ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ПРОТОКОЛ

№ 12

Днес, 30.07.2012 г. /понеделник / от 13.30 часа, в конферентната зала на
община Белослав, се проведе дванадесетото редовно заседание на Общински съвет
Белослав. При откриване на заседанието присъстваха 15 общински съветника и кмета
на община Белослав – г-н Желязко Петров.Отсъстват Виктория Митева 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 дванадесетото редовно заседание на Общински съвет – Белослав.В началото
на заседанието искам да предоставя думата на Галя Великова - Секретар на Общинска
избирателна комисия да Ви запознае с решение на ОИК.
Г.Великова – ОИК Белослав взе решение на 27.07.2012 г., относно прекратяване на
правомощията на общински съветник от листата на Коалиция Белослав европейска
община. На основание чл.30,ал.4 т.2 от ЗМСМА и полученото писмо от Окръжен съд
Варна с вх №212/25.07.2012г., с което ни изпращат заверен препис от влязла в законна
сила на 19.06.2012г присъда с № 50/03.06.2011г, изменена с решение № 157/04.11.2011
г на ВАПС и изменено с решение № 83/19.06.2012г на ВКС на Р България,ОИК
Белослав реши прекратява предсрочно правомощията като общински съветник на
лицето Емил Величков Дичев от листата на коалиция “Белослав - Европейска
община”,считано от 27.07.2012г .заличава издаденото му удостоверение.
ОИК взе Решение на 27.07.2012г обявява Добри Павлов Добрев за избран общински
съветник от листата на коалиция “Белослав- Европейска община” на изборите
проведени на 23.10.2011г.
Г-жа Великова връчи удостоверението на Добри Павлов Добрев.
И.Сърмов –Имам процедурен въпрос,моля юриста на общината да каже ако това
решение се обжалва какво следва.Да не изпаднем в конфузна ситуация.
Ж.Костова-Д-р Сърмов,имаме решение на ОИК и ние трябва да спазим процедурата.
Този въпрос ще го разискваме на почивката.Моля всички да станат прави следва
полагането на клетва като общински съветник на Добри Павлов Добрев.
Д.Добрев положи клетва като общински съветник.
Ж.Костова – Преминаваме към обсъждане на дневния ред.При разглеждане на
комисията по местно самоуправление се взе решение т.9 от дневния ред е отложена за

гласуване на следваща сесия във връзка с уточнение.А като допълнение предлагам т.14
изменение на Правилника на Общински съвет.
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 №102/20.07.2012г-Одобряване на обща численост и структура на
Общинска администрация Белослав.
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: Иванка Димитрова – гл.юрисконсулт
2. Докл.записка с вх №101/20.07.2012г-Актуализиране на Годишна програма за
управление и разпореждане с общинска собственост за 2012г
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: А.Тодоров - гл.експерт „Общ.собственост”
3. Докл.записка с вх №107/20.07.2012г- Отпускане на еднократна помощ на социално
слаби лица от община Белослав.
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: Валентина Христова – общ. съветник
4. Докл.записка с вх №108/20.07.2012г- Участие в проектно предложение в
партньорство с ОБЩИНА ВАРНА, ОБЩИНА АВРЕН, ОБЩИНА АКСАКОВО,
ОБЩИНА ДЕВНЯ и ВАРНЕНСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА за кандидатстване
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 3: „Устойчиво
развитие на туризма”, Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и
маркетинг на дестинациите” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния
туристически продукт и маркетинг на дестинациите ІІ” на Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007-2013 г.
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: В.Цонев – зам.кмет

5. Докл.записка с вх №109/20.07.2012г-Даване мнение за опрощаване на дължими
държавни вземания.
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: И.Димитрова – гл.юрисконсулт
6. Докл.записка с вх №110/20.07.2012г- Временно финансиране за проект “Инвестиция
в енергийна ефективност за осигуряване на качествена жизнена и работна среда на
образователния процес в Община Белослав” по ОПРР 2007-2012г.
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва:Р.Десова – гл.счетоводител
7. Докл.записка с вх №104/20.07.2012г-Приемане и утвърждаване на структура и
длъжностно разписание на Белфери ЕООД гр.Белослав.
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва:И.Томов – управител на „Белфери” ЕООД
8. Докл.записка с вх №97/20.07.2012г- Община Белослав да финансира като недопустим
разход,изграждането на първи етап на депо за инертни отпадъци представляващо
неразделна част от Проектно предложение №DIR – 5112122-10-78- “Изграждане на
регионална система за управление на отпадъците в регион Варна”
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва:Д.Георгиева – ел.експерт „Екология”
9. Докл.записка с вх №99/20.07.2012г- Учредяване право на пристрояване и
надстрояване на сгради,построени върху недвижими имоти – частна общинска
собственост,без търг или конкурс на собствениците на сгради.
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: А.Тодоров - гл.експерт „Общ.собственост”
10. Докл.записка с вх №100/20.07.2012г-Продажба на земя – частна общинска
собственост на собственика на законно построена върху имота сграда без търг или
конкурс.
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: А.Тодоров - гл.експерт „Общ.собственост”
11. Докл.записка с вх №105/20.07.2012г- Одобряване на ПУП-ПРЗ на ПИ 000114 в
землището на с.Страшимирово,общ.Белослав,във връзка със смяна предназначението
на имота от земеделска земя за нуждите на “Жилищно строителство”.
Внесено: Ж.Костова-Председател на ОбС Белослав
Докладва: Ж.Костова-Председател на ОбС Белослав

12. Докл.записка с вх №103/20.07.2012г-Ликвидиране на съсобственост между Община
Белослав и физически лица.
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: А.Тодоров - гл.експерт „Общ.собственост”
13. Докл.записка с вх №111/24.07.2012г- Даване на съгласие за кандидатстване по
Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. /ПРСР/, Мярка 321 „Основни
услуги за икономиката в селските райони” с проект: “Водоснабдяване с.Страшимирово
V-ти етап, общ. Белослав” по ул.”Васил Левски”, ул.”Надежда”, ул.”Иван Вазов”,
ул.”Зора”, ул.”Бачо Киро”, ул.”Орел”, ул.”Пробуда”, ул.”Никола Петков”, ул.”о.к.44о.к.53”
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: В.Цонев – зам.кмет на Община Белослав
14. Докл.записка с вх № 112/26.07.2012г- Промяна в Правилника на Общински съвет
Белослав
Внесено: Ж.Костова-Председател на ОбС Белослав
Докладва: Ж.Костова-Председател на ОбС Белосла
15. Докл.записка с вх №106/20.07.2012г-Актуализиране на бюджет и поименен списък
за капиталови разходи на Община Белослав.
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: Р.Десова – гл.счетоводител

По първа точка
Ж. Костова – Преминаваме към първа точка от дневния ред относно Одобряване на
обща численост и структура на Общинска администрация Белослав.
Докладва Иванка Димитрова – гл.юрисконсулт.
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 – 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”/Б.Николов/
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 4 члена с 4 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 5 членове и с 4 гласа - „ЗА” и 1 глас
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” /Г.Тодорова/,прие докладната.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната
Г.Тодорова- Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров ,уважаеми колеги ,аз
гласувах на комисиите Въздържал се .Считам,че Наредба 10 не се тълкува
правилно..Общата администрация е до 35 % от общата численост на персонала, а
специализираната до 70% . Виждам че цифрата 12,5 се изчислява като от общата
численост се изважда ръководния персонал.Втората ми констатация като разглеждам в
табличен вид структурата ми прави впечатление,че така сформирани дирекциите се
заличава лицето на общинска администрация,т.е. аз не виждам къде е административно
–правното обслужване.Не виждам къде е центъра за административно обслужване
.Много разхвърляно ми се вижда.Според мен би било по-добре да се създаде една
дирекция с два отдела,но това си е Ваше решение.
И.Димитрова-Отговор на първия въпрос,действително така е получена цифрата 12,5
като от общата численост са извадени ръководните длъжности.
Ж.Петров- Уважаеми общински съветници,ръководейки се от задачите които има да
изпълнява общината и седемте месеца и половина от опита който имам, отговарям на
г-жа Тодорова,че центъра за информация и административно обслужване не се закрива
напротив това е един център който продължава да съществува .Тази дирекция финанси
и административно обслужване е така наречената обща администрация.Тъй като се
полагат 5 ръководни длъжности,3 директори и 2 зам.кмет.Закриваме 2-3 бр нач.
отдели.Всички бр. се запазват, на никого заплатата не се намаля.Всеки си остава на
работното място и си работи.Структурата съм я направил аз заедно с двамата
зам.кмета. За дирекциите Финанси и административно обслужване и дирекция Местни
приходи и дейности ще има временно изпълняващи длъжноста директор. Ще бъде
направен конкурс и нека достойния да спечели и стане директор.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната.Няма .

С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15,”ПРОТИВ”0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание чл. 21, ал.1, т.2 и
чл.27, ал.4 от ЗМСМА,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №126

126.1.Общински съвет – Белослав приема обща численост и структурата на
Общинската администрация Белослав, съгласно Приложение №1, считано от
01.08.2012г.
126.2. Във връзка с горното решение Общиски съвет Белослав отменя свое
решение № 49-10-2 от Протокол №5/31.01.2012г., с което отдел „ Образование,
култура, местни дейности и етнически и демографски въпроси” /»Образование,
култура и социални дейности» в сила от 01.02.2012г./ е определен за
второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

По втора точка
Ж. Костова – Преминаваме към втора точка от дневния ред относно Актуализиране на
Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2012г
Докладва А.Тодоров - гл.експерт „Общ.собственост”
Г-н Тодоров 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 и мнения относно докладната.Няма.

С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15,”ПРОТИВ”0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание чл. 21, ал. 1, т. 12
и чл.23, ал.3 от ЗМСМА , 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 № 127
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., както следва:
127.І. В т.5 „Описание на имотите и вещите, които общината има намерение да
предостави за отдаване под наем” се допълва:
ü Част от имот – частна общинска собственост, представляваща помещение с
площ от 10,90 кв.м., находящо се на втория етаж от сграда със ЗП 96,93 кв.м. и РЗП
193,86 кв.м. в УПИ ІХ в кв.145 по плана на гр.Белослав, ул.”Гебедже” № 8, описана в
АОС № 225/02.10.2001 г., с предполагаема месечна наемна цена в размер на 78,56 лв.,
без ДДС.

127.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. се допълва:
в гр.Белослав:
ü Дворно място – имот пл.№ 1965, представляващ 49,86 кв.м. идеални части от
УПИ Х-166, 1965 в кв.11 по плана на гр.Белослав, ул.”Побити камъни” № 1, целия с
площ 399,99 кв.м., отреден за „Жилищно строителство”, описан в АОС №
796/15.12.2007 г., с предполагаема продажна цена от 598,32 лв., без ДДС.]
ü УПИ ІV-1822 в кв.150 по плана на гр.Белослав, с площ 248,09 кв.м., отреден за
„Търговска дейност”, описан в АОС № 999/27.06.2012 г., с предполагаема начална
тръжна цена от 2 977,08 лв., без ДДС.
в с.Страшимирово:
ü УПИ ІV-230 в кв.27 по плана на с.Страшимирово, ул.”Надежда” № 31, с площ
821,02 кв.м., отреден за „Жилищно строителство”, описан в АОС № 998/27.06.2012 г., с
предполагаема продажна цена от 4 926,12 лв., без ДДС.
127.ІІІ. В 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” се допълва:
ü Дворно място – УПИ ІІ-93 в кв.4 по плана на гр.Белослав, ул.”Бельов” № 47, с
площ 488,19 кв.м., описан в АОС № 997/27.06.2012 г.;
ü Дворно място – УПИ ХІV-84 в кв.2 по плана на с.Разделна, ул.”Индже войвода”
№ 3, с площ 980 кв.м., отреден за „Жилищно строителство”, описан в АОС №
854/26.05.2009 г.
По трета точка
Ж. Костова – Преминаваме към трета точка от дневния ред относно Отпускане на
еднократна помощ на социално слаби лица от община Белослав. Докладва: Валентина
Христова – общ. съветник

Г-жа Христова запозна присъставщите 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 4 члена с 4 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 5 членове и с 5 гласа - „ЗА” ,прие
докладната.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната.Няма.

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 Решение № 246 от Протокол № 24/02.03.2006 г. на
Общински съвет – Белослав,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 128

Общински съвет – Белослав
128.1 Отказва еднократна помощ на Стоян Георгиев Костов от
гр.Белослав,заявление вх № 9400-232/05.06.2012г. с мотив,че няма приложени
разходооправдателни документи и лицето е собственик във фирма “Ийст
Марина“ООД.

По четвърта точка
Ж. Костова – Преминаваме към четвърта точка от дневния ред относно Докладва
В.Цонев – зам.кмет.
Г-н Цонев 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 – 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 ,уважаеми колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 5 членове и с 5 гласа - „ЗА” ,прие
докладната.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната.
Г.Тодорова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров ,уважаеми колеги .Аз
изказах мнението си на комисиите във връзка с допуснатата техническа грешка при
изписване на договора за партньорство .Обръщам внимание само за това да не се
допусне същата грешка.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната.Няма.
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,
т.12 , т.23, чл.27, ал.3, чл.59, чл.60 и чл.61, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА,взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 129

129.1. Общински съвет Белослав дава съгласие ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ да
кандидатства в качеството си на партньор с ОБЩИНА ВАРНА, ОБЩИНА
АВРЕН, ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЩИНА ДЕВНЯ и ВАРНЕНСКА
ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА в проектно предложение „Регионален туристически
продукт “Различното преживяване – качество, полза и стойност” по процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 3:
„Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.2: „Развитие на регионалния
туристически продукт и маркетинг на дестинациите” по Схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие
на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите ІІ” на
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.
129.2. Общински съвет Белослав дава съгласие за осигуряване на средства
за съфинансиране в размер до 702,18 /седемстотин и два лева и осемнайсет
стотинки/ лева, което представлява 2,81% /две цяло осемдесет и един процента/ от
сумата, определена за задължителен финансов принос по проектно предложение
„Регионален туристически продукт “Различното преживяване – качество, полза и
стойност” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически
продукт и маркетинг на дестинациите ІІ” Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие
на туризма”, Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и
маркетинг на дестинациите” на Оперативна програма “Регионално развитие”

2007-2013 г., които следва да бъдат предоставени по Банков път на Община Варна,
в едномесечен срок след поискване от Водещата организация - ОБЩИНА ВАРНА.
129.3. Общински съвет Белослав дава съгласие задължителните дейности по
проект „Регионален туристически продукт “Различното преживяване – качество,
полза и стойност” (рекламни дейности, участие в туристически борси, изложения
и панаири, и изследване на въздействието на маркетинговите и рекламни
дейности) да се изпълняват в период до 1 година след приключване на дейностите
по проекта.
129.4.Общински съвет Белослав одобрява текста на Договора за
партньорство на Община Варна с Община Аврен, Община Акасково, Община
Белослав, Община Девня и Варненска туристическа камара, за целите на
проектното предложение „Регионален туристически продукт “Различното
преживяване – качество, полза и стойност” по Приоритетна ос 3 „Устойчиво
развитие на туризма”, Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически
продукт и маркетинг на дестинациите” по Схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на
регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите ІІ” на
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.
129.5. В изпълнение на т.4 от Решението, Общински съвет Белослав
упълномощава кмета на Община Белослав да подпише Договора за партньорство
на Община Варна с Община Аврен, Община Акасково, Община Белослав,
Община Девня и Варненска туристическа камара за целите на проектното
предложение „Регионален туристически продукт “Различното преживяване –
качество, полза и стойност” по Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на
туризма”, Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и
маркетинг на дестинациите” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния
туристически продукт и маркетинг на дестинациите ІІ” на Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007-2013 г.

В 14,00 часа Б.Николов и В.Кателиев излизат от залата.

По пета точка
Ж. Костова – Преминаваме към пета точка от дневния ред относно Даване мнение за
опрощаване на дължими държавни вземания. Докладва И.Димитрова – гл.юрисконсулт.
Г-жа Димитрова запозна присъстващите с докладната.От информацията,която сме
получили от Затвора-Варна стана ясно,че лицето е осъждано за убийство и за кражби.

Ж. Костова – 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 ,уважаеми колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 5 членове и с 5 гласа – “ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ” ,не прие докладната.

В 14,05 часа в залата влизат Б.Николов и В.Кателиев.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната
П.Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров ,уважаеми колеги,
въпреки че няма задължения към общината моето мнение е да не му опрощаваме
задълженията.
Ж. Костова- Първо гласуваме да не се опрощават задълженията.

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,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 130

130.1.Общински съвет Белослав дава мнение да не се опрощава задължението на
Димчо Йорданов Димов с постоянен адрес – гр.Белослав, по образуваното
производство по принудително изпълнение: Изпълнително дело №15701/2003г.към
ТД на НАП – Варна.

По шеста точка
Ж. Костова – Преминаваме към шеста точка от дневния ред относно
Временнофинансиране за проект “Инвестиция в енергийна ефективност за осигуряване
на качествена жизнена и работна среда на образователния процес в Община Белослав”
по ОПРР 2007-2012г. Докладва:Р.Десова – гл.счетоводител
Г-жа Десова 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 – 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 ,уважаеми колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 5 членове и с 5 гласа - „ЗА” ,прие
докладната.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната.Няма.

С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15,”ПРОТИВ”0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание чл.21 ал.1т.23 и
чл.27, ал.3 от ЗМСМА,взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 131
131.1Общинският съвет на Община Белослав дава съгласие да се ползват 1
000 000 лева за временно финансиране за целия период на изпълнение и до
получаване на финалното плащане от договарящият орган за проект”Инвестиция
в енергийна ефективност за осигуряване на качествена жизнена и работна среда
на образователния процес в Община Белослав”, Приоритетна ос 1:”Устойчиво и
интегрирано градско развитие”, Операция 1.1:Социална инфраструктура,
съфинансиран от Оперативна програма”Регионално развитие 2007-2013г.”

По седма точка
Ж. Костова – Преминаваме към седма точка от дневния ред относно Приемане и
утвърждаване на структура и длъжностно разписание на Белфери ЕООД гр.Белослав.
Докладва И.Томов – управител на „Белфери” ЕООД.
Г-н Томов 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 и мнения относно докладната.Няма.

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,взе следното

Р Е Ш Е Н И Е №132

132.1 Общински съвет на Община Белослав приема и утвърждава Структура на
„Белфери” ЕООД и Длъжностно разписание на „Белфери”ЕООД, съгласно
Приложения №№1 и 2.

По осма точка
Ж. Костова – Преминаваме към осма точка от дневния ред относно Община Белослав
да финансира като недопустим разход,изграждането на първи етап на депо за инертни
отпадъци представляващо неразделна част от Проектно предложение №DIR – 511212210-78- “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион
Варна”.Докладва Д.Георгиева – ел.експерт „Екология”.
Г-жа Георгиева 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 – 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 ,уважаеми колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 5 членове и с 5 гласа - „ЗА” ,прие
докладната.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната.
Т.Гушев – Аз незнам колко сметища и депа трябва да се открият.Направихме завод до
с.Езерово,а жителите няма къде да си изхвърлят тревата.Щяхме да сме
облагодетелствани ,а на практика нищо .Преди си имахме сметище,където изхвърляхме
отпадъците.Сега ако се наложи да изхвърлиш трева няма къде.

Д.Георгиева- Това в с.Езерово не е депо,а е инсталация.Депото беше незаконно.Целта е
да се премине на регионален принцип.Към момента общината няма достатъчно депа. В
регионалното депо ще има клетка за висококачествен компос.
В.Кателиев- Не знам каква е тази програма за регионално ниво.Преди всяко селище си
имаше точно определено сметище и хората го знаеха и си изхвърляха боклуците.Сега
напрактика се образуват нови сметища,защото се получава така че всеки си изхвърля
боклуците навсякъде.
Д.Георгиева- Тази регионална система все още не е изградена и затова не работи
ефективно.
В 14,20 часа Д.Митишева излезе от залата.
Б.Николов -Прекратяваме разискванията.
Ж.Костова –Гласуваме прекратяване на разискванията.
С явно гласуване при кворум -14, гласували „ЗА” – 14,”ПРОТИВ”0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав,прекрати разискванията.
Ж.Костова- Преминаваме към гласуване на цялата докладна.

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, във връзка с решение по т. 1.3 от Протокол
№14/12.07.2012г. от заседание на Общото събрание на Сдружение с нестопанска
цел „Регионално сдружение за управлениe на отпадъците-„ЕКО-2010”,взе
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 133

133.1. Общински съвет Белослав дава съгласие Община Белослав да
финансира, като недопустим разход, изграждането на първи етап на депо за
инертни отпадъци, представляващо неразделна част от Проектно предложение №
DIR – 5112122- 10-78 – „Изграждане на регионална система за управление на
отпадъците в регион Варна” по ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.”
/ОПОС/, съфинансирана от ЕС чрез Кохезионния фонд по приоритетна ос 2
"Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъците" на
оперативна програма "ОС 2007-2013 г." реф. № BG 161РО 005 /10/2.10.07/ 22/
изграждане на Регионални системи за управление на отпадъците в региони:

Борово/Бяла-Русе/ Варна В.Търново, Костенец/Самоков/, Габрово, Добрич,
Левски/Никопол/, Луковит, Панагюрище, Плевен , Разлог и Ямбол.
133.2. На основание чл.9, ал.3 от Закона за общинските бюджети, да се предвиди
в бюджета на община Белослав за 2013 – 2014г. средства за изграждане на първи
етап на депо за инертни отпадъци в землището на с. Въглен в размер на 3% от
стойността на договора за възлагане на обществена поръчка, но не повече от
123 140,34лв. без ДДС/ 147 768,41лв. с вкл. ДДС, съгласно изготвената
количествено-стойностна сметка от работния проект.

По девета точка
Ж. Костова – Преминаваме към девета точка от дневния ред относно Учредяване право
на пристрояване и надстрояване на сгради,построени върху недвижими имоти – частна
общинска собственост,без търг или конкурс на собствениците на сгради.Докладва
А.Тодоров - гл.експерт „Общ.собственост”
Г-н Тодоров запозна присъстващите с докладната.
В 14,25 часа в залата влезе Д.Митишева.
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 и мнения относно докладната.
И.Сърмов –Този човек не иска ли да си купи земята. Така ще избегне процедурата.
Ж. Костова – Други въпроси,мнения.Няма.

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. 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 № 134

134.1. Общински съвет на Община Белослав реши да се учреди право на
пристрояване на баня с входно антре със ЗП 16 кв.м. към съществуваща жилищна
сграда върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
УПИ ІІ-93 в кв.4 по плана на гр.Белослав, ул.”Бельов” № 47, описан в АОС №
997/27.06.2012 г. без търг или конкурс на собственика на жилищната сграда –
Генчо Спасов Бояджиев от гр.Белослав за сумата от 72,00 лв. (седемдесет и два
лева), без ДДС, определена от оценител на имоти.

134.2. Общински съвет на Община Белослав реши да се учреди право на
пристрояване на 50 кв.м. и надстрояване на 40 кв.м. към съществуваща жилищна
сграда върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
УПИ ХІV-84 в кв.2 по плана на с.Разделна, ул.”Индже войвода” № 3, описан в
АОС № 854/26.05.2009 г. без търг или конкурс на собственика на жилищната
сграда – Тодор Петров Маринов от гр.Белослав за сумата от 188,00 лв. (сто
осемдесет и осем лева), без ДДС, определена от оценител на имоти.
134.3. Общински съвет на Община Белослав упълномощава Кмета на
Община Белослав да извърши необходимите действия и изготви договори за
учредяване право на пристрояване и надстрояване на жилищни сгради върху
недвижими имоти – частна общинска собственост.
В 14,35 часа бе дадена почивка .
В 14,50 часа започна заседанието.
В.Кателиев отсъства от залата.

По десета точка
Ж. Костова – Преминаваме към десета точка от дневния ред относно Продажба на
земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху имота
сграда без търг или конкурс. Докладва: А.Тодоров - гл.експерт „Общ.собственост”
Г-н Тодоров запозна присъстващите с докладната.
В 14,52 часа в залата влезе В.Кателиев.
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,разгледа докладната.Разискванията бяха във връзка с цената на имота. Постъпи

предложение от Христо Христов за десеткратно увеличение на цената.Комисията в
състав от 5 члена, с 2 гласа „ЗА” и 3 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, не подкрепи
докладната.Мотива на въздържалите се беше на сесията да се обсъди цената на имота.
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, имаше предложение за десетократно
увеличение на цената,подкрепено от двама човека и друго предложение за трикратно
увеличение на цената,също подкрепено от двама човека и на практика не подкрепяме
докладната.
Ж. Костова – 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 ,уважаеми колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 5 членове,също имаше дебати за цената
на имота. и с 1 глас - „ЗА” и 4 – “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ не прие докладната.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната.
И.Сърмов-На времето ние направихме от този парцел два нови.Единият парцел е за
обществени нужди,а другия е за търговска дейност.Интересуваме от този за
обществени нужди засяга ли се.
А.Тодоров- Това е парцела,който е застроен и достъпа до него.
Ж.Петров-Има ли случай да е продаден парцел, общинска собственост на по-висока
цена от обявената от оценител .
А.Тодоров- Имало е такива,за които е обявен търг или конкурс.Тези имоти,които са
застроени и се продават на собствениците не е имало случай да се продадени на повисока цена.
Б.Николов-Земята не може да бъде продадено на друг освен на собственика на
сградата.
Г.Тодорова- Аз гласувах- ЗА,защото е спазена процедурата.Оценката от оценителя е
по-висока от данъчната оценка.
П.Атанасова-Моето предложение е за трикратно увеличение,имайки предвид опита
който имам като адвокат.За мен трябва да се намери оптимален вариант.
В.Кателиев- Като се има предвид,че имота е в центъра на Белослав,в търговската част.И
като се има предвид на какви цени са наемите, на които се предлагат магазините . За
мен тази цена предложена от оценителя е много ниска.Не можем да сравняваме този
имот с имотите,които са в крайните квартали.Цената от оценителя е почти еднаква.

Ж.Костова- Предлагам да гласуваме предложението за десеткратно увеличение на
цената.
С поименно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 2, ”ПРОТИВ”10,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-3 , Общински съвет Белослав НЕ ПРИЕ направеното
предложение.

Ж.Костова- Предлагам да гласуваме предложението за трикратно увеличение на
цената.
С поименно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 10, ”ПРОТИВ”3,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-2 , Общински съвет Белослав, ПРИЕ направеното
предложение.
Ж.Петров- За мен е правилно решението,което общинските съветници взимат за
трикратно увеличение на продажната цена.
Ж.Костова –Предлагам да гласуваме целия проект на докладната с направената
корекция за трикратно увеличение на цената.

С поименно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 10, ”ПРОТИВ”3,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-2, Общински съвет Белослав на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и
чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и
чл. 46 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 № 135

135.1. Общински съвет на Община Белослав реши да се извърши продажба без търг
или конкурс на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ ІV-1822 в
кв.150 по плана на гр.Белослав, с площ 248,09 кв.м., отреден за „Търговска дейност”,
описан в АОС № 999/27.06.2012 г. на собственика на законно построената в имота
сграда – „Цех за закуски” ” за сумата от 10 716,00 лв. (десет хиляди седемстотин и
шестнадесет лева) без ДДС, представляваща трикратно завишената цена определена
по пазарна цена от оценител на имоти.

135.2. Общински съвет на Община Белослав упълномощава Кмета на общината да
извърши необходимите действия по продажбата на общинския имот и да сключи
договор за покупко-продажбата му.

135.3. Общински съвет на Община Белослав определя двумесечен срок от влизане в
сила на заповедта за заплащане на имота.
В.Вълканова- Използвам процедурата за отрицателния вот. Толкова лежерно да се
разсъждава върху общинската собственост,паричните средства на общината.Много
странно как се заобикалят и колко повърхностно се гледа на нещата.Тук не се обсъжда
принципния въпрос по тази точка да бъде продадена земята,а се акцентира върху
цената.Колко е получила общината от отстъпеното право на строеж?Какво би се
случило ако се отстъпи отново право на строеж за някакъв период от време. Ако тази
цена е прекалено висока нещата отиват на изнудване.Мисля че ние като общински
съветници не трябва да защитаваме интересите на този или на онзи,а да защитаваме
интересите на общината.Така че изказвам известно разочарование и известна надежда
че нещата могат да се случат.
Ж.Петров- Искам да попитам Атанас Тодоров, този човек с отстъпеното право на
строеж какво плаща на общината.
А.Тодоров- Нищо не плаща Нямаме право да му събираме наем.
Ж.Петров – Отстъпено право на строеж не значи че в общината влизат някакви пари.
Аз мисля,че общинския съвет правилно реши тази цена в центъра на Белослав да бъде
завишена трикратно и с цена от 10 000 лв ще се направят някой неотложен ремонт като ремонта на детската градина в с.Страшимирово.
В.Вълканова -Това въобще не е вярно, че не може да искате пари за отстъпено право на
строеж.Ако е дадено безвъзмезно е друга тема, но никой не е казал,че сега не може да
се учреди отстъпено право на строеж.
И.Димитрова –По закон когато една сграда е построена не може да се иска отстъпено
право на строеж.Ако тази сграда се събори тогава лицето може да поиска да му се
отстъпи право на строеж.До сега ние не сме събирали наем.Няма как да му съберем
наем.Представил е решиния на съда с които е признат за собственик на сградата.

По единадесета точка
Ж. Костова – Преминаваме към единадесета точка от дневния ред относно Одобряване
на ПУП-ПРЗ на ПИ 000114 в землището на с.Страшимирово,общ.Белослав,във връзка
със смяна предназначението на имота от земеделска земя за нуждите на “Жилищно
строителство”.Докладва Ж.Костова-Председател на ОбС Белослав.
Г-жа Костова 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 3 гласа - „ЗА” и 1 глас ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ прие докладната.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната.
В.Христова- Аз продължавам да съм против. На миналата сесия отрицателния вот беше
да не се застроява крайезерния район.Ако този ПУП мине на сесията искам да Ви кажа
,че всички парцели са върнати един до друг и няма место за път. Мисля,че общинските
съветници разбират какво имам предвид и трябва да се вземе най – правилното
решение.
В.Кателиев- 40-50 дка около езерото е на собственици.Трябва да се вземе решение дали
ще бъде земята за жилищни нужди.За мен най-правилно е да се реши за целия имот.
В.Вълканова-Общ устройствен план регламентира всичко това. В частните имоти на
парче се решават нещата.Аз съм против нещата да се случват на парче.Частната
собственост се определя от определени правила.Ние сме събрани тук да защитаваме
интересите на общината,в диалог със собствениците.
Ж.Петров- За изработването на общ устройствен план са необходими много време и
средства.
И.Сърмов- Първия въпрос е имали общ устройствен план за с.Страшимирово.С този
устройствен план трябва да се даде достъп на жителите на селото до езерото.
И.Димитрова –Към настоящия момент за цялата община има териториално устройствен
план.Тези земи за които става въпрос се водят извънстроителни граници,земеделски
земи.За изработката на общ устройствен план са необходими много средства и време
както каза и г-н Петров.
Ж.Петров – Към подадената жалба има становище на Е.ОН, на В и К, на Министерство
на околната среда и водите.
Ж. Костова-Постъпи предложение за прекратяване на разискванията.
С явно гласуване при кворум -14, гласували „ЗА” – 13,”ПРОТИВ”1,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав,прекрати разискванията.
Ж.Костова- Преминаваме към гласуване на цялата докладна.

С поименно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 11, ”ПРОТИВ”2,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-2, Общински съвет Белослав на основание, чл.21 ал.1 т.11 и
чл.27, ал.3 от ЗМСМА,взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 136

136.1 Общински съвет Белослав одобрява ПУП – ПРЗ на ПИ 000114 в землището
на с.Страшимирово, общ.Белослав, във връзка със смяна предназначението на
имота от земеделска земя за нуждите на “Жилищно строителство”
136.2
Настоящото решение подлежи на обжалване в 30 дневен срок от
обявяването му в Държавен вестник, чрез Общински съвет Белослав пред
Варненски административен съд.

По дванадесета точка
Ж. Костова – Преминаваме към дванадесета точка от дневния ред относно
Ликвидиране на съсобственост между Община Белослав и физически лица.Докладва
А.Тодоров - гл.експерт „Общ.собственост”.
Г-н Тодоров 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 – 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 ,уважаеми колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 5 членове и с 5 гласа - „ЗА” ,прие
докладната.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната.Няма.

С поименно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 11, ”ПРОТИВ”2,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-2, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 8

от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 50, ал. 1,
т. 2 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 № 137

137.1. Общински съвет на Община Белослав дава съгласието си да се
прекрати съсобствеността с Димитър Костадинов Иванов и Ньонка Костадинова
Петрова от гр.Белослав в имот, представляващ УПИ Х-166, 1965 в кв.11 по плана
на гр.Белослав, ул.”Побити камъни” № 1, целия с площ 399,99 кв.м., чрез
продажба на 49,86 кв.м. идеални части на община Белослав, описани в АОС №
796/15.12.2007 г. за сумата от 600,00 лв. (шестотин лева), без ДДС, определена от
оценител на имоти.
137.2. Общински съвет на Община Белослав упълномощава кмета на
община Белослав да извърши необходимите действия по продажбата на идеалните
части от имота по т.1, собственост на община Белослав.
137.3. Общински съвет на Община Белослав упълномощава кмета на
община Белослав да подпише договор за ликвидиране на съсобственост чрез
продажба на идеалните части от имота по т.1, собственост на общината.

В 15,35 часа от залата излезе Б.Николов
По тринадесета точка
Ж. Костова – Преминаваме към тринадесета точка от дневния ред относно Даване на
съгласие за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
/ПРСР/, Мярка 321 „Основни услуги за икономиката в селските райони” с проект:
“Водоснабдяване с.Страшимирово V-ти етап, общ. Белослав” по ул.”Васил Левски”,
ул.”Надежда”, ул.”Иван Вазов”, ул.”Зора”, ул.”Бачо Киро”, ул.”Орел”, ул.”Пробуда”,
ул.”Никола Петков”, ул.”о.к.44-о.к.53”. Докладва В.Цонев – зам.кмет на Община
Белослав.
Г-н Цонев 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 – 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 ,уважаеми колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 5 членове и с 5 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 и мнения относно докладната
Г.Тодорова-Ако може да ни обясните на кой от приоритетите отговаря общинския план
за развитие.
В.Цонев- Проекта съответства на Приоритет 2 цел 2.2 .
Г.Тодорова – Добре ще е в решението да бъде точно така изписано.
Ж. Костова – Други въпроси и мнения относно докладната.Няма.

С явно гласуване при кворум -14, гласували „ЗА” – 14,”ПРОТИВ”0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав, на основание чл. 21, ал.1, т.23
и чл.27, ал.3 от ЗМСМА,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 139

1.Дейностите по проекта: “Водоснабдяване с.Страшимирово V-ти етап, общ.
Белослав по ул.”Васил Левски”, ул.”Надежда”, ул.”Иван Вазов”, ул.”Зора”,
ул.”Бачо Киро”, ул.”Орел”, ул.”Пробуда”, ул.”Никола Петков”, ул.”о.к.44-о.к.53”
съответстват на Общинския план за развитие 2007-2013г.-Приоритет 2 “Развитие на
базовата инфраструктура”, цел 2.2 “Подобряване на водоснабдителна и канализационна
мрежа “,”Реконструкция на водоснабдителната мрежа в с. Страшимирово”.
2. Общински съвет дава съгласие да бъде внесен за финансиране по Програма за
развитие на селските райони, Мярка 321 – Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони проект: “Водоснабдяване с.Страшимирово V-ти
етап, общ. Белослав по ул.”Васил Левски”, ул.”Надежда”, ул.”Иван Вазов”,
ул.”Зора”, ул.”Бачо Киро”, ул.”Орел”, ул.”Пробуда”, ул.”Никола Петков”,
ул.”о.к.44-о.к.53”
3.Упълномощава Кмета на Община Белослав да изготви необходимите документи
за кандидатстване и сключи договор с Министерството на земеделието и храните.

По четиринадесета точка
Ж. Костова – Преминаваме към четиринадесета точка от дневния ред относно Промяна
в Правилника на Общински съвет Белослав Докладва: Ж.Костова-Председател на ОбС
Белослав.
Г-жа Костова запозна присъстващите с докладната.
В 15,40 часа от залата излаза Д.Добрев
В 15,42 часа в залата влязоха Б.Николов и Д.Добрев.
Ж. Костова - 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 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 5 членове и с 5 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 4 гласа „ЗА” и 1 глас ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 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 4 члена с 4 гласа – “ЗА” прие докладната
Ж. Костова – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната
П.Атанасова-Предлагам гласуването да го направим точка по точка.
С явно гласуване при кворум -15 гласували „ЗА” – 15,”ПРОТИВ”0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав,взе решение за отделно
гласуване на решенията в докладната.

С явно гласуване при кворум -15 гласували „ЗА” – 15,”ПРОТИВ”0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав,на основание чл.21, ал.2 и ал.3
и чл.27, ал.3 от ЗМСМА и § 1./1/ и /2/ от Преходни и заключителни разпоредби от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Белослав, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинска администрация,

Р Е Ш Е Н И Е № 138

Общински съвет на Община Белослав прави следните изменения и допълнения в
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Белослав, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинска администрация:

138.1. В чл.33, ал.1, т.5. Общият размер на възнаграждението на общинския
съветник за един месец не може да бъде повече от 60 на сто от средната брутна работна
заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.
числото 60 се заменя с числото 30.

ПРИСЪСТВАЛИ

- 15

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА”
7 - (В.Христова, В.Вълканова,,
,Д.Митишева, ,Ж.Костова ,П.Янева,Р.Пенчев, ,С.Михов,)
„ПРОТИВ”

-

0

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 8 / Б.Николов, В.Кателиев, Г.Тодорова Д.Добрев И.Сърмов
П.Савова ,Р.Гацин, Ю.Рачева/

Решение №138.1 от Протокол №12/30.07.2012г на ОбС Белослав НЕ СЕ ПРИЕ!

138.2. В чл.14, ал.1 се добавя точка 1 със следния текст: „протоколите от
заседанията на общински съвет Белослав, ведно с докладните записки и всички
приложени документи, въз основа на които са взети решения се изпращат на
областния управител и на електронен носител в срока по чл.22 от ЗМСМА.

По петнадесета точка
Ж. Костова – Преминаваме към петнадесета точка от дневния ред относно
Актуализиране на бюджет и поименен списък за капиталови разходи на Община
Белослав .Докладва: Р.Десова – гл.счетоводител.
В 15,50 часа Б.Николов излиза от залата.
Г-жа Десова 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 – 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 ,уважаеми колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 5 членове и с 5 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 – 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 4 члена с 4 гласа – “ЗА” прие докладната.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната.
В.Вълканова- Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги,искам да
попитам защо не ни е предоставен отчета за шестмесечието.
Р.Десова- Отчета трябва да е готов до 06.08. и на следващото заседание,през септември
ще Ви бъде предоставен.
И.Сърмов- Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги искам да
благодаря за спазеното обещание на г-н Петров,във връзка с ремонта на дограмата в
с.Страшимирово.

В.Вълканова- Аз също искам да брагодаря за спазеното обещание на г-н Петров.
В 15,55 часа Б.Николов влиза в залата.

Ж. Костова – Други въпроси и мнения относно докладната.Няма.

С поименно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15, ”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 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 № 140
140.1 Общински съвет Белослав приема и утвърждава актуализацията на
бюджета, в т.ч. и на поименен списък за капиталови разходи съгласно
Приложения №№1 и 2.

Заседанието бе закрито в 16,10 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Инж. Женя Костова/

