЗЗ, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 119

119.1. Общински съвет Белослав дава предварително съгласие на Деян
Цонев Неделчев от гр.Исперих ул:”В.Тинчев” № 30 и Николай Благовестов
Белоперкин от гр.Варна ул:”Ал.Дякович“ № 20 за прокарване на водопровод през
засегнатия от трасето имот общинска собственост № 040024- полски път с
дължина на трасето за водопровода общо 256,57 м.л. за утвърждаване на трасе за
обект:”Водоснабдяване” на ПИ 020018 по КВС с.Езерово, обл.Варненска.
119.2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие една година
от влизане в сила на решението.
По трета точка
Ж. Костова – Преминаваме към трета точка от дневния ред относно Даване на
предварително съгласие за утвърждаване на трасе за линеен обект:
“Електроснабдяване” на ПИ №020018 по КВС с.Езерово, обл.Варненска, попадащ в
имоти общинска собственост № № 040024 и 040025 –полски пътища в землището на
с.Езерово, обл.Варненска.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.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.8 и
чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.30, ал.3 ППЗОЗЗ, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 120

120.1. Общински съвет Белослав дава предварително съгласие на Деян
Цонев Неделчев от гр.Исперих ул:”В.Тинчев” № 30 и Николай Благовестов
Белоперкин от гр.Варна ул:”Ал.Дякович“ № 20, за прокарване на електропровод
през засегнатиге от трасето имоти общинска собственост №№ 040024 и 040025,
полски пътища с дължина на трасето за ел.кабела общо 606,55 л.м., като през
имот № 040024 дължината е 287,47 л.м., през имот № 040025 дължината е 317,08
л.м, за утвърждаване на трасе за обект: ”Електроснабдяване” на ПИ 020018 по
КВС с.Езерово, обл.Варненска.

120. 2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие една година
от влизане в сила на решението.

По четвърта точка
Ж. Костова – Преминаваме към четвърта точка от дневния ред относно
Предоставяне на съоръжение – публична общинска собственост за управление и
техническа експлоатация на “В и К Варна” ООД гр.Варна. Докладва Т.Кирчев –
Директор Дирекция „ИИП”.
Г-н Кирчев 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 -15, гласували „ЗА” – 15, ”ПРОТИВ”0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-0, Общински съвет Белослав на основание чл. 21, ал.1, т.8 и
чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл. 10 във връзка с чл.42, ал.1 т.5
от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на
потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи,взе
следното

Р Е Ш Е Н И Е № 121

121. 1. Общински съвет Белослав реши да предостави на «В и К -Варна»
ООД гр.Варна за управление и техническа експлоатация съоръжения - публична
общинска собственост:
“Водопровод ул.”Централна” ОК 59 – ОК 42 с.Разделна, Община Белослав”
121.2. Общински съвет на Община Белослав упълномощава Кмета на
Община Белослав да проведе процедура по предоставянето и да сключи договор с
“В и К Варна” ООД гр.Варна за срок от 10 години за предоставяне на описаните в
т. 1 съоръжения.

По пета точка
Ж. Костова – Преминаваме към пета точка от дневния ред относно Определяне на
средищни училища на територията на община Белослав за учебната 2012/2013
година.Докладва Д.Йорданова-зам. кмет на Община Белослав.
Г-жа Йорданова 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 – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната.Няма.Предлагам
да гласуваме.

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 и
чл.27, ал.3 от ЗМСМА и във връзка с §6 от Допълнителните разпоредби на ЗНП ,
чл. 26, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8 . от Закона за народната просвета,взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 122

122.1.Общински съвет - Белослав определя като средищни училища за
учебната 2012/2013 година следните училища, намиращи се на територията на
Община Белослав:
·
·

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

По шеста точка
Ж. Костова – Преминаваме към шеста точка от дневния ред относно Утвърждаване на
промяна в графика за движение на м/ф “ Белослав”. Докладва И.Томов- Управител на
“Белфери “ ЕООД.
Г-н Томов запозна присъстващите с докладната.Промяната на графика е следствие на
желанието на гражданите на Белослав,които пътуват в този натоварен график и в
резултат на направените икономии.
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 – 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.
И.Сърмов – Искам да попитам до края на годината ще ги имате ли тези
икономии,които в момента съществуват.
И.Томов – Тези икономии са следствие на спирането на двигателите на
ферибота,когато е в почивка.Подобри се дисциплината.Намалихме заплатите на
персонала с 10%.Представил съм шестмесечен финансов отчет на г-н Кмета и гл.
счетоводител от всичко това резултатите са положителни.
Г.Тодорова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги ,искам да
попитам какво означава ферибота да се движи “без разписание”.Тези курсове могат да
се изпълняват,но може и да не се изпълняват това ли означава?

И.Томов – Не, тези курсове ще се изпълняват,но не са включени в графика.Периода на
качване е различен .Правим го за улеснение на населението сутрин от юг да се
придвижи на северния бряг по–бързо и вечер обратно.Фиксирано е времето, в което
ферибота ще влезе в разписание.
Ж.Петров – По този въпрос,който г-жа Тодорова зададе.Правят се извънредни курсове
по един сутрин и вечер. Искам да запозная общинските съветници със следното
нещо.Икономията с която стартирахме е свалянето на екипажа от БМФ – 60 000 лв. и
6000 лв.такси за поддържане на екипажите- 66 000 лв. 10 години на ферибота без да му
се правят амортизационни отчисления се застрахова за 3 млн и 200хил лв.След
направените амортизационни отчисления в момента ферибота е застрахован на 1 млн
и 300 хил лв.,с което е направена икономия. Вместо 42 000 лв за застраховка платихме
8900 лв. Всички външни услуги са стопирани.За първото полугодие при стандарт за 1
курс-32,10 лв. ние приключваме с 29,12 лв за 1 курс. Ето как като се намери добър
мениджър могат да се случват нещата. Молим се да не излезе нещо извънаредно да не
се повреди двигател,колянов вал .Гражданите на Белослав са доволни от този
график,получаваме благодарности, а какво по-хубаво от това.
С.Михов – Какво излиза в крайна сметка преди като беше г-н Пометков управител
говорихме за преразход в размер на 150 хил.лв..Сега с новия управител вече говорим за
направени икономии.
Б.Николов – Предлагам за 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.21 ал.1 т.23 и
чл.27,ал.3от ЗМСМА,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 123

123.1 Общински съвет Белослав реши моторен ферибот “Белослав” в делнични дни
да се движи без разписание в следните часове :
-

Сутрин от 7:10 часа до 07:50 часа
След обяд от 16:40 часа до 17:10 часа

В 15,37 часа Хр.Христов излезе от залата.

По седма точка
Ж. Костова – Преминаваме към седма точка от дневния ред относно Отчет за
изпълнение на решенията на Общински съвет Белослав,взети през периода 09.11.2011 г
до 15.05.2012 г. Докладва И.Димитрова – гл.юрисконсулт на Община Белослав
Г-жа Димитрова запозна присъстващите с отчета.
Ж. Костова-Искам да Ви кажа,че този отчет е само информативен и не се гласува.

По осма точка
Ж. Костова – Преминаваме към осма точка от дневния ред относно Отчет за работата
на Общински съвет Белослав за периода от м.ноември 2011г. до юни 2012г.Докладва
Ж. Костова- Председател на ОбС Белослав.
Г-жа Костова запозна присъстващите с отчета.
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” /В.Вълканова/ прие 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 4 гласа „ЗА” и 1 глас “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”/Хр.Христов/
подкрепи 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 4 гласа – “ЗА” 1 глас “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
/В.Вълканова/ прие докладната.
Ж. Костова – Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров ,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
И.Сърмов – Става дума за гласуването.Представете си,че не го приемем отчета. Какво
става след това.Мисля,че самото гласуване е безмислено.
Ж. Костова-Под каква форма ще бъде направен отчета е по преценка на Председателя.В
случая аз така съм преценила отчета да влезе като докладна.В ЗМСМА е упоменато, че
„Председателят на общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за
дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание….”. Не е
много логично да не приемете собствената си работа д-р Сърмов.
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 и
чл.27,ал.3 от ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 124
124. 1. Общински съвет Белослав приема отчета на председателя на
Общинския съвет за дейността на съвета и неговите комисии за периода от
ноември 2011г. до юни 2012г.
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 Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – 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
И.Сърмов – Искам да изкажа положителна отношение към комисията,която взема тези
решения. Прави ми впечатление,че вземат под внимание най-належащите случаи на
които да се отпуснат средства.

В.Христова - Искам да кажа,че явно всеки който е подал документи има нужда от
помощ,но ние се стремим да получат помощи най-неотложни случаи.
Ж. Костова- Предлагам да гласуваме докладната.
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 и
чл.27,ал.3 от ЗМСМА, Решение № 246 от 02.03.2006 г. и Заповед № 173/27.02.2012 г.
на Кмета на община Белослав,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 125
Общински съвет – Белослав
125.1 Отказва еднократна помощ на Кина Георгиева Манолова от гр.
Белослав, заявление вх. № 9400-214/28.05.2012 г. с мотив, че няма приложени
рецепти и разходооправдателни документи.
125.2
Отпуска еднократна помощ на Верка Христова Талева от с.
Страшимирово, заявление вх. № 9400-226/31.05.2012 г. в размер на 150 лева
за продължаващо следоперативно лечение.
125.3 Отказва еднократна помощ на Пламен Драганов Иванов от с. Езерово,
с мотив, че представените рецепти са с дата от 2010 и 2011 година и няма
представена рецептурна книжка.
Ж.Костова- Давам думата на г-н Ж.Петров.
Г-н Ж.Петров –Уважаеми общински съветници на полугодието съм длъжен да
направя отчет за изпълнението на бюджета .Това ще стане на първата сесия след
лятната ваканция през септември.Мога да Ви уверя,че търсим големите пари,с
които да направим големите неща, за които съм обещал.Заведохме дело за 4-те
мил. и 90 хил лв за водния цикъл .Преди една седмица преведохме 30 000 лв и
12 000 лв на адвокат. Ще се борим за тези наши 700 000 лв., ако ги спечелим това
означава, че санкцията от 3 млн и 300 хил ще отпадне. 600 000 лв с наши
бюджетни пари са платени - 300 000 лв ДДС за Разделна, платени са още 300 000
лв за втората част от разплащането и ако всичко е нормално ще си върнем
1 300 000 лв .С тези средства можем да направим много неща за населението на
нашата община.
Пожелавам Ви една ползотворна почивка и весело прекарване на лятната
ваканция.
Ж.Костова-Закривам заседанието в 16,00 часа и Ви пожелавам спокойна и пълноценна
ваканция.
Инж.Ж.Костова
Председател на общински съвет Белослав:

