ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ПРОТОКОЛ

№ 22

Днес, 13.06.2013 г. /четвъртък/ от 13.30 часа, в конферентната зала на Община
Белослав, се проведе двадесет и второто редовно заседание на Общински съвет
Белослав. При откриване на заседанието присъстваха 17 общински съветника и Кмета
на Община Белослав – г-н Желязко Петров.
Д.Митишева - Уважаеми колеги,уважаеми г-н Петров, добър ден на всички. Положени
са подписите на 17 общински съветника.Имаме необходимия кворум и можем да
започнем двадесет и второто редовно заседание на общински съвет Белослав.Всички
имате раздаден проект за дневен ред с включените на комисии допълнителни докладни.
Предлагам да отпадне т.20 от проекта за дневен ред - Актуални въпроси. Имате
думата за предложения, мнения.Няма.Който е съгласен с така предложения проект за
дневен ред с точки от 1 до 19 , моля да гласува.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-0, Общински съвет Белослав реши да приеме следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докл. записка вх.№ 56/22.04.2013г – Промяна в нормативните текстове на Наредба
№ 5 за определяне размера на местните данъци
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав
2. Докл.записка с вх № 63/04.06.2013г- Разрешаване изработването на ПУП – ПП/
парцеларен план за ПИ № 032037 местност „Кареиерата”, землището на с.Езерово за
обект „Изграждане на нов електропровод 20 Kv от ВЕЛ „Хидрострой” до ПИ 032037 и
изграждане на „Трафопост” тип МТГ в ПИ 032037 в землището на
с.Езерово,обл.Варненска местност „Кариерата”
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав
3. Докл.записка с вх № 64/04.06.2013г – Издаване на разрешение за предварително
съгласие за утвърждаване на трасе за проектиране на линеен обект „Изграждане на нов
електропровод 20 Kv от ВЕЛ „Хидрострой” до ПИ 032037 и изграждане на
„Трафопост” тип МТГ в ПИ 032037 в землището на с.Езерово,обл.Варненска местност
„Кариерата”, попадащ в имот общинска собственост № 000027 общински път – ІV

клас, в землището на с.Езерово, обл.Варненска , с дължина на трасето общо 42,5 м.л. по
реда на чл. 29,ал.1 от ЗОЗЗ.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав
4. Докл.записка с вх № 67/04.06.2013г – Вземане на решение за одобряване на ПУП –
Парцеларен план за обект „Кабелни линии 20 Kv извод „Етър „ / разкъсване на КЛ
между ВС „Делфин” и ВС „Транстрой”/ до БКТП в ПИ 000149 в землището на
с.Езерово с ЕКАТТЕ 27125, общ.Белослав – с възложител „Строителен и технически
флот” АД – Варна,обл. Варненска
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав
5.Докл. записка с вх.№ 66/04.06.2013г – Разрешаване изработването на ПУП – ПРЗ на
ПИ 000185 землището на с.Страшимирово , обл.Варненска , във връзка с отреждането
му за „Жилищно строителство”
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав
6. Докл. записка с вх.№ 65/04.06.2013г – Разрешаване изработването на ПУП – ПРЗ на
ПИ № 014021 по КВС на с.Разделна, обл. Варненска във връзка с разделянето на имота
на два отделни поземлени имота и отреждането на единия за „Селскостопански сгради
и помещения за обитаване”
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав
7. Докл. записка с вх.№ 68/04.06.2013г – Разрешение от Общински съвет на Община
Белослав за възлагане изготвяне на планово задание и изработване на опорен план във
връзка със стартиране на процедура по изработване на Общ Устройствен План на
Община Белослав.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав
8.Докл.записка вх№ 73/10.06.2013г – Даване на съгласие за очакъляване на част от
полски пътища № 0086 и № 00146, находящи се в местност „Стара гара” в землището
на с.Разделна, общ.Белослав
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав

9. Докл. записка с вх.№ 61/04.06.2013г – Промяна на Списъка за определяне броя, вида
и местонахождението на общинските жилища.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Т.Кирчев –Директор дирекция ИИП
10. Докл. записка с вх.№ 58/04.06.2013г – Актуализиране на Годишната програма за
управление и разпореждане с общинска собственост за 2013 година.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Т.Кирчев –Директор дирекция ИИП
11. Докл. записка с вх.№ 62/04.06.2013г – Прекратяване на съсобственост между
Община Белослав и физическо лице, чрез продажба частта на общината
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Т.Кирчев –Директор дирекция ИИП
12. Докл. записка с вх.№ 57/03.06.2013г – Продажба на недвижими имоти - частна
общинска собственост на собственици на законно построени в имотите сгради без търг
или конкурс
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Т.Кирчев –Директор дирекция ИИП
13. Докл. записка с вх.№ 60/04.06.2013г – Откриване но нови курсове по автобусна
линия Варна – Белослав към Областната транспортна схема
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Т.Кирчев –Директор дирекция ИИП
14. Докл. записка с вх.№ 59/04.06.2013г – Възлагане обществен превоз на пътници по
утвърдени маршрутни разписания по автобусни линии Варна –Белослав и Варна –
Разделна от Областната транспортна схема
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Т.Кирчев –Директор дирекция ИИП
15. Докл. записка с вх.№ 69/04.06.2013г – Избор на представител на Община Белослав и
упълномощаване на същия да представлява общината, в качеството и на акционер в
Многопрофилна Болница за Активно Лечение „Света Анна – Варна” АД в общи
събрания на акционерите на дружеството

Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р.Десова – Гл.счетоводител на Община Белослав
16. Докл. записка с вх.№ 70/04.06.2013г – Временно финансиране на изпълнение по
Договор № 302-0524-13-31002/18.04.2013г. за осигуряване на заетост
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р.Десова – Гл.счетоводител на Община Белослав
17. Докл. записка вх № 74/10.06.2013г – Временно финансиране за проект „Звено за
услуги в домашна среда- иновативни услуги в подкрепа за социално включване”, Схема
за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р.Десова – Гл.счетоводител на Община Белослав
18. Докл. записка с вх.№ 71/06.06.2013г - Приемане на Общинска програма за закрила
на детето за 2013 година
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Св. Колева – Гл. експерт ОКСД
19. Докл. записка с вх.№ 72/06.06.2013г - Приемане на Общинска програма за
мерките за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби през 2013
година.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Св. Колева – Гл. експерт ОКСД

По първа точка
Д. Митишева – Преминаваме към първа точка от дневния ред относно Промяна в
нормативните текстове на Наредба № 5 за определяне размера на местните данъци
Докладва Д. Монева – Секретар на Община Белослав.
Г-жа Монева запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 5 членове и с 5 гласа - „ЗА”
прие
докладната.

Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната.
В.Вълканова- Очевидна е необходимостта да се промени Наредба № 5. Искам да
обърна внимание на това,че гласуването трябва да се проведе по чл.27,ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА,а в самото основание освен чл.21, ал.2 да се добави и чл.21, ал.1,т.7, считам го
за важно, за да бъде изрядно решението.
Д.Митишева – Други предложения,мнения.
направеното предложение от г-жа Вълканова.

Няма.

Предлагам

да

гласуваме

С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав, прие направеното
предложение.
Д. Митишева – Преминаваме към гласуване на цялата докладна.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 17 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 1, ал.2 от
ЗМДТ , чл.21, ал.1,т.7, чл.21, ал.2 чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 245
Общински съвет на Община Белослав прави следните изменения и
допълнения в Наредба №5 за определяне размера на местните данъци в Община
Белослав
І. В Глава втора „Местни данъци”, Раздел І „Данък върху недвижимите имоти”
§ 1. В чл.17, ал.1, т.15 се изменя и става: „сградите, въведени в експлоатация преди
1 януари 2005 година и получили сертификати с клас на енергопотребление „В” и
сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990г. и получили сертификати
с клас на енергопотребление „С”, издадени по Закона за енергийната ефективност
и наредбата по чл.25 от Закона за енергийната ефективност, както следва:
а)за срок 7 години, считано от годината, следваща годината на издаване н а
сертификата;
б)за срок 10 години, считано от годината, следваща годината на издаване на
сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми
енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на
сградата;
§ 2. В чл.17, ал.1, т.16 се изменя и става: „сградите, въведени в експлоатация след 1
януари 1990г. и преди 1 януари 2005 година и получили сертификати с клас на
енергопотребление „С” и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари
1990г. и получили сертификати с клас на енергопотребление „D”, издадени по

Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл.25 от Закона за енергийната
ефективност, както следва:
а)за срок 3 години, считано от годината, следваща годината на издаване н а
сертификата;
б)за срок 5 години, считано от годината, следваща годината на издаване на
сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми
енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на
сградата;

ІІ. В Глава втора „Местни данъци”, Раздел V „Данък върху превозните средства”
§ 1. В чл.40, се добавя ал.4 с текст: „Освобождават се от данък електрическите
автомобили”.
ІІІ. В Глава втора „Местни данъци”, Раздел VІ „Патентен данък”
§ 1. В чл.50, ал.3 се изменя и става: „Лицата по ал.2 внасят данъка в приход на
бюджета на общината по местонахождение на местата за настаняване по смисъла
на закона за туризма”.
§ 2. В чл.52 думите „по чл.10, ал.2” се заменят с „по чл.11, ал.2”.
§ 3. В Приложение №1 по чл.44 текста в т.1 се променя и става „Места за
настаняване с не повече от 20 стаи - данъкът се определя за стая според
местонахождението на обекта:”.

В 13,43 часа от залата излиза В.Кателиев.

По втора точка
Д. Митишева – Преминаваме към втора точка от дневния ред относно Разрешаване
изработването на ПУП – ПП/ парцеларен план за ПИ № 032037 местност „Кареиерата”,
землището на с.Езерово за обект „Изграждане на нов електропровод 20 Kv от ВЕЛ
„Хидрострой” до ПИ 032037 и изграждане на „Трафопост” тип МТГ в ПИ 032037 в
землището на с.Езерово,обл.Варненска местност „Кариерата”. Докладва А.Вълканова –
гл. архитект на общината.
Г-жа Вълканова запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.

Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена, с 5 гласа „ЗА” подкрепи докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната.
В 13,45 часа в залата влиза В.Кателиев.
В.Вълканова – Искам да изясним един въпрос.В разпоредбите на закона за устройство
на територията както и в проекта за решение е посочено, че общинския съвет одобрява
задание.Невиждам заданието и това мен ме притеснява всъщност,а и не само мен. Нека
да го изясним веднъж за винаги с най- добро намерение. Защото тези неща са важни.
А.Вълканова – Заданията за парцеларните планове са приложени към следващата
докладна, защото тези две докладни са свързани.
Д.Митишева – Други въпроси, мнения. Няма. Преминаваме към гласуване
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 17 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл.21 ал.1 т.11,
чл. 27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА , във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и
Заявления вх.№ ДИПУ-11/05.04.2013 год от“Косметикпак” ООД, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 246
1. Общински съвет на Община Белослав одобрява задание за допускане
изработването на /ПУП-ПП/ парцеларен план за ПИ № 032037
местност:“Кариерата”, землището на с.Езерово за обект:” Изграждане на нов
електропровод 20 Кv от ВЕЛ”Хидрострой” до ПИ 032037 и изграждане на
“Трафопост” тип МТТ в ПИ 032037 в землището на с. Езерово, обл. Варненска
местност “Кариерата”, и разрешава изработването на проект за подробен
устройствен план на територията на Община Белослав: /ПУП-ПП/парцеларен
план за ПИ № 032037 местност:“Кариерата”, землището на с.Езерово за обект:”
Изграждане на нов електропровод 20 Кv от ВЕЛ”Хидрострой” до ПИ 032037 и
изграждане на “Трафопост” тип МТТ в ПИ 032037 в землището на с. Езерово, обл.
Варненска местност “Кариерата”.
По трета точка
Д.Митишева – Преминаваме към трета точка от дневния ред относно Издаване на
разрешение за предварително съгласие за утвърждаване на трасе за проектиране на
линеен обект „Изграждане на нов електропровод 20 Kv от ВЕЛ „Хидрострой” до ПИ
032037 и изграждане на „Трафопост” тип МТГ в ПИ 032037 в землището на
с.Езерово,обл.Варненска местност „Кариерата”, попадащ в имот общинска собственост
№ 000027 общински път – ІV клас, в землището на с.Езерово, обл.Варненска , с
дължина на трасето общо 42,5 м.л. по реда на чл. 29,ал.1 от ЗОЗЗ. Докладва
А.Вълканова – гл. архитект на общината.

Г-жа Вълканова запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена, с 5 гласа „ЗА” подкрепи докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната.
Г. Тодорова – Г- жо Вълканова, моя въпрос е следния : тъй като ползваме реда на чл.
29, ал.1 от ЗОЗЗ този член гласи, че освен предварителното съгласие, общинският
съвет определя и срока на валидност на предварителното съгласие.В докладната никъде
не видях определен такъв срок. Следва ли да бъде определен?
А.Вълканова – При положение, че статута на земята е сменен. Документите са им
готови . Общинсият съвет може да определи срока.
Г.Тодорова - Моето предложение е определя срок на предварително съгласие 1 година
от вземане на решението.
Д. Митишева – Постъпи предложение от Г. Тодорова за допълнение към решението
Моля,който е съгласен с така направеното предложение да гласува.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав, прие направеното
предложение.
Д. Митишева – Преминаваме към гласуване на цялата докладна.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 17 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл.21,ал.(1) т.8,
чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.30,ал.(3) ППЗОЗЗ, във връзка с чл.27,,ал.1 и
ал.2,т.3,буква «в» от ППЗОЗЗ, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 247
1.Общински съвет Белослав
дава
предварително
писмено съгласие на
“Косметикпак” ООД със седалище гр.Варна ул:”Хан Кардам“ № 4 , за засегнатия
от трасето имот общинска собственост № 000027, общински път ІV клас с
дължина на трасето общо 42,5 м.л, за утвърждаване на трасето за проектиране
на обект:” Изграждане на нов електропровод 20 Кv от ВЕЛ”Хидрострой” до ПИ
032037 и изграждане на “Трафопост” тип МТТ в ПИ 032037 в землището на с.
Езерово, обл. Варненска местност “Кариерата”. Определя срок на
предварителното съгласие - 1 година от вземане на решението.

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
Д.Митишева – Преминаваме към четвърта точка от дневния ред относно Вземане на
решение за одобряване на ПУП – Парцеларен план за обект „Кабелни линии 20 Kv
извод „Етър „ / разкъсване на КЛ между ВС „Делфин” и ВС „Транстрой”/ до БКТП в
ПИ 000149 в землището на с.Езерово с ЕКАТТЕ 27125, общ.Белослав – с възложител
„Строителен и технически флот” АД – Варна,обл. Варненска. Докладва А.Вълканова –
гл. архитект на общината.
Г-жа Вълканова запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена, с 5 гласа „ЗА” подкрепи докладната.
Д.МитишеваИмате
думата
за
въпроси
докладната.Няма.Преминаваме към гласуване.

и

мнения

относно

С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17, ”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 № 248
1. Общински съвет Белослав одобрява ПУП- ПП-/Парцеларен план/ за обект: :
Кабелни линии 20 КV извод “Етър“ (разкъсване на КЛ между ВС”Делфин “ и
ВС”Транстрой”) до БКТП в ПИ 000149 в землището на с. Езерово с ЕКАТТЕ
27125,общ.Белослав”-с възложител: ”Строителен и технически флот“ АД-Варна,
обл.Варненска.
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 пета точка
Д.Митишева – Преминаваме към пета точка от дневния ред относно Разрешаване
изработването на ПУП – ПРЗ на ПИ 000185 землището на с.Страшимирово ,
обл.Варненска , във връзка с отреждането му за „Жилищно строителство” Докладва
А.Вълканова – гл. архитект на общината.

Г-жа Вълканова запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена, с 5 гласа „ЗА” подкрепи докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения.

К.Николов – Кмет на с.Страшимирово – Уважаеми общински съветници на една от
предишни сесии на общ.съвет, колежката В. Христова приложи снимки за подобен
имот като изтъкна,че е от изключителна важност района около езерото да не бъде
застрояван. По този начин ще бъде ограничен достъпа на хората до езерото.Аз намирам
за изключително важно това и заставам зад тази кауза като приканвам всички да
гласуват против застрояването.
В.Христова – Г- н Николов,това место,което днес разглеждаме на сесията изобщо не е
като този имот, за който бях приложила снимков материал. Тези места преди години са
били в регулация. Не знам поради каква причина са минали извън регулация.Това
место не е до канала, не е до лодките.
К. Николов – В момента си сменяте позицията ли?
В.Христова - Местото е на баира, не е на кея. Дори мисля,че е било на твоите баба и
дядо.
Г-н Ж.Петров – На какво отстояние е единия имот и на какво другия?
А.Вълканова – Трябва да се измерят. Само да кажа,че съседния имот, който е на същите
хора вече е със сменен статут за жилищно строителство. Явно този имот, за който
коментираме в момента е закупен по-късно. Имат разрешение за поставяне на временен
преместваем обект. Пуснали са молба за започване на процедура по промяна
предназначението на земята.Не виждам на какво основание ще спрем процедурата.
Д.Митишева – Други въпроси? Няма.Преминаваме към гласуване.

С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 8, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 9, Общински съвет Белослав на основание, чл.21 ал.1 т.11.
чл.27 ал.3 от ЗМСМА , във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и
Заявления вх.№ ДИПУ-9/21.03.2013 год от В обшина Белослав са постъпили
Заявления вх.№ ДИПУ-9/21.03.2013г., взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 249
1. Общински съвет на Община Белослав одобрява задание за допускане
изработването на /ПУП-ПРЗ на ПИ 000185 землището на с. Страшимирово,
обл.Варненска ,във връзка с отреждане за:” Жилищно строителство”
и
разрешава изработването на проект за подробен устройствен план на територията
на Община Белослав:ПУП-ПРЗ на ПИ 000185 землището на с. Страшимирово,
обл.Варненска, във връзка с отреждане за :” Жилищно строителство“

Решение № 249 от Протокол № 22/13.06.2013г на ОбС Белослав НЕ СЕ
ПРИЕ!
В.Христова - Искам членовете на комисията по ТСУ да обосноват своето решение.На
комисията са гласували „ЗА”, а сега на сесията си променят решението и гласуват
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.
Б.Николов- Променихме решението си на база изказването на г-н К.Николов.
Д.Митишева – Всеки общински съветник може да обясни отрицателния вот, с който
гласува.

По шеста точка
Д.Митишева – Преминаваме към шеста точка от дневния ред относно Разрешаване
изработването на ПУП – ПРЗ на ПИ № 014021 по КВС на с.Разделна, обл. Варненска
във връзка с разделянето на имота на два отделни поземлени имота и отреждането на
единия за „Селскостопански сгради и помещения за обитаване” Докладва А.Вълканова
– гл. архитект на общината.
Г-жа Вълканова запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена, с 5 гласа „ЗА” подкрепи докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения.Няма.Преминаваме към гласуване.

С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл.21 ал.1 т.11.
чл. 27, ал.3 от ЗМСМА , във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и
Заявления вх.№№ ДИПУ-4/13.02.2013г. ДИПУ-4/1/20.03.2013 год. и №ДИПУ4/2/26.03.2013 год.,взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 250
1. Общински съвет на Община Белослав одобрява задание за допускане
изработването на ПУП и разрешава изработването на проект за подробен устройствен
план на територията на Община Белослав: „Подробен устройствен план – План за
регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ № 014021 по КВС на с.Разделна,
обл.Варненска, във връзка с разделянето на имота на два отделни поземлени имота и
отреждане на единия за „Селскостопански сгради и помещения за обитаване”.

По седма точка
Д.Митишева – Преминаваме към седма точка от дневния ред относно Разрешение от
Общински съвет на Община Белослав за възлагане изготвяне на планово задание и
изработване на опорен план във връзка със стартиране на процедура по изработване на
Общ Устройствен План на Община Белослав.Докладва А.Вълканова – гл. архитект на
общината.
Г-жа Вълканова запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева - Благодаря!Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена, с 5 гласа „ЗА” подкрепи докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения.Няма.Преминаваме към гласуване.

С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 15, ”ПРОТИВ”-1 , ”ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, чл.21, ал.1, т.11, чл.27,ал.3 от ЗМСМА
и чл.124, ал.1 от ЗУТ , взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 251
1.Общински съвет на Община Белослав дава разрешение за започване
подготовката по изработване на Общ Устройствен план на ОУП на гр. Белослав.

2. Общински съвет на Община Белослав възлага на кмета на Община Белослав
да започне процедура по изработването на Задание по чл.125, във връзка с чл.124,
ал.1 от ЗУТ, необходимо за изработване на проект за ОУП.
3.Общински съвет на Община Белослав възлага на кмета на Община Белослав
да предприеме необходимите действия, произтичащи от предходната точка.

В 14,05 часа от залата излизат Б.Николов, В.Кателиев.
В.Вълканова – Аз искам да обясня моя отрицателен вот на гласуване.Изработването на
общ устройствен план за общината е нещо изключително важно,което обаче ще струва
около 100 000 лв.и е непосилно за общината.Това решение само оправдава общината,
че е започнала някаква процедура в законовия срок, но в никакъв случай няма да бъде
работещо.Към него няма задание което е абсолютно задължително,няма опорен
план.Приемете това като притеснение,че скоро няма да бъдат решени въпросите за
устойството на територията.
Г-н Ж.Петров – Категорично не съм съгласен с изказаното становище на г-жа
Вълканова.Уважаеми общински съветници без решение на общински съвет не мога да
възложа да бъде направено задание нито опорен план.Преди месец дойде една
консултанска фирма,която е разработила общия устройствен план на Несебър и
Обзор.Първото нещо, което те поискаха, за да могат да започнат е решение на
общински съвет.За мен е много важно това решение, което днес приехте, за да могат да
стартират нещата.
За 2013 година са отделени 3 млн лв от държавата за изработването на общ устройствен
план за 6-7 големи града.На въпроса какво правят другите градове отговора беше,че ще
чакат решение на министерски съвет за отпускане на средства.След като имаме това
решение ще можем да кандидатстваме да ни включат в списъка.Благодаря на тези от
Вас, които проявяват разбиране и подкрепиха това решение.
В 14,08 часа в залата влизат В.Кателиев и Б.Николов.
В.Вълканова- Изключително съжалявам г-н Петров, ако информацията Ви е от
вестника или от консултански фирми.Смятам, че решението на общинския съвет трябва
да се обосновано на законодателството. Пожелавам Ви успех.
Г-н Ж.Петров – Благодаря Ви.

По осма точка
Д.Митишева – Преминаваме към осма точка от дневния ред относно Даване на
съгласие за очакъляване на част от полски пътища № 0086 и № 00146, находящи се в

местност „Стара гара” в землището на с.Разделна, общ.Белослав Докладва А.Вълканова
– гл. архитект на общината.
Г-жа Вълканова запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева - Благодаря!Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 3 члена, с 2 гласа - „ЗА” и 1 глас
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена, с 5 гласа „ЗА” подкрепи докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения.Няма.Преминаваме към гласуване.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 17 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл.21, ал.1, т.8,
чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 252
1.Общински съвет – Белослав дава съгласието си на «ИБЕЙ БУЛ» ЕООД,
представлявано от Радослав Михайлов Стоянов собственик на ПИ № 018001,
018002, 018003 и 018005, находящи се в местността «Стара гара» в землището на
с.Разделна, общ.Белослав и на Райка Иванова Енчева, собственик на ПИ №
018004, находящи се в местността «Стара гара» в землището на с.Разделна,
общ.Белослав да очакълят полски пътища № 0086 – 1306.78 кв.м и път № 00146 –
1458.22 кв.м, находящи се в местност «Стара гара» в землището на с.Разделна,
общ.Белослав, представляващи публична общинска собственост за срок от десет
години.

По девета точка
Д.Митишева – Преминаваме към девета точка от дневния ред относно Промяна на
Списъка за определяне броя, вида и местонахождението на общинските жилища.
Докладва Т.Кирчев –Директор дирекция ИИП.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева - Благодаря!Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.

П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 3 члена, с 2 гласа - „ЗА” и 1 глас
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения.
И.Сърмов – По принцип съм съгласен служителите на общината трябва да се задържат
на работа в дългосрочна политика.По закон трябва ли общината да има резервни
жилища?
И.Димитрова- Няма такива изисквания.Зависи от политиката на общината.
Д.Митишева – Други въпроси? Няма.Преминаваме към гласуване.

С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 11 ,”ПРОТИВ”-2 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 4, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал.1, т.
8,чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и
чл. 3, ал. 3 от Наредба № 12 за реда и условията за управлението и разпореждането
с жилища от общинския жилищен фонд на община Белослав,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 253
1. Променя Решение № 158/19.04.2005 г. на ОбС – Белослав за приемане на
Списък за определяне броя, вида и местонахождението на общинските жилища,
като прехвърля апартамент № 38, находящ се в УПИ ХVІ в кв.30 по плана на
гр.Белослав, ул.”Св. Св. Кирил и Методий” № 16, вх.4, ет.1, състоящ се стая,
кухня, сервизни помещения със ЗП от 40,25 м2 и прилежаща изба с площ 5,57 м2,
описани в Акт за частна общинска собственост № 12/23.04.1997 г. от „Резервни
жилища” във „Ведомствени жилища”.
2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите промени в
регистъра на жилищния фонд на община Белослав.

По десета точка
Д.Митишева – Преминаваме към десета точка от дневния ред относно Актуализиране
на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2013
година. Докладва Т.Кирчев –Директор дирекция ИИП.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
В 14,17 часа от залата излиза Хр.Христов.
Д.Митишева - Благодаря!Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.

П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 3 члена, с 2 гласа - „ЗА” и 1 глас
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения.Няма.
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 Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.
8, ал. 9 на Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 3 от Наредба № 4 за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община
Белослав,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 254
Общински съвет на община Белослав приема актуализация на Годишната
програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2013 г., приета със
свое Решение № 200 по протокол № 18/17.01.2013 г., както следва:
1. Допълва т.1 от Раздел ІІ - Описание на имотите и вещите – общинска
собственост, предвидени за отдаване под наем, както следва:
№ Описание на имота (вещта)
Местонахождение на имота
9. Апартамент № 38, състоящ се гр.Белослав, кв.30, УПИ ХVІ,
от
стая,
кухня,
сервизни ул.”Св.
Св.
Кирил
и
помещения, със ЗП 40,25 кв.м.
Методий” № 16, вх.4, ет. 1

АОС №
12/23.04.1997 г.

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

в с.Разделна:
№
24.

25.

Описание на имота (вещта)
Земеделска земя, с начин на
трайно
ползване
„Друг
селскостопански
терен”,
представляваща имот № 000077,
категория на земята ІV при
неполивни условия, с площ 408
кв.м. (0,408 дка)
Земеделска земя, с начин на
трайно
ползване
„Друг
селскостопански
терен”,

Местонахождение на имота
местност „Стара гара” в
землището на с.Разделна

АОС №
1023/10.04.2013 г.

местност „Стара гара” в
землището на с.Разделна

1024/10.04.2013 г.

представляваща имот № 000072,
категория на земята ІV при
неполивни условия, с площ 148
кв.м. (0,148 дка)

3. Допълва т.5 от Раздел ІІ - Продажба на земя – частна общинска собственост на
собствениците на законно построени сгради без провеждане на публичен търг или
публично оповестен конкурс и прекратяване на съсобственост:
в гр.Белослав:
№
7.

Описание на имота (вещта)
УПИ ІІ-45 в кв.7 по плана на
гр.Белослав, целия с площ
373,43
кв.м.,
отреден
за
„Жилищно строителство”

Местонахождение на имота
гр.Белослав, ж.к.”Акации”,
ул.”Васил Друмев” № 23

АОС №
1027/24.04.2013 г.

в с.Страшимирово:
№
2.

3.

4.

Описание на имота
27,50 кв.м. идеални части от
УПИ ХІІ-292 в кв.32 по плана на
с.Страшимирово, целия с площ
793,02
кв.м.,
отреден
за
„Жилищно строителство”
УПИ VІ-101 в кв.11 по плана на
с.Страшимирово, ул.”Цар Асен”
№ 11, с площ 568,14 кв.м.,
отреден
за
„Жилищно
строителство”
УПИ ІІІ-28 в кв.5 по плана на
с.Страшимирово,
ул.”Стефан
Караджа” № 20, с площ 639,01
кв.м., отреден за „Жилищно
строителство”

Местонахождение на имота
с.Страшимирово, ул.”Васил
Левски” № 20

АОС №
1026/10.04.2013 г.

с.Страшимирово, ул.”Цар
Асен” № 11

1028/24.04.2013 г.

с.Страшимирово, ул.”Стефан
Караджа” № 20

1030/24.04.2013 г.

4. Създава нова т.8 към Раздел ІІ - Описание на имотите – частна общинска
собственост, върху които общината има намерение да учреди право на строеж по реда
на чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост, както следва:

№
1.

Описание на имота
УПИ ХХІІ-1989 в кв.109 по
плана на гр.Белослав, с площ
727,10
кв.м.,
отреден
за
„Жилищно строителство”

Местонахождение на имота
гр.Белослав, кв.109

АОС №
901/17.02.2010 г.

По единадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към единадесета точка от дневния ред относно
Прекратяване на съсобственост между Община Белослав и физическо лице, чрез
продажба частта на общината Докладва Т.Кирчев –Директор дирекция ИИП.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева - Благодаря!Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 3 члена, с 2 гласа - „ЗА” и 1 глас
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми колеги Икономическата комисия
заседава в състав от 5 членове и с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения.Няма.

С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 16 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 8,
чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската
собственост и чл. 50, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Наредба № 4 за придобиване, управление
и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Белослав,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 255
1. Общински съвет на Община Белослав дава съгласието си да се прекрати
съсобствеността с Красимира Георгиева Николова от гр.Варна, бул.”Вл. Варненчик”
№ 154 в имот, представляващ УПИ ХІІ-292 в кв.32 по плана на с.Страшимирово,
ул.”Васил Левски” № 20, целия с площ 793,02 кв.м., чрез продажба на 27,50 кв.м.
идеални части на община Белослав, описани в АОС № 1026/10.04.2013 г. за сумата от
192,00 лв. (сто деветдесет и два лева), без ДДС, определена от оценител на имоти.

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.,
3. Общински съвет на Община Белослав упълномощава кмета на община
Белослав да подпише договор за прекратяване на съсобственост чрез продажба на
идеалните части от имота по т.1, собственост на общината.

По дванадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към дванадесета точка от дневния ред относно Продажба
на недвижими имоти - частна общинска собственост на собственици на законно
построени в имотите сгради без търг или конкурс Докладва Т.Кирчев –Директор
дирекция ИИП.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.

В 14,22 часа в залата влиза Хр.Христов.

Д.Митишева - Благодаря!Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 4 члена, с 3 гласа - „ЗА” и 1 глас
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми колеги Икономическата комисия
заседава в състав от 5 членове и с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения.
В.Кателиев – На какво основание се правят тези оценки.Защо цените в кв.”Акации” са
толкова високи? На каква база е направена оценката? Не може цената в квартала и
цената в центъра на Белослав да е една и съща.За имота, който беше на фирма
Денислав беше предложена същата цена от 12 лв.на кв.м.. Моето предложение е този
оценител да присъства на сесии. Парцелът в квартала е с наклон и ще бъде много
трудно окрепването му. За мен тези цени са нереално високи.

Т.Кирчев – Г-н Кателиев,към докладната има приложен доклад как е образувана
цената.Прочетете докладната подробно и ще се запознаете с образуването на цената
дадена от оценителя.

В 14,29 часа от залата излиза В.Кателиев.

В.Вълканова – Оценките, които са приложени към докладната се правят от оценител
който използва една доста добра база от показатели.Общинският съвет е принципал на
общинската собственост. Ние имаме интерес да се пълни бюджета на общината.
Б.Николов – Предлагам да прекратим разискванията.
Д.Митишева- Постъпи предложение за прекратяване на разискванията. Предлагам да
гласуваме направеното предложение.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав, прие направеното
предложение.
Д. Митишева – Преминаваме към гласуване на цялата докладна.
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. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44, ал. 1, т. 1 и
чл. 46, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с
имоти и вещи, собственост на Община Белослав,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 256
1. Общински съвет на община Белослав реши да се извърши продажба без
търг или конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ УПИ ІІ-45 в кв.7 по плана на гр.Белослав, ж.к.”Акации”,
ул.”Васил Друмев № 23, с площ 373,43 кв.м., описан в АОС № 1027/24.04.2013 г. на
собственика на законно построената в имота сграда – Добри Марчев Добрев от
гр.Белослав, ж.к.”Акации”, ул.”Васил Друмев” № 23 за сумата от 4 480,00 лв.
(четири хиляди четиристотин и осемдесет лева), без включен ДДС, определена по
пазарна цена от оценител на имоти.
2. Общински съвет на община Белослав реши да се извърши продажба без
търг или конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ УПИ VІ-101 в кв.11 по плана на с.Страшимирово, ул.”Цар Асен”
№ 11, с площ 568,14 кв.м., отреден за „Жилищно строителство”, описан в АОС №
1028/24.04.2013 г. на собственика на законно построената в имота сграда – Иван
Николов Лефтеров от гр.Варна, ж.к.”Трошево”, бл.76, вх.А, ет.8, ап.87 за сумата от

3 410,00 лв. (три хиляди четиристотин и десет лева), без включен ДДС, определена
по пазарна цена от оценител на имоти.
3. Общински съвет на община Белослав реши да се извърши продажба без
търг или конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ УПИ ІІІ-28 в кв.5 по плана на с.Страшимирово, ул.”Стефан
Караджа” № 20, с площ 639,01 кв.м., отреден за „Жилищно строителство”, описан
в АОС № 1030/24.04.2013 г. на собствениците на законно построената в имота
сграда, а именно: 2/4 идеални части от имота на Неделчо Атанасов Йорданов от
с.Страшимирово, ул.”Стефан Караджа” № 20, 1/4 идеална част от имота на
Младен Енчев Атанасов от гр.Белослав, ул.”Гебедже” № 19, 1/4 идеална част от
имота на Атанас Енчев Атанасов от гр.Белослав, ул.”Гебедже” № 32, общо за
сумата от 3 835,00 лв. (три хиляди осемстотин тридесет и пет лева), без включен
ДДС, определена по пазарна цена от оценител на имоти.
4. 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.
5. Общински съвет на община Белослав определя двумесечен срок от влизане в
сила на заповедите за заплащане на имотите.
В 14,30 часа беше обявена почивка.
Заседанието започна в 14,50 часа.
По тринадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към тринадесета точка от дневния ред относно Откриване
но нови курсове по автобусна линия Варна – Белослав към Областната транспортна
схема Докладва Т.Кирчев –Директор дирекция ИИП.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена, с 5 гласа „ЗА” подкрепи докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения.
Г.Георгиев – кмет на с.Разделна- Когато наближат избори всички обещават да се
изпълнят исканията на жителите на селото.В момента последния автобус от Варна за
Разделна е в 16,20 часа,а първия от Разделна за Варна е в 8,10 часа. Имаме предложение
първия автобус от с.Разделна да тръгва в 6,50 часа и този, който тръгва от Варна в
19,30 часа да пътува до Разделна.

П.Димитрова – Уважаеми общински съветници за така предложените курсове в
докладната в продължение на два месеца беше направено подробно обстойно
проучване на пътнико потока в двете посоки.Беше назначена комисия със заповед на
кмета на общината. Предложението, което прави г-н Георгиев не е невъзможно. Ще
трябва да се направи такова проучване на пътнико потока.
Г-н Ж.Петров – Г-н Георгиев ще бъдат ли оправдани тези курсове, които
предлагате.Има ли нужда от тези курсове?
Г.Георгиев – Тези курсове са необходими за да може жителите на селото да се
придвижват до града и обратно да се прибират.
Г-н Ж.Петров – Приемам предложението на г- н Георгиев, ще направим всичко
необходимо за улеснението на жителите на с.Разделна. Да направим едно добро на
хората Ще направим едно обследване на пътнико потока.
П.Янева- С така направените предложения ще има промяна по линията Варна –
Разделна с два нови курса.
И.Сърмов - Ако нещо решаваме да го решим сега в по- кратък срок да се случат
нещата.
П.Янева – Предлагам следната промяна в решението: по направление Варна – Разделна
да бъдат създадени два нови курса с часове на тръгване 6,50 часа от Разделна за Варна
и следващия нов курс в 19,30 часа от Варна за Разделна.Отменя се курса в 7,00 часа от
Белослав за Варна,тъй като се трансформира в направлението Разделна – Варна.
Д.Митишева - Предлагам да гласуваме така направеното предложение.

С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав, прие направеното
предложение.
Д. Митишева – Преминаваме към гласуване на цялата докладна.
С явно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 16 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 23,
чл.27,ал.3 от ЗМСМА,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 257
1. Общински съвет на община Белослав дава съгласие да се открият следните
нови курсове:
o Курс с час на тръгване в 05,00 ч. от гр.Белослав за гр.Варна по АЛ Варна Белослав;
o Курс с час на тръгване в 22,00 ч. от гр.Варна за гр.Белослав по АЛ Варна –
Белослав;

o Курс с час на тръгване 19,30 ч. от гр.Варна за с.Разделна по АЛ Варна –
Разделна и
o Курс с час на тръгване 06,50 ч. от с.Разделна за гр.Варна по АЛ Варна –
Разделна.
o
2. Новите курсове да се изпълняват целогодишно.
3. При утвърждаване на новите курсове по т.1 да се отмени курс с час на
тръгване 07,00 ч. от гр.Белослав за гр.Варна по АЛ Варна – Белослав, тъй като
същия се трансформира по направление Варна – Разделна.
4. Общински съвет на Община Белослав упълномощава кмета на община
Белослав да извърши всички необходими действия за внасяне на предложение до
областния управител на област с административен център гр.Варна за
утвърждаване на новите курсове към съществуващите автобусни линии Варна –
Белослав и Варна – Разделна, като част от областната транспортна схема.

По четиринадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към четиринадесета точка от дневния ред относно
Възлагане обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания по
автобусни линии Варна –Белослав и Варна – Разделна от Областната транспортна
схема Докладва Т.Кирчев –Директор дирекция ИИП.

Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
В 15,12 часа от залата излизат Хр.Христов и Р.Пенчев.
Д.Митишева - Благодаря!Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 4 члена, с 3 гласа - „ЗА” и 1 глас
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми колеги Икономическата комисия
заседава в състав от 5 членове излиза с предложение: в часта относно техническа и
финансова оценка, техническата оценка да има по-голяма тежест.Като второ
предложение, точките където са социалните облекчения за учениците и студентите да
бъде 20т. ,за пенсионерите по 5 т. и за работещите – 10 т.Така направеното

предложение беше прието с 4 гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”. Цялата докладна
беше приета с 5 гласа ”ЗА”.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В 15,14 часа в залата влизат Хр.Христов и Р.Пенчев.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав
от 5 члена с 5 гласа – “ЗА” прие докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена, с 5 гласа „ЗА” подкрепи докладната.На нашата комисия също
беше направено предложение като това на икономическа комисия и беше прието.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения.

В.Вълканова – В комисията по образование започнахме разговор как да направим
така,че да се избере добър превозвач, с добри транспортни средства. Не трябва да
допускаме да нараства цената на билета, защото това е в интерес на хората.Направихме
няколко изчисления по методиката. С това, което предложи икономическа комисия
социалните облекчения за учениците и студентите да бъде 20т. ,за пенсионерите по 5 т.
и за работещите – 10 т. няма да промени по никакъв начин крайното класиране.В този
смисъл основаната задача на методиката е да се направи така,че ако главната цена е
висока,то в такъв случай и намалението за пътуващите ще е високо и няма да
постигнем този социален ефект, който всички ние искаме. За да се защити цената
предлагаме финансовата оценка да бъде 60%, а техническата – 40%.
Г-н Ж.Петров – Това,което г-жа Вълканова предлага е най-икономически изгодно за
хората.
Г.Тодорова –Има резон в предложението на г-жа Вълканова и по този начин ще се
запази по-ниска цена.Предлагам да съчетаем предложението, което тя направи с
предложението на икономическа комисия за социалните облекчения.

Д.Митишева- Други мнения, въпроси?Няма. Предлагам да гласуваме предложението
направено от г-жа Вълканова, финансовата оценка да бъде 60% ,а техническата -40%.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав, прие направеното
предложение.

Д.Митишева – Гласуваме и предложението на икономическа комисия за социалните
облекчения за ученици – 20 т.,за пенсионери – 5 т. и за работещи – 10 т.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав, прие направеното
предложение.
Д. Митишева – Преминаваме към гласуване на цялата докладна.
С явно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 17 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 2, във
връзка с ал. 1, т. 23, чл.27,ал.3 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация, чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози и чл. 16в, ал. 1 от
Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни
схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и чл. 8,
ал. 2 от Закона за обществените поръчки,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 258
І. Общински съвет на Община Белослав дава съгласие да се проведе открита
процедура по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане превоза на
пътници по утвърдени маршрутни разписания по автобусните линии от областната
транспортна схема Варна – Белослав и Варна – Разделна за срок от 5 години.
ІІ. Общински съвет на Община Белослав утвърждава следните критерии за
оценка на участниците и показателите за комплексна оценка с тяхната относителна
тежест.
Оценяването на офертите се извършва по критерия „икономически найизгодна оферта”, съгласно посочената по-долу методика, която представлява
съвкупност от правила, които имат за цел да се определи начина, по който ще се
извърши класирането на офертите и ще се определи изпълнителят на обществената
поръчка. Класирането на офертите в процедурата се извършва въз основа на
комплексна оценка, изчислена на база оценка на офертите по посочените
показатели, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна
оценка.
Критерият и показателите за оценка се прилагат само по отношение на
офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата на
основанията, предвидени в ЗОП и които отговарят на обявените от възложителя
изисквания.

Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва в следната
последователност:
Финансова оценка – 60 т.;
Техническа оценка – 40 т.
1. Финансова оценка - относителна тежест 60 т.

Включва оценка на ценовото предложение /ЦО/ - предложените цени на билети
по направление Варна – Белослав и направление Варна – Разделна;
Оценката по този показател се определя по следната формула:
ЦО = [ (Ц1 мин. (лева) / Ц1 участник (лева) х 80%) + (Ц2 мин. (лева) / Ц2 участник
(лева) х 20%) ] х 60 т., където
Ц1 мин. (лева) е предложението за най-ниска цена на билета в (лева) по
направление Варна - Белослав в едната посока, Ц1 участник (лева) – е цената на
билета по направление Варна – Белослав, отразена в предложението на оценявания
участник по същия критерий, Ц2 мин. (лева) е предложението за най-ниска цена на
билета в (лева) по направление Варна – Разделна в едната посока, Ц2 участник (лева)
е цената на билета по направление Варна – Разделна, отразена в предложението на
оценявания участник по същия критерий. Предлаганата цена на билета в посоката
Варна – Белослав трябва да е идентична с тази в посоката Белослав – Варна.
Предлаганата цена на билета в посоката Варна – Разделна трябва да е идентична с
тази в посоката Разделна – Варна.
2. Оценка на техническото предложение /ТО/ - относителна тежест 40 т.
Оценката на техническото предложение /ТО/ се определя по следната формула:
ТО = [Е + СО] х 40%, където „Е” е подпоказател „Екологичност на превозните
средства”, а „СО” е подпоказател „Социални облекчения за някои категории
пътници”.
2.1. Екологичност на превозните средства /EURO/ - /Е/. За изпълнение на
поръчката са необходими 5 (пет) броя основни автобуси и 1 (един) брой резервен,
съобразно изискванията на Раздел ІІІ от Глава трета на Наредба № 2 от 15.03.2002 г.
за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили.
За превозното средство с документ, доказващ наличието на еко двигател,
отговарящ на стандартите EURO І, EURO ІІ, EURO ІІІ, EURO ІV, EURO V.
Е = сбор от точките за EURO на всички превозни средства за изпълнение на
поръчката, включително и резервните.
EURO V
по 10 точки на автомобил
EURO ІV
по 9 точки на автомобил
EURO ІІІ
по 8 точки на автомобил
EURO ІІ
по 7 точки на автомобил
EURO І
по 5 точки на автомобил
2.2. Социални облекчения /СО/,
където СО = СО1 + СО2 + СО3 + СО4 ;
СО1, СО2 и СО3 са предложените социални облекчения, извън предвидените в
нормативните актове за пътуване по междуселищния транспорт по АЛ Варна –
Белослав и АЛ Варна – Разделна с абонаментни карти, както следва:
- СО1 за ученици, студенти и докторанти в редовна форма на обучение – за найвисок % намаление – 20 т.;

СО2 за лица, получаващи пенсия, навършили възраст по чл. 68, ал. 1 – 3 от
Кодекса за социално осигуряване до 70 г. – за най-висок % намаление – 5 т.;
- СО3 за лица, получаващи пенсия, навършили възраст по чл. 68, ал. 1 – 3 от
Кодекса за социално осигуряване над 70 г. – за най-висок % намаление – 5 т.;
Предложените проценти (%) са еднакви за АЛ Варна – Белослав и АЛ Варна –
Разделна.
Базисната цена на абонаментната карта за пътуване по автобусна линия (АЛ)
Варна – Белослав и автобусна линия (АЛ) Варна - Разделна, от която се приспада
предложения процент намаление на горепосочените три групи се определя по
формулата:
Ц(к) = 21 работни дни х 2 посоки х ...............лв. цена на билета – 20 % отстъпка
за пътуване с карта.
-

- СО4 е най-висок % (процент) социално облекчение за месечна работническа
карта – 10 т.
Точките за предложенията на участниците се пресмятат по формулата:
СО1 = [ (СО1.1 предложен % участник/СО1.1 макс. даден % х 80%) + (СО1.2 предложен
% участник/СО1.2 макс. даден % х 20%) ] х 20 т., където:
СО1.1 предложен % участник е предложеният процент на социално облекчение за
ученици, студенти и докторанти в редовна форма на обучение на оценявания
участник по АЛ Варна - Белослав, СО1.1 макс. даден % е най-високият процент
даден, като социално облекчение за ученици, студенти и докторанти в редовна
форма на обучение по АЛ Варна – Белослав, СО1.2 предложен % участник е
предложеният процент на социално облекчение за ученици, студенти и докторанти в
редовна форма на обучение на оценявания участник по АЛ Варна – Разделна, СО1.2
макс. даден % е най-високият процент даден, като социално облекчение за ученици,
студенти и докторанти в редовна форма на обучение по АЛ Варна – Разделна.;
СО2 = [ (СО2.1 предложен % участник/СО2.1 макс. даден % х 80%) + (СО2.2 предложен
% участник/СО2.2 макс. даден % х 20%) ] х 5 т., където:
СО2.1 предложен % участник е предложеният процент на социално облекчение за
лица, получаващи пенсия, навършили възраст по чл. 68, ал. 1 – 3 от Кодекса за
социално осигуряване до 70 г. на оценявания участник по АЛ Варна - Белослав,
СО2.1 макс. даден % е най-високият процент даден, като социално облекчение за
лица, получаващи пенсия, навършили възраст по чл. 68, ал. 1 – 3 от Кодекса за
социално осигуряване до 70 г. по АЛ Варна – Белослав, СО2.2 предложен % участник
е предложеният процент на социално облекчение за лица, получаващи пенсия,
навършили възраст по чл. 68, ал. 1 – 3 от Кодекса за социално осигуряване до 70 г.
на оценявания участник по АЛ Варна – Разделна, СО2.2 макс. даден % е найвисокият процент даден, като социално облекчение за лица, получаващи пенсия,
навършили възраст по чл. 68, ал. 1 – 3 от Кодекса за социално осигуряване до 70 г.
по АЛ Варна – Разделна.;
СО3 = [ (СО3.1 предложен % участник/СО3.1 макс. даден % х 80%) + (СО3.2 предложен
% участник/СО3.2 макс. даден % х 20%) ] х 5 т., където:
СО3.1 предложен % участник е предложеният процент на социално облекчение за
лица, получаващи пенсия, навършили възраст по чл. 68, ал. 1 – 3 от Кодекса за

социално осигуряване над 70 г. на оценявания участник по АЛ Варна - Белослав,
СО3.1 макс. даден % е най-високият процент даден, като социално облекчение за
лица, получаващи пенсия, навършили възраст по чл. 68, ал. 1 – 3 от Кодекса за
социално осигуряване над 70 г. по АЛ Варна – Белослав, СО3.2 предложен %
участник е предложеният процент на социално облекчение за лица, получаващи
пенсия, навършили възраст по чл. 68, ал. 1 – 3 от Кодекса за социално осигуряване
над 70 г. на оценявания участник по АЛ Варна – Разделна, СО3.2 макс. даден % е
най-високият процент даден, като социално облекчение за лица, получаващи
пенсия, навършили възраст по чл. 68, ал. 1 – 3 от Кодекса за социално осигуряване
над 70 г. по АЛ Варна – Разделна.;
СО4 = [ (СО4.1 предложен % участник/СО4.1 макс. даден % х 80%) + (СО4.2 предложен
% участник/СО4.2 макс. даден % х 20%) ] х 10 т., където:
СО4.1 предложен % участник е предложеният процент на социално облекчение за
месечна работническа карта на оценявания участник по АЛ Варна - Белослав, СО4.1
макс. даден % е най-високият процент даден, като социално облекчение за месечна
работническа карта по АЛ Варна – Белослав, СО4.2 предложен % участник е
предложеният процент на социално облекчение за месечна работническа карта на
оценявания участник по АЛ Варна – Разделна, СО4.2 макс. даден % е най-високият
процент даден, като социално облекчение за месечна работническа карта по АЛ
Варна – Разделна.
3. Комплексната оценка на офертите /КО/ се определя като сбор от оценките
на всеки един от показателите.
КО = ЦО + ТО
На първо място се класира кандидата получил най-високата комплексна
оценка, чието предложение е икономически най-изгодно.
ІІІ. Делегира изпълнението на своите функции, относно провеждането на
процедура по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществен
превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания по автобусни линии Варна
– Белослав и Варна – Разделна и сключването на договор, съгласно Закона за
обществените поръчки.
По петнадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към петнадесета точка от дневния ред относно Избор на
представител на Община Белослав и упълномощаване на същия да представлява
общината, в качеството и на акционер в Многопрофилна Болница за Активно Лечение
„Света Анна – Варна” АД в общи събрания на акционерите на дружеството Докладва
Р.Десова – Гл.счетоводител на Община Белослав.
В 15,30 часа от залата излизат Б.Николов, Ж.Костова,Хр.Христов,Д.Добрев,
В.Кателиев.
Г-жа Десова запозна присъстващите с докладната.

Д.Митишева - Благодаря!Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения.Няма.Преминаваме към гласуване.

С поименно гласуване при кворум -12 , гласували „ЗА” – 12 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл.21 ал.1 т.9 и
т.23,чл.27.ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 259
1.Общински съвет Белослав реши: До оттегляне на пълномощията, дадени по
силата на това решение оправомощава и упълномощава Желязко Митев Петровкмет на Община Белослав да осъществява правото на собственост на общината
върху акциите от капитала на МБАЛ”Света Анна-Варна” АД с право да
представлява общината на всички общи събрания на акционерите и гласува по
всички точки от дневния ред така, както намери за добре по свое собствено
усмотрение, включително и да преупълномощава трети лица с всички или с части
от дадените му права по настоящото решение.
2. Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви
документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведени общи събрания и взетите
решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието
акционери и други.

По шестнадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към шестнадесета точка от дневния ред относно
Временно финансиране на изпълнение по Договор № 302-0524-13-31002/18.04.2013г.
за осигуряване на заетост.Докладва Р.Десова – Гл.счетоводител на Община Белослав.
В 15,35 часа от залата излиза В.Митева.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми колеги Икономическата комисия
заседава в състав от 5 членове и с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения.Няма.

С поименно гласуване при кворум -11 , гласували „ЗА” – 11 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл.18,ал.1 от
Закона за общинските бюджети, чл.21, ал.1, т.6 и чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА 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 № 260
1.Общински съвет Белослав дава съгласие да се ползват ежемесечно до 1900 лева
собствени бюджетни средства за временно финансиране на изпълнение на Договор
№ 302-0524-13-31002/18.04.2013г. за осигуряване на заетост . Средствата да се
възстановяват по сметката,от която са получени след получаване на съответното
месечно плащане от Агенцията по заетостта за изпълнението на проекта.

По седемнадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към седемнадесета точка от дневния ред относно
Временно финансиране за проект „Звено за услуги в домашна среда- иновативни
услуги в подкрепа за социално включване”, Схема за безвъзмездна финансова помощ
BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” Докладва Р.Десова – Гл.счетоводител на Община Белослав.
В 15,42 часа от залата влизат Д.Добрев и В.Митева.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми колеги Икономическата комисия
заседава в състав от 5 членове и с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси и мнения.
С поименно гласуване при кворум -13 , гласували „ЗА” – 13 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание,
чл.21,ал.1.т.6,чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 261
1.Общински съвет Белослав дава съгласие да се ползват 60 000 лева собствени
бюджетни средства за временно финансиране за целия период на изпълнение и до
получаване на финално плащане от Договарящия орган по Договор № BG051PO0015.1.04-0111-С0001/23.11.2012г.за реализация на проект ”Звено за услуги в домашна
среда-иновативни услуги в подкрепа за социално включване“ , Схема за безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-5.1.04 “Помощ в дома” по Оперативна
програма”Развитие на човешките ресурси”

По осемнадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към осемнадесета точка от дневния ред относно
Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2013 година.Докладва Св.
Колева – Гл. експерт ОКСД.
Г-жа Колева запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав
от 5 члена с 5 гласа – “ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Други въпроси? Няма.Преминаваме към гласуване.

С явно гласуване при кворум -13 , гласували „ЗА” – 13 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание,
Чл.21,ал.1,т.12,чл.27,ал.3 от ЗМСМА и чл.3 от ППЗЗД,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 262
1.Общински съвет –Белослав приема общинска програма за закрила на детето
за 2013 година.

В 15,48 часа в залата влиза В.Кателиев.

По деветнадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към деветнадесета точка от дневния ред относноПриемане на Общинска програма за мерките за насърчаване на творческите заложби на
деца с изявени дарби през 2013 година. Докладва Св. Колева – Гл. експерт ОКСД.
Г-жа Колева запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав
от 5 члена с 5 гласа – “ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Други въпроси? Няма.Преминаваме към гласуване.

С явно гласуване при кворум -13 , гласували „ЗА” – 13 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание,
Чл.21,ал.1,т.12.чл.27,ал.3 от ЗМСМА и чл.12 от Наредбата за условията и реда за
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 263
1.Общински съвет – Белослав приема общинска програма на мерките за
насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби през 2013 година.

Заседанието приключи в 16,00 часа

Десислава Митишева
Председател на Общински съвет Белослав

