ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ПРОТОКОЛ

№ 19

Днес, 19.01.2017 г. /четвъртък/ от 10.00 часа, в конферентната зала на Община
Белослав, се проведе деветнадесетото редовно заседание на Общински съвет Белослав.
При откриване на заседанието присъстваха 16 общински съветника, Кмета на Община
Белослав – г-н инж. Деян Иванов. Отсъства П.Живкова.
Ж.Димитров –Колеги, добър ден на всички, положени са подписите на шестнадесет
общински съветника, имаме кворум. Откривам деветнадесетото редовно заседание на
Общински съвет Белослав. Всички имате проекта за дневен ред, имате ли предложения
по него.
Д.Йорданова- Колеги, добър ден. Предлагам т.2 от проекта за дневен ред и т.19 да се
разменят местата им. Ако приемем бюджета на общината първо, т.10 и т.19 остават
безсмислени да се гледат.
Д.Калчев- Предлагам като последна точка –Актуални въпроси.
Ж.Димитров- Други предложения? Г-жо Йорданова, не е ли по- добре т.2 да се гледа
последна?
Д.Йорданова- Може и така.
Ж.Димитров- Предлагам да гласуваме предложението т.2 от проекта за дневен ред –
„Приемане на бюджета на Община Белослав за 2017г.” да стане т.22 от дневния ред.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16, Общински съвет Белослав
прие направеното предложение.
Ж.Димитров- Предлагам да гласуваме предложението за включване в дневния ред т.23
Актуални въпроси.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16, Общински съвет Белослав
прие направеното предложение.
Ж.Димитров- Преминаваме към гласуване на целия дневен ред.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16, Общински съвет Белослав
реши да приеме следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Докл. записка вх. № 7/11.01.2017г. - Приемане на Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Вл. Георгиев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”
2. Докл. записка вх. № 11/11.01.2017г- Определяне на средства за работно облекло,
нямащо характер на работно облекло на работниците и служителите от ръководния,
техническия и обслужващ персонал в „Белфери” ЕООД гр. Белослав.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р.Николова – Директор дирекция „ФБ МДТ”
3. Докл. записка вх. № 198/01.12.2016г- Приемане на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени
на услуги в Община Белослав.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р.Николова – Директор дирекция „ФБ МДТ”
4. Докл. записка вх. № 17/12.01.2017г - Одобряване на задание за изработване на
подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ 69763.25.24 по КККР на
с.Страшимирово, община Белослав, обл. Варненска, във връзка смяна
предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване „земеделска
земя-нива”, за "Складова, ремонтна и търговска дейност"
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав
5. Докл. записка вх. № 18/12.01.2016г- Одобряване на задание за изработване на
Подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ 69763.25.22 по КККР на с.
Страшимирово, община Белослав, обл. Варненска, във връзка смяна предназначението
на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване "земеделска земя-нива", за
"Складова, ремонтна и търговска дейност"
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав
6. Докл. записка вх. № 19/12.01.2017г- Даване съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ на
част от кв.24 в обхвата на УПИ ІV-1971 /ПИ 03719.501.3097/ и ПИ 03719.501.6041 част от улична регулация на гр. Белослав, кв.24 по плана на гр. Белослав, община
Белослав, във връзка с образуване на нови урегулирани поземлени имоти и провеждане
на нова улична регулация
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав

7. Докл. записка вх. № 16/12.01.2017г.- Поправка на явна фактическа грешка в Решение
№219 от Протокол №18/15.12.2016г.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав
8. Докл. записка вх. № 4/11.01.2017г- Искане чрез Областен управител на област с
административен център гр.Варна до Министъра на регионалното развитие и
благоустройство за внасяне на предложение до Министерски съвет на Република
България за безвъзмездно предоставяне на имот държавна собственост в собственост на
Община Белослав.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д.Тодорова – Директор дирекция „ ИП и СД”
9. Докл. записка вх. № 3/11.01.2017г- Кандидатстване с проектно – предложение:
„Ремонт и модернизация на материално- техническата база, закупуване и обзавеждане
на НЧ „Добруджа- 1929г”, с.Разделна, община Белослав” по проект „Красива
България”, финансиран от Министерството на труда и социалната политика.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д.Тодорова – Директор дирекция „ ИП и СД”
10. Докл. записка вх. № 22/17.01.2017г. - Членство в Сдружение „Черноморски клъстер
Иновации и развитие“ и участие в проектно предложение по програма BG16RFOP0022.009 „Развитие на клъстери в България“
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д.Тодорова – Директор дирекция „ ИП и СД”
11. Докл. записка вх.№ 15/12.01.2017г – Приемане на Отчет за състоянието на
общинска собственост и за резултатите от нейното управление за 2016г.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Вл. Георгиев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”
12. Докл. записка вх. № 8/11.01.2017г- Определяне на пасищата, мерите и ливадите за
общо и индивидуално ползване от общинския поземлен фонд на Община Белослав
през 2017г и правила за тяхното ползване.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Вл. Георгиев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”
13. Докл. записка вх. № 10/11.01.2017г- Приемане на Наредба за условията и реда за
финансиране на спортните клубове и дейности в Община Белослав.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: инж. Св. Колева- Зам. кмет на Община Белослав

14. Докл. записка вх. № 14/12.01.2017г.- Приемане на отчет за дейността на местната
комисия за борба с протиообществените прояви на малолетни и непълнолетни /
МКБППМН/ към Община Белослав за 2016г
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: инж. Св. Колева- Зам. кмет на Община Белослав
15. Докл. записка вх. № 21/17.01.2017г- Предложение за преобразуване на Основно
училище „Св. Патриарх Евтимий” гр.Белослав в Обединено училище „Св. Патриарх
Евтимий” гр.Белослав.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: инж. Св. Колева- Зам. кмет на Община Белослав
16. Докл. Записка вх.№ 6/11.01.2017г- Заявление за отпускане на перонална пенсия
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: И.Димитрова – Гл.юрисконсулт на Община Белослав
17. Докл. записка вх. № 9/11.01.2017г- Годишен отчет на Кмета на Община Белослав за
изпълнение на „Програма за управление на Община Белослав за мандат 2015-2019г.” за
2016г.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав
18. Докл. записка вх. № 5/11.01.2017г- Промяна в числеността на общинска
администрация Белослав
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав
19. Докл. записка вх. № 12/12.01.2017г- Отчет за изпълнение решенията на Общински
съвет Белослав, взети през периода 01.07.2016 - 31.12.2016г.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав
20. Докл. записка вх. № 1/09.01.2017г.– Отчет за дейността на Общински съвет
Белослав и неговите комисии през периода 01 юли 2016г. – 31 декември 2016г.
Внесено: Живко Димитров – Председател на ОбС Белослав
Докл.: Живко Димитров – Председател на ОбС Белослав
21. Докл. записка вх. № 13/12.01.2017г- Поправка на допусната очевидна фактическа
грешка в Решение № 230 от Протокол №18/15.12.2016г на Общински съвет Белослав
Внесено: Живко Димитров – Председател на ОбС Белослав
Докл.: Живко Димитров – Председател на ОбС Белослав

22. Докл. записка вх. № 2/10.01.2017г- Приемане на бюджета на Община Белослав за
2017г.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р.Николова – Директор дирекция „ФБ МДТ”
23. Актуални въпроси.

По първа точка
Ж. Димитров- Преминаваме към първа точка от дневния ред относно Приемане на
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2017г. Докладва: Вл. Георгиев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”
Г-н Георгиев запозна присъстващите с докладната.
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на икономическа комисия г-н
Илия Матев
Ил.Матев - Уважаеми г-н Председател,уважаеми г-н Иванов, колеги, икономическа
комисията на свое заседание в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на комисията по МС г-н
Ивайло Начев.
Ив.Начев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по
местно самоуправление на свое заседание в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие
докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, 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 ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.4, ал.2 и ал.3 от Наредба № 4 за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост
на Община Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 237
Общински съвет Белослав приема Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г.

По втора точка
Ж. Димитров- Преминаваме към втора точка от дневния ред относно Определяне на
средства за работно облекло, нямащо характер на работно облекло на работниците и
служителите от ръководния, техническия и обслужващ персонал в „Белфери” ЕООД
гр. Белослав. Докладва: Р.Николова – Директор дирекция „ФБ МДТ”
Г-жа Николова запозна присъстващите с докладната
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на икономическа комисия г-н
Илия Матев
Ил.Матев - Уважаеми г-н Председател,уважаеми г-н Иванов, колеги, икономическа
комисията на свое заседание в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, 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.23,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 238
1.Общински съвет Белослав определя средства за работно облекло и за
облекло, нямащо характер на работно облекло на работниците и служителите от
ръководния, техническия и обслужващ
персонал в „Белфери” ЕООД в
гр.Белослав в размер както следва:
а/ За управител

450 лв

б/ За работници по трудови правоотношения:
- отговорен механик
- електроник
- счетоводител
- юрисконсулт
- консултант – супервайзор
- корабен ремонтчик
-технически секретар - домакин

250 лв
250 лв
250 лв
250 лв
250 лв
250 лв
250 лв

По трета точка
Ж. Димитров- Преминаваме към трета точка от дневния ред Приемане на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 8 за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги в Община Белослав. Докладва: Р.Николова – Директор дирекция
„ФБ МДТ”
Г-жа Николова запозна присъстващите с докладната

Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на икономическа комисия г-н
Илия Матев
Ил.Матев - Уважаеми г-н Председател,уважаеми г-н Иванов, колеги, икономическа
комисията на свое заседание в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, 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.7 и
ал.2, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 и чл.9 от ЗМДТ, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 239
1.Общински съвет Белослав приема Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги
в Община Белослав, както следва:
1.1. В чл.27 от Глава Втора Раздел ІІІ се създава ал.10 със следния текст:
„ ал.10. За предоставяне на допълнителни педагогически услуги родителите или
настойниците заплащат такса както следва:
1.За почасови услуги – 50% от размера на таксата, определена в ал.1
2.За съботно- неделни услуги – двоен размер на таксата, определена в ал.1.”

Мотиви за промяната:
Приетата Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и
сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска
детска градина на територията на Община Белослав налага промяната в Наредба № 8 за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Белослав.
Цели, които се поставят:
Да се преведе нормативната база на Община Белослав в съответствие със Закона за
предучилищното и училищно образование, като се актуализират някой текстове.
Очаквани резултати от прилагането на промените:
Резултатите от прилагането на измененията и допълненията на Наредбата се свеждат до
постигане на целите, наложили приемането й.
Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:
Прилаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата не противоречи на норми
от по- висока йерархия и на европейското законодателство.

По четвърта точка
Ж. Димитров- Преминаваме към четвърта точка от дневния ред Одобряване на задание
за изработване на подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ 69763.25.24
по КККР на с.Страшимирово, община Белослав, обл. Варненска, във връзка смяна
предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване „земеделска
земя-нива”, за "Складова, ремонтна и търговска дейност" Докладва: А. Вълканова –
Гл.архитект на Община Белослав
Г-жа Вълканова запозна присъстващите с докладната
Благодаря! Давам думата на председателстващия комисията по ТСУ, г-н Илия Матев
да докладва становището на комисията.
Ил.Матев - Уважаеми г-н Председател,уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията на
свое заседание в състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, 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.11,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, взе
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 240
1. Общински съвет Белослав одобрява задание и дава разрешение за
изработване на Подробен устройствен план- план за застрояване / ПУП- ПЗ/ за ПИ
69763.25.24 по КККР на с. Страшимирово, Община Белослав, обл. Варненска, във
връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно
ползване „земеделска земя- нива”, за „Складова, ремонтна и търговска дейност”.
2. Общински съвет Белослав възлага на Кмета на Община Белослав да
предприеме необходимите действия, произтичащи от предходната точка.
По пета точка
Ж. Димитров- Преминаваме към пета точка от дневния ред Одобряване на задание за
изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ 69763.25.22 по
КККР на с. Страшимирово, община Белослав, обл. Варненска, във връзка смяна
предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване "земеделска
земя-нива", за "Складова, ремонтна и търговска дейност" Докладва: А. Вълканова –
Гл.архитект на Община Белослав
Г-жа Вълканова запозна присъстващите с докладната
Благодаря! Давам думата на председателстващия комисията по ТСУ, г-н Илия Матев
да докладва становището на комисията.

Ил.Матев - Уважаеми г-н Председател,уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията на
свое заседание в състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, мнения? Няма.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 15, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, НЕ ГЛАСУВАЛ- 1 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, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 241
1. Общински съвет Белослав одобрява задание и дава разрешение за
изработване на Подробен устройствен план- план за застрояване / ПУП- ПЗ/ за ПИ
69763.25.22 по КККР на с. Страшимирово, Община Белослав, обл. Варненска, във
връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно
ползване „земеделска земя- нива”, за „Складова, ремонтна и търговска дейност”.
2. Общински съвет Белослав възлага на Кмета на Община Белослав да
предприеме необходимите действия, произтичащи от предходната точка.

По шеста точка
Ж. Димитров- Преминаваме към шеста точка от дневния ред Даване съгласие за
изработване на ПУП-ПРЗ на част от кв.24 в обхвата на УПИ ІV-1971 /ПИ
03719.501.3097/ и ПИ 03719.501.6041 - част от улична регулация на гр. Белослав, кв.24
по плана на гр. Белослав, община Белослав, във връзка с образуване на нови
урегулирани поземлени имоти и провеждане на нова улична регулация Докладва: А.
Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав
Г-жа Вълканова запозна присъстващите с докладната
Благодаря! Давам думата на председателстващия комисията по ТСУ, г-н Илия Матев
да докладва становището на комисията.
Ил.Матев - Уважаеми г-н Председател,уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията на
свое заседание в състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, 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.11,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, взе
следното

Р Е Ш Е Н И Е № 242
1.Общински съвет Белослав дава съгласие за изработване на Подробен
устройствен план- план за регулация и застрояване / ПУП- ПРЗ/ на УПИ ІV –
1971/ ПИ 03719.501.3097/ и ПИ 03719.501.6041/ част от улична регулация на гр.
Белослав/, кв.24 по плана на гр.Белослав, общ Белослав, обл. Варненска, във
връзка с преструкторирането на урегулиран поземлен имот УПИ ІV1971/ПИ03719.501.3097/, кв.24 по плана на гр. Белослав, Община Белослав и
разделянето му на 8 /осем/ броя новообразувани урегулирани поземлени имота без
промяна на отреждането им и нова улична регулация в обхвата на УПИ ІV – 1971,
кв.24, гр. Белослав.
2. Общински съвет Белослав възлага на Кмета на Община Белослав да
предприеме необходимите действия, произтичащи от предходната точка.

По седма точка
Ж. Димитров – Преминаваме към седма точка от дневния ред Поправка на явна
фактическа грешка в Решение №219 от Протокол №18/15.12.2016г. Докладва: А.
Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав
Г-жа Вълканова запозна присъстващите с докладната
Благодаря! Давам думата на председателстващия комисията по ТСУ, г-н Илия Матев
да докладва становището на комисията.
Ил.Матев - Уважаеми г-н Председател,уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията на
свое заседание в състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, 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.11,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.62, ал.2 от АПК, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 243
1.Общински съвет Белослав допуска поправка на очевидна фактическа
грешка в свое Решение № 219 от Протокол №18/ 15.12.2016г за одобряване на
Подробен устройствен план- парцеларен план /ПУП- ПП/ за обект: „Изграждане
на нова кабелна линия 20 Kv за захранване на трафопост тип МТТ/ находящ се в
ПИ 27125.25.16 по КК на с.Езерово, община Белослав/ от съществуващ ЖР стълб
на ВЕЛ „Етър”, в землището на с.Езерово, Община Белослав като вместо: „ПИ
27125.25.16” да се чете „ПИ 27125.25.19”.
2. Настоящото решение става нерезделна част от Решение № 219 от
Протокол № 18/15.12.2016г на Общински съвет Белослав.

По осма точка
Ж. Димитров – Преминаваме към осма точка от дневния ред Искане чрез Областен
управител на област с административен център гр.Варна до Министъра на
регионалното развитие и благоустройство за внасяне на предложение до Министерски
съвет на Република България за безвъзмездно предоставяне на имот държавна
собственост в собственост на Община Белослав. Докладва: Д.Тодорова – Директор
дирекция „ ИП и СД”
Г-жа Тодорова запозна присъстващите с докладната.
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на комисията по МС г-н
Ивайло Начев.
Ив.Начев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по
местно самоуправление на свое заседание в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие
докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, мнения?
Г.Тодорова- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, мен ме интересува какъв
е предмета на инвестиционното намерение?
Г-н Д.Иванов- Поради факта, че земята е далеч от населените места Белослав и
Разделна и предвид проблема с бездомните кучета първата идея е да се направи
кучкарник.
Ж.Димитров- Други въпроси? На комисиите възникна въпрос за местността
„Авренската поляна”, ако може по същия начин да се процедира? Надявам се, че
проучихте въпроса?
Д.Христова- Говорих с представител на Горско стопанство, могат да ни дадат
разрешително за поставяеми обекти, без да се променя начина на собствеността, защото
процедурата е много дълга и почти невъзможна, за да стане общински имот. Може да
се кандидатства така както е в Държавен горски фонд, ще ни дадат разрешение за
определената площ като ще си заплатим процедурата. Извадили сме скица и ще
действаме по въпроса.
Ж.Димитров- Други въпроси? 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, във връзка с чл.7, ал.3 от Закона за държавната
собственост, чл.18 от Закона за собствеността, чл.8, ал.1 и чл.34, ал.1 от Закона за
общинската собственост, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 244
1. Чрез Областен управител на област с административен център гр. Варна, да се
отправи искане до Министъра на регионалното развитие и благоустройството, за
внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за вземане на
решение за безвъзмездно прехвърляне на собственост в полза на Община Белослав
върху държавни недвижими имоти, находящи се в землището на гр.Белослав,
представляващи:
 Поземлен имот
с идентификатор 03719.2.5, по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Белослав, при съседи: 03719.91.5, 03719.91.2,
03719.85.3, 03719.2.8, 03719.2.9, 03719.2.6, 03719.203.36, със собственик :
Държавата, чрез Областна администрация – Варна, описан в Акт за частна
държавна собственост N 140 том IX рег. 3683 дело 1895 от 26.02.2016 г., издаден
от Служба по вписвания гр.Варна, с площ 7 660 кв.м. , с
трайно
предназначение на територията – земеделска и с начин на трайно ползване – за
друг вид земеделска земя;
 Поземлен имот
с идентификатор 03719.2.7, по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Белослав, при съседи: 03719.2.6, 03719.2.9,
03719.2.10, 03719.2.2, 03719.2.1, 03719.203.36, със собственик : Държавата, чрез
Областна администрация – Варна,описан в Акт за частна държавна
собственост N 140 том IX рег. 3683 дело 1895 от 26.02.2016 г., издаден от Служба
по вписвания гр.Варна, с площ 13 912 кв.м., с трайно предназначение на
територията – земеделска и с начин на трайно ползване – за друг вид
земеделска земя.
2. Дава съгласие община Белослав да придобие безвъзмездно в собственост
имотите, подробно описани в т.1 на настоящото решение.
3. Упълномощава Кмета на Община Белослав да внесе мотивирано искане по
т.1 от настоящото решение.

По девета точка
Ж. Димитров – Преминаваме към девета точка от дневния ред Кандидатстване с
проектно – предложение: „Ремонт и модернизация на материално- техническата база,
закупуване и обзавеждане на НЧ „Добруджа- 1929г”, с.Разделна, община Белослав” по
проект „Красива България”, финансиран от Министерството на труда и социалната
политика. Докладва Д.Тодорова – Директор дирекция „ ИП и СД”.
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на икономическа комисия г-н
Илия Матев
Ил.Матев - Уважаеми г-н Председател,уважаеми г-н Иванов, колеги, икономическа
комисията на свое заседание в състав от 4 члена, с 3 гласа - „ЗА” и 1 глас
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, мнения?

Д.Калчев- На комисиите изказах своето становище и ще се обоснова защо гласувах
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”. Бил съм няколко пъти в това читалище и знам много добре
проблемите. Необходимо е да се направи ремонт, но не по проект „Красива България” с
60% собствено финансиране и това в такъв размер. Г-н Иванов има опита с ремонта на
читалището в с. Синдел. Аз само преди месец завърших ремонта на подобно
помещение на територията на ИНХОМ и това, което г-жа Тодорова ни обясни какво ще
се направи, по проект не струва по- вече от 30-40 хил. лв. реално. Много хора от
общината си правят ремонт на покривите, подменят си дограмата и при помещения с
квадратурата на читалището сумата показва тези неща. За с. Разделна има още два
други големи проблема. Първият е свързан с превенцията за наводняването, трябва да
се прави нов проект и да се вземат мерки. Другият проблем е старото училище. Тези
пари са изключително много за това читалище. Мисля, че в границите на една много
по- малка сума може да се свърши тази работа.
Ж.Димитров- Други въпроси?
Г-н Д.Иванов- Уважаеми г-н Председател, уважаеми съветници, както г-жа Тодорова
подчерта, това е идентична докладна с миналогодишната. Сумата беше с 21 хил. повече. Тази година сумата е намалена като в ремонта се включва покрива,
съпътстващите сгради, ламинат, климатична техника и др. Относно дали е много или
малко, има изготвен проект, КСС, това ще се реши на търга, който ще бъде пуснат по
съответния ред. Следващото, което е този проект е подаден по селските райони, по
екофонда и не видя бял свят. С. Разделна е с най- старото читалище, което не е
ремонтирано. Не мисля, че е уместно да сравнявате читалището с училището или с
превенцията за наводняване. Това са различни проекти, където се кандидатства на
различни места. И още нещо да кажа, Вашите притеснения не са наша цел или наша
посока на политика. Благодаря Ви.
Ж.Димитров- Други въпроси?
Г.Тодорова – Г-н Иванов, в тази връзка обяснете на общинските съветници има ли
възможност да се кандидатства по друга програма и да се осигури финансиране или
това е единствената възможност на този етап?
Г-н Д.Иванов- Този проект кандидатства по мярка 7.2, където точките които получава
читалището са малко, тъй като населеното место е нормално, селото е с 680 жители.
Следващото кандидатстване е пред НДЕФ, където съфинансирането е 70% фонда, 30%
общината. Включен е в списъка, има предварително одобрение, но вече повече от
година не се осигурява финансиране. Там имаме осем проекта, шест са в списъка, като
единия проект е със 100т. единствен в страната, също няма подписан договор.
Г.Тодорова- На този етап това единствената възможност ли е?
Г-н Д.Иванов- Да, на този етап това е единствената възможност.
Ж.Димитров- Други въпроси?

Д.Калчев- Срещу инвестиция от 40 000 лв , тази година откривам 30 устойчиви работни
места на територията на Община Белослав. Заповядайте може да влезете да видите в
ИНХОМ.
Ж.Димитров- Г-н Калчев, ако Вие може да направите този ремонт за 40 000 лв никой не
Ви спира да се явите на търга. Ще се радваме всички. Ще Ви бъдем благодарни.
Д.Калчев- Аз не съм строител.
Ж.Димитров- Други въпроси?Няма.
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 15,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.6 и
т.23, чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 245
1.Общински съвет Белослав дава съгласие Община Белослав да кандидатства по
проект „Красива България”, част от програмата на Министерство на труда и
социалната политика (МТСП), по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в
населените места” с проектно- предложение : „Ремонт и модернизация на
материално- техническата база, закупуване и обзавеждане на НЧ „Добруджа- 1929г”,
с. Разделна, Община Белослав”
2. При одобрение на проектно- предложение, Община Белослав ще съфинансира
проекта с 60 % от бюджета му под формата на собствен принос, съгласно
изискванията на програмата в размер до 85 000 лв с ДДС.
3. Община Белослав декларира, че няма да променя предназначението на обекта,
минимум 5 години след изпълнението му по проект „Красива България” и ще има
ангажимент за неговата поддръжка.
По десета точка
Ж.Димитров – Преминаваме към десета точка от дневния ред Членство в Сдружение
„Черноморски клъстер Иновации и развитие“ и участие в проектно предложение по
програма BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ Докладва
Д.Тодорова – Директор дирекция „ ИП и СД”.
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на икономическа комисия г-н
Илия Матев
Ил.Матев - Уважаеми г-н Председател,уважаеми г-н Иванов, колеги, икономическа
комисията на свое заседание в състав от 4 члена, с 3 гласа - „ЗА” и 1 глас
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие докладната.
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на комисията по МС г-н
Ивайло Начев.
Ив.Начев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по
местно самоуправление на свое заседание в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие
докладната.

Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, 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.15 и
т.23, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 246
Общински съвет – Белослав:
1.Дава съгласие Община Белослав да бъде член на колективния върховен
орган и на колективния управителен орган на Сдружение „Черноморски клъстер
Иновации и развитие“.
2.Определя за свой представител в Сдружение „Черноморски клъстер
Иновации и развитие“ – инж. Деян Иванов Иванов – Кмет на Община Белослав,
като представител на публичния сектор.
3.Възлага на представляващия Община Белослав в Сдружение „Черноморски
клъстер Иновации и развитие“ да предприеме всички необходими законови
действия, мерки и стъпки във връзка с дадените му правомощия, като одобри
Устава на Сдружението и работи за постигането на неговите цели, като подпомага
активно дейността му с цел осигуряване на устойчивост и ефективно
сътрудничество.
4.Дава съгласие, Община Белослав да участва в проектно предложение по
програма BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ по Компонент
1: Изграждане и подкрепа за организационно-административно укрепване на
клъстера и Компонент 2: Коопериране, създаване на сътрудничества и
интернационализация.

По единадесета точка
Ж. Димитров – Преминаваме към единадесета точка от дневния ред Приемане на
Отчет за състоянието на общинска собственост и за резултатите от нейното управление
за 2016г. Докладва: Вл. Георгиев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”
Г-н Георгиев запозна присъстващите с докладната.
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на комисията по МС г-н
Ивайло Начев.
Ив.Начев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по
местно самоуправление на свое заседание в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие
докладната.
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на икономическа комисия г-н
Илия Матев

Ил.Матев - Уважаеми г-н Председател,уважаеми г-н Иванов, колеги, икономическа
комисията на свое заседание в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, мнения?
Ил.Матев – Има представена промяна в отчета, може ли малко по- вече информация?
Вл. Георгиев – Променено е едно изречение в текста „ ... относно на некоректните
ползватели да им се отказват всички административни услуги”. В новия вариант е „ ... На
некоретните ползватели няма да се подновяват разрешителните за ползване на общински
терени до непогасяването на задълженията им към общината.”
Ж.Димитров –Други въпроси? 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. 23
и т. 24, чл.27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 66а от Закона за общинската собственост и чл.
4, ал. 6 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 № 247
Общински съвет на Община Белослав приема Отчет за състоянието на
общинската собственост и за резултатите от нейното управление за 2016 г.
По дванадесета точка
Ж. Димитров – Преминаваме към дванадесета точка от дневния ред Определяне на
пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване от общинския поземлен
фонд на Община Белослав през 2017г и правила за тяхното ползване. Докладва: Вл.
Георгиев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”
Г-н Георгиев запозна присъстващите с докладната.
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на икономическа комисия г-н
Илия Матев
Ил.Матев - Уважаеми г-н Председател,уважаеми г-н Иванов, колеги, икономическа
комисията на свое заседание в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на комисията по МС г-н
Ивайло Начев.
Ив.Начев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по
местно самоуправление на свое заседание в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие
докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, мнения?

С.Иванов- По време на заседанието на икономическа комисия възникна въпрос по т.4
от решението и помолихме общинска администрация да направи проучване какви са
наемните цени в съседните общини. Дали е възможно тази цена да бъде индексирана.
Приемаме, че 3,00 лв са първоначална тръжна цена. В по- вечето случаи тя си остава
крайна. При условие, че всички арендатори раздават вноски от 30-40 лв.
Г-н Д.Иванов- Аз ще взема отношение. В тази връзка в началото на 2017г имаме
отказан договор за 1 000 дка за пасища и мери, тъй като земите са непроходими. Тази
цена е наистина начална тръжна цена. Ако земята е наистина привлекателна ще се явят
по- вече кандидати и съответно цената ще се вдигне. Земята е за животновъди, за да се
стимулира отглеждането на животни, като те получават субсидии от държавата,
поддържат тези земи. Предвид това да се стимулира и това, че не всички пасища и мери
са предоставени за ползване, мисля че цената е подходяща.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, 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. 24а, ал. 6, т. 4, чл. 37и и чл. 37о от ЗСПЗЗ и чл. 98
и сл. от ППЗСПЗЗ, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 248
Общински съвет Белослав
1. Утвърждава Годишен план за паша през 2017 г. за общо и индивидуално
ползване на мери и пасища от Общинския поземлен фонд на Община Белослав,
съгласно приложение № 1.
2. Определя следните Правила за ползването на мерите и пасищата на
територията на общината:
2.1. Ползването на мерите и пасищата да се извършва в съответствие с
изискванията за дългосрочното им опазване и опазване на биологичното
разнообразие, предотвратяване на изоставянето на пасищата и използването на
земите за други цели.
2.2. Мерите и пасищата, определени за общо ползване се ползват
безвъзмездно от всички лица, притежаващи животни, в съответствие с
традиционната практика на жителите от населеното място с дребни земеделски
стопанства за пасищно животновъдство върху обществените мери и пасища,
включително чрез образуване на едно или повече колективни стада, съгласно § 2д
от ЗСПЗЗ.
2.3. Мерите и пасищата от общинския поземлен фонд, определени за
индивидуално ползване, могат да се отдават под наем или аренда по реда на чл.
24а, ал. 6, т. 4 от ЗСПЗЗ, без търг или конкурс на собственици или ползватели на
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на

регистрираните животни, по процедурата, определена в чл. 37и от ЗСПЗЗ и чл. 98
и сл. от ППЗСПЗЗ. Срокът на договорите е 5 стопански години.
2.4. Останалите свободни пасища и мери от общинския поземлен фонд се
отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ, а договорите се сключват за една стопанска
година.
2.5. Останалите след провеждане на търга по предходното изречение
свободни пасища и мери се отдават под наем чрез търг на собственици на
пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги
поддържат в добро земеделско и екологично състояние, а договорите се сключват
за една стопанска година.
3. Определя следните задължения на общината и на ползвателите за
поддържането на мерите и пасищата:
3.1. Задължения на общината:
- Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за
извеждане на паша на притежаваните от земеделските стопани животни;
- Да се предоставят на земеделските стопани или техните сдружения,
регистрирани като юридически лица, данни за парцелите на общинските мери и
пасища.
3.2. Задължения на ползвателите:
- Да не променят предназначението на мерите и пасищата;
- Да не използват мерите и пасищата за неземеделски нужди;
- Да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и екологично
състояние;
- Да почистват мерите и пасищата от замърсяване и камъни;
- Да не допускат замърсяването на мерите и пасищата с битови, строителни,
производствени, опасни и други отпадъци;
- Предоставени площи да се опазват от ерозия, заблатяване, засоляване и
други увреждания;
- Мерите и пасищата да се поддържат чрез паша с минимална гъстота 0.15
животински единици на хектар, съгласно Национален стандарт 4.1., като се
допуска минимум 1 коситба за съответната година;
- Мерите и пасищата да се почистват от нежелана храстовидна
растителност и да се провежда борба с устойчиви растителни видове съгласно
Национален стандарт 4.2.;
- Задължително да се запазват съществуващите полски граници /синори/
съгласно Национален стандарт 4.3.;

- Задължително да се опазват площите в близост до гори от навлизането на
дървесна и храстовидна растителност в тях съгласно Национален стандарт 4.4;
- Забранява се паленето на растителност в мерите и пасищата;
- Забранява се наторяване с утайки от пречистването на отпадъчни води;
- Забранява се ограждане на предоставените мери и пасища, или
ограничаване на свободния достъп до тях.
4. Определя годишна наемна цена за ползване на мери и пасища от
общинския поземлен фонд на Община Белослав за индивидуално ползване в
размер на 3,00 лв. (три лева) на декар. Същата се определя и като начална тръжна
наемна годишна цена при насрочване на търг за отдаване под наем на мери и
пасища от общинския поземлен фонд на общината.

По тринадесета точка
Ж. Димитров – Преминаваме към тринадесета точка от дневния ред Приемане на
Наредба за условията и реда за финансиране на спортните клубове и дейности в
Община Белослав. Докладва: инж. Св. Колева- Зам. кмет на Община Белослав.
Г-жа Колева запозна присъстващите с докладната
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на комисията по Образование
г-жа Даниела Йорданова.
Д. Йорданова- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по
образование на свое заседание в състав от 4 члена, с 3 гласа - „ЗА” и 1 глас
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, 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.23 и ал.2, чл.27, ал.3 от ЗМСМА, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 249
1.Общински съвет Белослав приема Наредба за условията и реда за
финансиране на спортните клубове и дейности в Община Белослав.
2. Настоящата Наредба за условията и реда за финансиране на спортните
клубове и дейности в Община Белослав отменя действащата Наредба за
финансиране на спортните клубове и дейности в Община Белослав, приета с
Решение № 346 от Протокол № 29/06.02.2014г. на Общински съвет Белослав и
изменена и допълнена с Решение № 76 от Протокол № 6/10.03.2016г. на Общински
съвет Белослав.

По четиринадесета точка
Ж. Димитров – Преминаваме към четиринадесета точка от дневния ред Приемане на
отчет за дейността на местната комисия за борба с протиообществените прояви на
малолетни и непълнолетни / МКБППМН/ към Община Белослав за 2016г
Докладва: инж. Св. Колева- Зам. кмет на Община Белослав.
Г-жа Колева запозна присъстващите с докладната
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на комисията по Образование
г-жа Даниела Йорданова.
Д. Йорданова- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по
образование на свое заседание в състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, 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.23,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА и чл.7, ал.2 от ЗБППМН, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 250
Общински съвет Белослав приема Отчет за дейността на местната комисия за
борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /
МКБППМН / към Община Белослав

По петнадесета точка
Ж. Димитров – Преминаваме към петнадесета точка от дневния ред относно
Предложение за преобразуване на Основно училище „Св. Патриарх Евтимий”
гр.Белослав в Обединено училище „Св. Патриарх Евтимий” гр.Белослав. Докладва:
инж. Св. Колева- Зам. кмет на Община Белослав.
Г-жа Колева запозна присъстващите с докладната
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на комисията по Образование
г-жа Даниела Йорданова.
Д. Йорданова- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по
образование на свое заседание в състав от 4 члена, с 2 гласа - „ЗА” и 2 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” не прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, мнения?
Д.Йорданова- На комисиите подробно разгледахме докладната. Аз гласувах
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” имам следните основания за това. Ще започна оттам, че задачата на
общинска администрация и нашата задача като общински съветници е да предложим
както на учениците, така и на техните родители една много добра визия за тяхното

образование. Какво имам предвид едно обединено училище, ще даде образование на
децата в първи гимназиален етап, но няма да им даде средно образование. Това
означава, че след като завършат 10 клас, те наново трябва да продължат своето
образование, за да получат средно образование. Питам тогава, къде ще кандидатстват
тези деца? Семействата им ще бъдат по- малко финансово затруднени ли? Другото
основание, след 7 клас имаме държавен план- прием. Ако в момента приемем това
решение, сме изпуснали всички срокове за утвърждаване на държавния план- прием.
Държавният план- прием е задължение на Регионалното управление по образование.
Да, закона в чл.53, мисля беше дава възможност държавния план- прием да бъде
коригиран до 30 април. Трябва да докажем потребността, с която ще внесем промяната.
Призовавам Ви да не приемаме това решение. От докладната записка не става ясно
педагогическия съвет на училището какво предлага. Виждаме, че има готовност да
осъществи проучване и да направи предложение за избор на професия. По какъв
рамков план ще работи? По какъв учебен план ще работи? Това на нас не ни става ясно.
Другото нещо, което ме притеснява е, че ще вземаме решение на парче, относно
образователната структура на общината. Миналата година присъствах на една среща с
директорите на училищата на територията на общината. Тя по- скоро се превърна в
информативна и не беше взето абсолютно никакво окончателно решение. Не виждам и
до този момент стратегия на общината и виждането и за развитието на образователната
структура. Лично аз бих подкрепила едно предложение, в което имаме едно средно
училище с професионално образование, където ясно и точно са регламентирани
всичките неща. Можем да слеем или да влеем, т.е. да преобразуваме Професионалната
гимназия с ОУ „Св.Патриарх Евтимий” и така да осъществим един по- добър качествен
процес на образование и още по- вече ще гарантираме и на родителите и на децата
получаване и завършване на средно образование. В тази връзка, моля колегите
общински съветници при взимане на своето решение да се съобразят с това и лично аз
ще взема своето решение след като видя виждането на общинската администрация
относно развитието на образованието на общината. Това вземане на решение на парче
ще се наложи да гледаме и състоянието на началното училище и мисля, че трябва да
имаме волята да вземем едно оптимално решение. Благодаря Ви.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, мнения?
С. Колева- Както казах в докладната записка, обединените училища са нов вид
училища, които влизат в сила с новия закон за предучилищното и училищно
образование. Възможностите, които дава това обединено училище е да бъде утвърдена
паралелка, която предлага обучение по различни професии. Утвърждаването на една
такава паралелка, позволява образуване на друг вид в самия клас, което означава, че
могат две професии паралелно да се обучават. След завършването на първи
гимназиален етап тези ученици могат да продължат образованието в друго училище,
което предлага същата професия. Държавният план- прием се утвърждава всяка учебна
година, той е съобразен с потребностите на учениците и със заявените от съответните
училища желания за професии, които се изучават. Вариантът, който предлага г-жа
Йорданова е вариант за закриване на Професионалната гимназия при обединяването на
двете училища. В случаят, който предлагаме е варианта да се запази Професионалната
гимназия, корабните специалности. Като обединеното училище ще предложи
специалности, които да имат приемственост. Понеже тези обединени училища за първа
година стартират, при утвърждаването на план – приема след съгласуване на
финансиращия орган отвърждаването е от регионални инспекторати. Не мога да приема
и не съм съгласна, че регионалното управление няма да проконтролира нещата и няма
да осигури продължение за това обучение. Едно обединено училище реално дава
възможност на учениците от 8, 9 и 10 клас да не пътуват. Последните години се

забелязва тенденция на увеличаване на броя ученици в основното училище. В момента
са 160 деца. Системата на делигираните бюджети показва, че училища, в които броя на
децата е под 150 са финансово затруднени. Ако основното училище остане основно до
7 клас, рискуваме едно финансово затруднение. Реално това развитие, което виждаме
през последните години ще бъде едно връщане назад. Пример за затруднено финансово
положение е началното училище. При условие, че колектива е заявил готовност и
възможност да се преобразува, мисля че предложението е в интерес на учениците и
родителите. Едва ли регионалното управление и министерството ще оставят учениците,
след завършване на първи гимназиален етап без възможности за продължение.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, мнения?
Д.Калчев- С решение на общинския съвет, бях избран за член на обществения съвет в
съответното училище. Преди години се набираха средства от спонсори, за да се запази
самото училище. Сега предлагат неговото развитие съгласно новия закон. Мотивацията
е такава, че това училище бидейки обединено, дава една переспектива за това, което е
изградено като материална база да бъде запазено и развито. Това училище се намира в
северната част на общината. През последните три години ръководството е направило
така, че в училището учат деца и от други общини. Това е положително за самата
община. Създавайки едно обединено училище, ние действително даваме възможност на
децата след 7 клас да останат още няколко години на територията на общината. След
това те пак имат право на избор. Като единият от изборите е да си завършат средното
образование в нашето средищно училище. По този начин ще дадем възможност на
някой от децата, които нямат възможност да учат във Варна, да си завършат средното
образование. Ние от бизнеса имаме нужда от средни кадри, да провеждаме
професионално обучение. Започнахме разговори за следващата година да открием
индивидуално обучение. По същият начин стои въпроса и за училището в с.Езерово.
Бизнесът в Езерово има нужда от хора, които след 10 клас да отиват да работят.
Разбира се аз подкрепям това на този етап , подкрепям и госпожа Йорданова. Трябва
да видим цялостната визия, защото проблема с началното училище действително е
голям и за откриването на центъра за личностно развитие. Подкрепям това училище да
стане обединено.
С.Колева- Само да допълня, че има проектна стратегия за развитие на образованието.
Ще изчакаме края на учебния срок, за да бъдат актуални данните. Не се очаква
финансиране за тази година за откриването на център за личностно развитие.
Д.Йорданова- Аз искам само като реплика на г-жа Колева да кажа, въпрос на решение
на педагогическия съвет е да предложи специалностите по професии. Ако „Св.
Патриарх Евтимий” стане средно училище, това не означава, че ще загърбят
професиите кораборемонт, корабостроене, като цяло това направление. Искам да кажа
на г-н Калчев, че когато учениците завършат 10 клас в това обединено училище, те не
могат да дойдат в средищното училище. Причината е, че средното училище по решение
на педагогическия съвет е с профилирана подготовка и насочило усилията си на там,
като разчитаме евентуално, че „Св. Патриарх Евтимий” ще осъществи професионалната
подготовка и ще имат възможност децата на Белослав да избират и профилирана и
професионална подготовка. Ако те завършат в обединеното училище 10 клас с
професионална насоченост, те трябва да учат същия профил, по същата специалност
някъде на друго место. Продължавам да считам и поддържам едно предложение ако
училището го преобразоват в средно с професионална насоченост.
И.Матев- Моят въпрос се препокрива до някъде с това, което каза г-жа Йорданова.
Както разбирам учениците, след като завършат първи етап, те трябва да продължат в

училище със същата специалност. Свидетели сме през последните години, че стават
промени в образованието, има ли опасност, след като завършат някаква специалност,
след четири години, вече да няма такава специалност?
С.Колева- За мен категорично няма такава опасност, защото държавния план- прием се
съгласува от финансиращия орган и след това минава през регионалното управление и
се утвърждава със Заповед на Министъра. При условие, че има випуск, който започва с
една специалност, завършвайки този гимназиален етап. Всяка година се утвърждава
държавния план- прием като се виждат потребностите и заявените желания за
професии. Едно обединено училище на територията на общината изгражда една
съвременна учебна структура.
Д.Калчев- Преди години имахме този проблем, със Стъкларския техникум. Този
проблем е решаван на територията на общината, така че мисля, че няма да има
проблем.
С.Колева- Професиите всяка година се предлагат в зависимост от потребностите на
бизнеса.
Ж.Димитров- Други въпроси?
Г-н Д.Иванов- Имам един уточняващ въпрос. Понеже изчетох мотивите, ако докладната
не се приеме, тенденцията, че през следващата година, учениците, които са след 7 и 8
клас намаляват драстично. Какъв е риска да се затвори средното училище и да остане
само основно, ако не стане обединено? Или може да се отлага това решение?
С.Колева- Горе- долу нещата ще се получат както при началното училище, финансови
затруднения, затруднения при формиране нормативите на учителите. В момента 7 клас
завършват 21 ученика, които през следващата година трябва да се ориентират по
някакъв начин.
Г-н Д.Иванов- Паралелките след 7 клас стават маломерни.
С.Колева- Няма паралелки. Вече в новите училища няма 8 клас, същото важи за
училището в с. Езерово.
Д.Йорданова- Аз се извинявам, че стана говорилня. Проблемът се явява тази
предстояща учебна 2017/2018 година, пада един 8 клас. Това означава, че ще има
проблем за една година, ако отложим сега решението. Една бройка и половина от
педагогическия персонал ще отпадне. Мисля, че училището е в добро финансово
състояние. Управлява се много качествено и много добре и една година няма да нанесе
такива сътресения. Искам да попитам, педагогическият съвет на Професионалната
гимназия предлагал ли е прием след 7 клас за учебната 2017/2018?
С.Колева- Да, който не е съгласуван. Съгласуван е прием след 8 клас.
Д.Йорданова- Съгласуван с Вас.
С.Колева- Да.

Д.Йорданова- Така, Вие сте отказали, а това не означава, че когато влезе в регионално
управление на образованието няма да бъде предложена оща една паралелка.
Познавайки структурата, имайки предвид отношението на държавата, която държи да
се развива професионалното образование и търси начини за това, мисля че експерта в
РУО ще внесе за разглеждане и за одобрение на комисията по заетост паралелка в
Професионалната гимназия и това рискуваме „нито рак, нито риба”. И в обединено
училище прием и в Професионалната гимназия.
Ж.Димитров- Други въпроси? Няма.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 12, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 4, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.23,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА и чл.312, ал.1 и ал.6 от Закона за предучилищното и
училищно образование, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 251
1. Общински съвет Белослав предлага ОУ „Св. Патриарх Евтимий” гр.Белослав
да се преобразува в Обединено училище „Св. Патриарх Евтимий” гр.Белослав,
чрез промяна на вида училище по чл.38, ал.1, т.4 от Закона за предучилищното и
училищното образование, считано от учебната 2017/2018 година.
2. Възлага на Кмета на Община Белослав да изготви писмено предложение до
Министъра на образованието и науката за преобразуване на Основно училище
„Св. Патриарх Евтимий” гр.Белослав в Обединено училище „Св. Патриарх
Евтимий” гр.Белослав, съгласно изискванията на чл.314 от Закона за
предучилищното и училищното образование.

В 11,15 часа бе обявена почивка.
Заседанието започна в 11,30 часа.

По шестнадесета точка
Ж.Димитров – Преминаваме към шестнадесета точка от дневния редЗаявление за
отпускане на перонална пенсия. Докладва: И.Димитрова – Гл.юрисконсулт на Община
Белослав.
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на комисията по Образование
г-жа Даниела Йорданова.
Д. Йорданова- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по
образование на свое заседание в състав от 4 члена, с 3 гласа - „ЗА” и 1 глас „ПРОТИВ”
не прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, мнения? Няма.

С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 12, ”ПРОТИВ”-2 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 2, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.23,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния
стаж, във връзка с чл.92 от Кодекса за социална осигуряване, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 252
Общински съвет Белослав не прави предложение до Министерския съвет за
отпускане на персонална пенсия на децата Иванел Диянов Станев ЕГН
0351270986 и Наталия Диянова Станева ЕГН 0749051195 с постоянен адрес –
гр.Белослав, ул. „Роза” № 25, поради това, че годишния доход на член от
семейството към датата на заявлението е по- голям от сбора на гарантирания
минимален доход установен за страната през последните 12 месеца преди искането
за пенсия, съгласно чл.89а, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване и чл.7, ал.3 и
чл.8 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

По седемнадесета точка
Ж.Димитров – Преминаваме към седемнадесета точка от дневния ред Годишен отчет
на Кмета на Община Белослав за изпълнение на „Програма за управление на Община
Белослав за мандат 2015-2019г.” за 2016г. Докладва: Д. Монева – Секретар на Община
Белослав
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на икономическа комисия г-н
Илия Матев
Ил.Матев - Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, икономическа
комисията на свое заседание в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, мнения?
Д.Калчев- Подкрепям това, което се случи извънредно, красивия парк покрай канала.
Само искам да напомня на общинските съветници, тази година се навършват 40 години
от най- голямата трагедия в Белослав. Мисля, ако се намерят средства да се сложи една
възпоменателна плоча за десетината човека, които спасяваха стотици хора от водите на
езерото. Освен името на кмета да се споменат и имената на тези млади момчета.
Ж.Димитров- Други въпроси,мнения? Няма.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.44, ал.5, чл.27,
ал.3 от ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 253
Общински съвет Белослав приема Годишен отчет на Кмета на Община
Белослав за изпълнение на „Програма за управление на Община Белослав за
мандат 2015-2019г.” за 2016г.

По осемнадесета точка
Ж.Димитров – Преминаваме към осемнадесета точка от дневния ред Промяна в
числеността на общинска администрация Белослав Докладва: Д. Монева – Секретар на
Община Белослав
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на комисията по МС г-н
Ивайло Начев.
Ив.Начев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по
местно самоуправление на свое заседание в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие
докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, мнения? Няма.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 15, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.2,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 254
Общински съвет Белослав променя числеността на персонала в Дирекция
„Инвестиционна политика и спомагателни дейности” от 13 на 15 бройки, съгласно
Приложение № 1

По деветнадесета точка
Ж.Димитров – Преминаваме към деветнадесета точка от дневния ред Отчет за
изпълнение решенията на Общински съвет Белослав, взети през периода 01.07.2016 31.12.2016г. Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав
Г-жа Монева запозна присъстващите с докладната.
Ж.Димитров – Искам да Ви кажа, че отчетите не подлежат на гласуване.

По двадесета точка
Ж.Димитров – Преминаваме към двадесета точка от дневния ред Отчет за дейността
на Общински съвет Белослав и неговите комисии през периода 01 юли 2016г. – 31
декември 2016г. Докладва Живко Димитров – Председател на ОбС Белослав.
Г-н Димитров запозна присъстващите с докладната.

По двадесет и първа точка
Ж.Димитров – Преминаваме към двадесет и първа точка от дневния ред Поправка на
допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 230 от Протокол №18/15.12.2016г
на Общински съвет Белослав Докладва Живко Димитров – Председател на ОбС
Белослав.
Г-н Димитров запозна присъстващите с докладната.
Ж. Димитров- Давам думата на Председателя на комисията по МС г-н Ивайло Начев.
Ив.Начев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по
местно самоуправление на свое заседание в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие
докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, 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.23,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА и чл.62, ал.2 от АПК, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 255
Общински съвет Белослав поправя допусната очевидна фактическа грешка
в Решение № 230 от Протокол № 18/15.12.2016г на Общински съвет Белослав, като
вместо „ чл.4 на ал.2” от наредбата да се впише „ т.4 на чл.2” от наредбата

По двадесет и втора точка
Ж.Димитров – Преминаваме към двадесет и втора точка от дневния ред Приемане на
бюджета на Община Белослав за 2017г. Докладва: Р.Николова – Директор дирекция
„ФБ МДТ”
Г-жа Николова запозна присъстващите с докладната
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на икономическа комисия г-н
Илия Матев
Ил.Матев - Уважаеми г-н Председател,уважаеми г-н Иванов, колеги, икономическа
комисията на свое заседание в състав от 4 члена, с 2 гласа - „ЗА” и 2 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” не прие докладната.
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на комисията по МС г-н
Ивайло Начев.
Ив.Начев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по
местно самоуправление на свое заседание в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие
докладната.

Благодаря! Давам думата на председателстващия комисията по ТСУ, г-н Илия Матев
да докладва становището на комисията.
Ил.Матев - Уважаеми г-н Председател,уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията на
свое заседание в състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на комисията по Образование
г-жа Даниела Йорданова.
Д. Йорданова- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по
образование на свое заседание в състав от 4 члена, с 3 гласа - „ЗА” и 1 глас
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, мнения?
И.Матев- Какво наложи тези промени? Има ли проект за площадката в
с.Страшимирово? Имало ли е преди това? Преди колко години? Какво е състоянието в
момента?
Г-н Д.Иванов- Парцелът се намира в с. Страшимирово, северната част. Има един имот
за озеленяване и зона за отдих, поставена е мрежа. Направен е частично плочник и има
засяти шест дървета. Няма все още проекти. Сумата е прогнозно направена.
Рехабилитация на детската плащадка в кв. Акации, също е прогнозна сумата.
И.Матев – Каква е площа на имота в с. Страшимирово?
К.Николов- Мисля, че е около 1 дка.
Ж.Димитров- Други въпроси?
Д.Калчев- Икономическият екип се е справил със задачата, за един по- социален
бюджет. Аз много се радвам, че е утвърден МИГ-а. Но заедно с това имам своите
аргументи да гласувам „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, а не както миналата година „ЗА” бюджета.
Основно в този бюджет аз не виждам нито един резултативен, иновативен проект.
Няма отделени средства в инвестиционната програма по големия енергиен проект на
общината, който беше заложен с много добри показатели. Това беше иновативен
проект и ние щяхма да бъдем една от малкото общини, която щеше да има една улица с
фотоволтаична система за съхранение на енергия и през ноща да свети самостоятелно.
Ако имаше 20-30 хил. лв за този проект, за мен щеше да означава, че този проект има
развитие. Един такъв проект, който бихме осъществили, означава, че с този проект, с
нашия опит бихме участвали в този Черноморски клъстер. Следващото нещо, за което
говори г-н Матев, предната сесия одобрихме участието на общината в създаване на
местно партньорство с участието на Общини Варна, Аксаково по програма за морско
дело и рибарство. Участвайки в такъв проект, ние можем да защитаваме тези неща,
които бихме искали да се случат в с.Страшимирово. Според мен там има по- належаща
нужда от газификация на детската градина. Защото ще бъде резултативна и екологична
инвестиция. Можем да си позволим даже и със собствени средства. Както се шегувам
Страшимирово е „Белославския Евсиноград”. От тази гледна точка, аз също не приемам
за 1 дка да се влагат 50 000 лв. Вие самите знаете за един красив парк край езерото,

колко пари дадохте. Миналата година за с. Страшимирово заложихме 60 000 лв за
ремонта на пенсионерския клуб. Мисля, че трябва да има равновесие в цялата община.
При условие, че днес ни казвате, че МИГ-а е утвърден, един от проектите, който е в
МИГ-а е читалищато в с. Разделна. Защо си играем на проекти след като тук са
насочени средства. Има възможности и г-н Иванов може да се справи. Защо да даваме
20 000 лв от нашите средства за закриване на старото сметище? Има възможност това
да стане с друго финансиране. Имам и две конкретни предложения, относно
рехабилитацията на детската площадка в кв. Акации. Там са заложени 44 000 лв.,
мисля, че с 24 000 лв може да стане тази модернизация. Има внесена подписка от
жителите на квартала за реконструкция на „Мешуламовата чешма”, за която ще са
достатъчни около 10 000 лв. Има друга подписка от жителите на кв. „Д.Ватев” за
Възпоменателен парк „Старите гробища”. Да се направят пътеки, места за сядане,
възпоменателни плочи. Няма да струва по- вече от 10 000 лв. Ако тези две предложения
на хората се приемат, ще се получат още две хубави места на територията на общината.
К.Николов –Понеже беше засегнато името на Страшимирово, бих искал да отбележа, че
г-н Калчев малко си противоречите в двете изказвания. Първо ми направи впечатление,
че сте се впечатлили доста от крайезерния парк, но искам да Ви кажа, че тези 60 000 лв,
които бяха заложени за пенсионерския клуб в селото, отодоха там и не са реализирани
в с.Страшимирово миналата година и не смятам, че жителите на селото не са „втора
ръка хора”, също заслужават нещо подобно да получат.
Д.Калчев- Аз единствено казвам, че след като влизаме в нов проект МИГ АвренБелослав, тези неща да се случват по тези проекти, където ще има и дофинансиране от
държавата.
Ж.Димитров- Г-н Калчев, Вие казахте, следното: „... миналата година гласувахме
60 000 лв за пенсионерския клуб в с. Страшимирово, сега гласуваме нови 50 000 лв,
смятам, че трябва да има баланс”, това бяха Вашите думи и в този контекст беше
изказването на г-н Николов.
Д.Калчев- Аз не знаех, че средствата са отишли там.
Р.Николова- На сесия мина промяната.
Ж.Димитров- Други въпроси?
И.Матев- При обсъждането в икономическа комисия стана ясно, че са предвидени 1 000
лв за борба с бездомните кучета. Смятате ли, че те са достатъчни?
Г-н Д.Иванов- Ще отговоря на всички въпроси. В предходна докладна, в отчета на
кмета има записани проектите, по които сме кандидатствали. Сега съм отворил
Протокол от 17.07.2016г на НДЕФ, където под № 433 е одобрен проект „ Община
Белослав, сграда за обществено обслужваща дейност- Клуб на пенсионера „Никола
Лефтеров” с.Страшимирово, община Белослав”- одобрен. Тази беше причината да
направим промяната, за да може този проект да мине по тази програма. Проектът за
фотоволтаиците има 100т. и също е одобрен. Не знам причината, поради която все още
не е подписан договор. По ПУДООС има спечелен проект за 998 000 лв за

рекултивацията и закриването на депо „Дълбок дол”, това е обект от първа категория
и ще се приема от ДНСК София. Обектът от първа категория трябва да има съгласно
ЗУТ задължителен строителен надзор. Не виждам от къде ще се финансира
строителния надзор на този обект? Ако може да ми подскажате, ще Ви бъда
благодарен. Радвам се, че одобрявате , че МИГ-а вижда „бял свят”, това не означава, че
общината ще прекара всички проекти по МИГ-а и да спре да изпълнява своите функции
и задължения към гражданите, за да изпълнява обекти по инфраструктура за пари
дадени целево от държавата за основни ремонти. Казахте, че в кв. Акации има подписка
за възстановяване на чешма, мономент. Има и подписка за създаване на детска
площадка. Там има доста нови къщи, в които живеят млади семейства с малки деца.
Същото е и на територията на с.Страшимирово. Община Белослав е едно приветливо
место и доста е направено назад в годините. Има обаче какво още да се направи. МИГът няма да остане без подаване на проекти от общинска администрация. Ще апелираме
и бизнеса и гражданите да подадат, за да може региона да бъде с една добра стойност.
Имаше обществено обсъждане на бюджета, имаше доста дебати, това е породило
създаването на тези обекти. Това е „златната среда” за реализиране на обектите,
съгласно средствата, които са ни предоставени. Относно сумата от 1 000 лв за
бездомните кучета. До сега практиката е показала, имали сме два договора справяме се
с този проблем. Сумата за едно куче е 25-30 лв. Това е направено на база прогноза от
2016г. Най- добре може да каже кметицата на с.Езерово къде са най- многобройни
кучетата.
М.Ганева- Редовно на пътя Белослав- Варна, на кръстовището за с.Езерово се пускат
нови кучета. Мисля, че средствата задоволително са достатъчни.
Ж.Димитров- Други въпроси? Г-н Калчев формулирайте точно предложението, което
направихте, защо трябва да го предложим на гласуване.
Д.Калчев- В приложение № 8 Рехабилитация на детска площадка на ул. „Дунав”, кв.
„Акации”, гр. Белослав, средставата -24 000 лв, За Възпоменателен парк „Старите
гробища”- 10 000 лв, За реконструкция на „Мешуламовата чешма”- 10 000 лв.
Ж.Димитров - Други въпроси? Няма. Преминаваме към гласуване предложението на гн Калчев.
И.Матев- Нека общинска администрация да кажат своето становище по това
предложение може ли да бъде реализирано.
Ж.Димитров- Подложихме на гласуване направеното предложение. Трябва да прекъсна
гласуването.
Г-н Д.Иванов- Съгласно ЗУТ детската площадка се води обект 5 категория. Издаване
разрешение за стоеж, издаването на такова изисква одбряването на строителната
документация, която изисква проектиране. Съответно сумата от 44 000 лв остава
40 000 лв Поради факта, че детската площадка не се намира в парк или в зелена зона за
отдих трябва да има ограда, за мен 24 000 лв не са достатъчни или трябва да се
икономиса от детските съоръжения. Предложението на г-н Калчев е хубаво, но според

мен трябва да се съобразяваме със сумата по капиталовите разходи. Това е мое мнение,
Вие решавате.
Ж.Димитров –Благодаря, да преминем към гласуване предложението на г- н Д.Калчев.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 1, ”ПРОТИВ”-3 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 12,
Общински съвет Белослав не прие направеното
предложение.
Ж.Димитров – Преминаваме към гласуване на цялата докладна.
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 14,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 2, Общински съвет Белослав на основание, чл.52, ал.1 и
чл.21, ал.1,т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 , ал.3 и ал.4,
чл.39, чл.125 и чл.144, ал.4 от Закона за публичните финанси, във връзка с
разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 година, ПМС № 374/22.12.2016г. за изпълнение на
ЗДБРБ за 2017 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна
прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Белослав, взе
следното

Р Е Ш Е Н И Е № 256
Общински съвет на Община Белослав приема бюджета на Община Белослав за
2017 г., както следва:
І. По прихода в размер на 9 143 753 лева, съгласно Приложения № 1, 2 и 3.
В т.ч.:
1. Приходи за делегирани от държавата дейности – 6 139 469 лв., в т.ч.:
1.1. Обща субсидия – 5 574 512лева
1.2. Неданъчни приходи – 49 588 лева
1.3. Събрани средства и извършени плащания за
бюджети,сметки и фондове - - 39 709лева
1.4. Преходен остатък – 555 078лева
2. Приходи за местни дейности – 3 004 284лева., в т.ч.:

сметка

на

други

2.1. Данъчни приходи – 914 520 лева
2.2. Неданъчни приходи – 1 164 240лева
2.3. Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ
за общини – 599 800лева, в т.ч. 24 000лева за зимно поддържане и
снегопочистване
2.4. Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни дейности – 149 300лв.
2.5. Трансфери - -37000лв
2.6. Заеми от банки в страната/погашения/ – -143 303лева
2.7. Преходен остатък – 356 727лева

ІІ. По разхода в размер на 9 143 753 лева, разпределени по функции, групи,
дейности и параграфи, съгласно Приложения № 4, 5, 6 и 7
В т. ч.:
1. Делегирани от държавата дейности – 6 139 469лева
2. Местни дейности –2 731 171лева
3. Дофинансиране на делегирани от държавата дейности с приходи от местни данъци и такси и други неданъчни приходи и трансфери за местни дейности
–273 113лева, в т.ч.:
3.1. за други възнаграждения и осигурителни плащания на персонала в
дейност „Общинска администрация” 14 702лв.
3.2. За дофинансиране субсидии във връзка с приета програма от
Общински съвет Белослав и капиталови разходи в дейност “Читалища”- 90000лв.
3.3. За възнаграждения и осигурителни плащания на персонала и издръжка
дейност „Други дейности по образованието” – 21 992лв.
3.4. за издръжка в дейност „Други програми и дейности за осигуряване на
заетост” -250лв.
3.5. за дофинансиране на възнаграждения и осигурителни плащания в
дейност „Детски градини” – 140 493лв.
3.6. за издръжка в дейност „Неспециализирани училища, без
професионални гимназии” -5676лв.
ІІІ. Общински съвет на Община Белослав приема Инвестиционна програма–Поименен списък за капиталови разходи, съгласно Приложение №8.
ІV. Общински съвет на Община Белослав определя размер на резерва
0лева, разпределен както следва:
1. за делегирани от държавата дейности - 0 лв.
2. за местни дейности – 0лв.
V. Общински съвет на Община Белослав приема разпределение на реализирания в края на 2016 година преходен остатък по бюджета на общината общо
в размер на 911 805 лева, както следва:
1. За разходи в делегирани от държавата дейности – 555 078лева, по фунции
и дейности
1.1 Функция «Общи
администрация” – 12 861лв.

държавни

служби»,

дейност

”Общинска

1.2 Функция «Отбрана и сигурност» 45199лв., вт.ч.: дейност ”Други
дейности по вътрешната сигурност” 10205лв., дейност ”Отбранително
мобилизационна подготовка” 30184лв., дейност ”Доброволни формирования за
защита при бедствия” - 4810лв.
1.3. Функция «Образование» 156 475лв., в т.ч. дейност “Детски градини” 25
585лв., дейност “ Неспециализирани училища, без професионални гимназии”
88684лв., дейност “ 'Професионални гимназии и паралелки за професионална
подготовка» 40351лв., дейност «Други дейности по образованието» 1855лв

1.4. Функция ”Здравеопазване” 296 658лв., в т.ч. дейност “ Детски ясли,
детски кухни и яслени групи в детска градина” 230608в., дейност “Здравен
кабинет в детски градини и училища” 66050лв.
1.5.Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи 7606лв, в т.ч.
дейност „Програми за временна заетост” 7389лв. и дейност „Други служби и
дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта” 217лв.
1.6.Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности” -2 лв, в т.ч.
„Спорт за всички” 2лв.
1.7. Функция "Икономически дейности и услуги"36277лв., в т.ч. дейност
„Дейности по водния транспорт” 36277лв.
2. За разходи в местните дейности – 356727лева, по функции и дейности
2.1.Функция ”Образование” 150 000лева дейност ”Детски градини”- 150
000лева
2.2. Функция ”Жилищно строителство, благоустройство, комунално
стопанство и опазване на околната среда” 172 527лева, в т.ч. дейност «Осветление
на улици и площади”84500лв., дейност "Изграждане, ремонт и поддържане на
уличната мрежа"50000лв., дейност « Други дейности по жилищното строителство,
благоустройството и регионалното развитие» 38027лв.
2.3. Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности"дейност
«Други дейности по културата» 2536лв.
2.4.Функция ”Икономически дейности и услуги” 31651лева дейност
”Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” 31651лева
2.5. Функция ”Разходи некласифицирани в другите функции” 13лева
дейност ”Разходи за лихви” 13лв.
VІ. Общински съвет на Община Белослав определя численост на персонала,
средни брутни работни заплати и средства за работни заплати по дейности,
считано от 01.01.2017 г., съгласно Приложение № 9.
VІІ.Общински съвет Белослав определя приоритети за разходването на
бюджетни средства през 2017 година, както следва:
1. Плащания по обслужване на общинския дълг
2. Трудови възнаграждения, осигурителни плащания, обезщетения, стипендии
3. Отопление, осветление, вода, храна и медикаменти
4. Разходи за поддържане и застраховане на публична общинска собственост
5. Капиталови разходи със собствени средства, съфинансиране на програми и
проекти
6. Дялово участие в дружества, субсидии на организации с нестопанска цел.

VІІІ. Общински съвет на Община Белослав приема следните лимити за
разходи:
1. Социално-битови разходи на персонала, определени в размер на 3 на сто
на база начислените трудови възнаграждения;
2. Представителни разходи в размер на 6 851 лева, в т.ч.:
2.1. За Кмета на Община Белослав – 4940 лева
2.2. За Председателя на Общински съвет –Белослав – 111 лева
2.3. За кметовете на кметства – по 600 лева
3. Размер на оклад за детски градини, както следва:
За сметка на бюджета
Оклад за детски градини
4. Размер на режийните разноски за ученическо столово хранене –39
479лева.
ІХ. Общински съвет на Община Белослав определя:
1. Размера на основната работна заплата на кмета на общината и кметовете
на населените места, считано от 01.01.2017 г., както следва:
длъжност
Основна РЗ
кмет на Община Белослав
1420
кмет на с.Езерово
834
кмет на с.Страшимирово
800
кмет на с.Разделна
770
2. Допълнителен платен годишен отпуск на Кмета на Община Белослав и на
кметовете на кметства - по 10 работни дни.
3. Допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален
опит в размер 1 на сто към основното месечно възнаграждение за всяка година
трудов стаж и професионален опит
Х. Общински съвет на Община Белослав определя второстепенните
разпоредители с бюджет
1. Прилагащи система на делегиран бюджет:
1.1 . СУ”Св.св.Кирил и Методий”, гр.Белослав
1.2.ОУ”Св.Патриарх Евтимий” гр.Белослав
1.3.НУ”Отец Паисий”, гр.Белослав
1.4.ОУ”Св.св.Кирил и Методий”, с.Езерово
1.5.ПГ”Св.Димитър Солунски”, гр.Белослав

2,60

ХІ.Общински съвет на Община Белослав приема разчет за целеви разходи
и одобрява:
1. Считано от 01.01.2017 г. численост на нещатния персонал, финансиран
със собствени средства в следните дейности:
1.1. В дейност”Клубове на пенсионера, инвалида и др.” – 7 бр.
1.2. В дейност”Чистота” – 3 бр.
2. Сумата от

7 840 лева за членски внос и участие в нетърговски органи-

зации.
3. Сумата от 1000 лева за подпомагане разходи за погребения на самотни,
без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални
услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица, на стойност
едно погребение до 300 лева, включващо разходите за издаване на смъртен акт,
некролог, ковчег, превоз на покойника, изкопаване на гроб и надгробен знак.
4. Сумата в размер на 4500 лева за отпускане на еднократни помощи, от
които 2500лв. на социално слаби лица и 2000 лв. за фонд „Ин витро” за
подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми.
5. Утвърждава сумата в размер на 3000 лева за застраховка”Живот” на работниците и служителите към община Белослав и упълномощава Кмета на
Община Белослав да определи поименно работниците и служителите, които ще
бъдат застраховани и да сключи договор за групова застраховка”Живот” в полза
на същите.
6. Сумата в размер на 15 000 лв., която да се предостави на СНЦ "Местна
инициативна група Аврен - Белослав", с цел осигуряване на финансов ресурс за
управление на Стратегия за ВОМР, оценен в процедурата по одобрение на
стратегията по мярка 19. „Водено от общностите местно развитие” от Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.),
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР) .
ХІІ.Общински съвет на Община Белослав утвърждава сумата от 159
720лева за субсидии на организации с нестопанска цел и читалища, както следва:
1. За спортни клубове и детско-юношески спортни школи за развиване на
спортна дейност, в т. ч 2% за участие на отбори в общински, регионален и/или
национален кръг от ученическите игри и организиране и провеждане на
общински спортни мероприятия 51 020 лв
2. За читалища

- 107 200лв.:

т.ч. дофинансиране 5000лв.
3. За ТД»Побити камъни»

- 1500лв

ХІІІ. Общински съвет на Община Белослав определя средствата за работно
и представително облекло и за облекло, нямащо характер на работно, на
работниците и служителите в следните размери:

1. За заемащите изборни длъжности
2. За заместник кметовете

- 500 лева
- 450 лева

3. За работещи по служебно правоотношение:
3.1. за ръководни длъжности

– 450 лева

3.2. за експертни длъжности

– 250 лева

4. За работещи по трудови правоотношения

- 250 лева

5. За персонала в дейност „Целодневни детски градини и обединени детски
заведения”
- съгласно КТД
6. За нещатния персонал и метачи и общи работници, заети в
дейност”Чистота”
– 120 лева

ХІV. Общински съвет на Община Белослав утвърждава поименен списък
на лицата, които имат право на заплащане на превозните разноски както следва:
1. За служителите от общинска администрация и здравеопазване съгласно
Приложение № 10 - в рамките на 100% от цените на абонаментните карти
за пътуване във втора класа по железопътния транспорт и 85% - по
автомобилния транспорт, за автобус от местоживеенето им до
местоработата в друго населено място и обратно, от действително
извършените такива.
2. За педагогическия персонал съгласно - съгласно Наредба №1 от 23.05.2014г.
на Министъра на образованието и науката за условията и реда за
възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия
персонал в детските гредини, училищата и обслужващите звена .
ХV. Общински съвет на Община Белослав приема и утвърждава
индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз,
съгласно Приложение №11.
ХVІ. Общински съвет на Община Белослав одобрява актуализирана
бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2017 - 2019 , съгласно
приложение № 12.
ХVІІ. Общински съвет на Община Белослав определя:
1. Максималния размер на новия общински дълг, който може да бъде поет
през 2017 година – 2 000 000 лева
2. Общински гаранции, които могат да бъдат издадени през годината –
116924лева

3.Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края
на бюджетната година – 2 197 251лева
ХVІІІ. Общински съвет на Община Белослав определя максимален размер
на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017г. в
размер на 84% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните
четири години.
ХІХ. Общински съвет на Община Белослав определя максимален размер на
ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017г. в размер на
92% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири
години.
ХХ. Общински съвет на Община Белослав определя:
1.
2.

Размер на просрочените задължения на Община Белослав от 2016
година 1 575лв, които ще бъдат разплатени до 31.01.2017г.
Размер на просрочените вземания на Община Белослав 9743лв, които
се предвижда да бъдат събрани до 31.12.2017година.

ХХІ. Общински съвет на Община Белослав възлага на Кмета на Община
Белослав:
1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните
разпоредители с бюджет;
2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации,
звена и субсидирани дейности при нарушение на бюджетната дисциплина до
неговото преустановяване;
3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята
на дарителя, донора;
ХХІІ.Общински съвет на Община Белослав предоставя следните правомощия на Кмета на Община Белослав:
1. Да извършва компенсирани промени в частта за делегирани от държвата
дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност,
с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават
стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени
задължения в съответната делегирана дейност.
2. Да извършва компенсирани промени в частта за местни дейности –
между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в
друга, без да изменя общия размер на разходите.
3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
съфинансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

4. Да разработва общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на годишните цели на общината за
изпълнение на общинския план за развитие;
5. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за
текущо финансиране на одобрените по бюджета разходи и други плащания, при
условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от
държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и
се спазват относимите за общините фискални правила, като не се променя
предназначението на средствата в края на годината.
ХХІІІ. Общински съвет на Община Белослав дава съгласие да се ползват:
1. Ежемесечно до 2 000лв. собствени бюджетни средства за временно
финансиране на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Белослав”,
съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG05FMOP001-3.002-0190-C01 по процедура BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване
на топъл обяд” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 2020г. Средствата да се възстановяват по сметката, от която са получени след
получаване на съответното плащане от Агенцията за социално подпомагане.
2. Ежемесечно до 3 000лв. собствени бюджетни средства за временно
финансиране на Етап 2 по Проект ”Приеми ме 2015 ”, по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05М9ОР001-2.003- «Приеми
ме 2015» по ОП РЧР 2014-2020г. Средствата да се възстановяват по сметката, от
която са получени след получаване на съответното плащане от Агенцията за
социално подпомагане.
3. Ежемесечно до 17 000лв. собствени бюджетни средства за временно
финансиране на проект BG05M9OP001-2.002-0261-C01 „Звено за услуги в домашна
среда – иновативни услуги в подкрепа на социалното включване /Фаза 2/” по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Средствата
да се възстановяват по сметката, от която са получени след получаване на
съответното плащане от Управляващия орган за изпълнението на проекта.
ХХІV. Общински съвет Белослав приема за сведение и информация
прогнози по показателите по чл.14 от ЗПФ на общинските дружества за 2017
година съгласно Приложения№13 и 14.
ХХV.Общински съвет на Община Белослав задължава Кмета на Община
Белослав:
1.Да разработи и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по
пълна бюджетна класификация и по тримесечия.
2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет
ХХVІ.Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета,
съгласно приложение №15.

По двадесет и трета точка
Ж.Димитров – Преминаваме към двадесет и трета точка от дневния ред Актуални
въпроси.
Д. Калчев- Уважами г-н Иванов относно писмо № 9400-463- (1) от 09.12.2016г, в което
Вие информирате жителите на кв. Акации и мен като общински съветник,че е подаден
Сигнал за нередност с вх. № 94-2051 ОТ 16.08.2016г пред Министерството на
земеделието и храните, както и пред ДФ „Земеделие” и Вашето официално становище
по сигнала. На същият ден 09.12.2016г в социалните мрежи с активното Ваше участие и
на други публични лица от общинска администрация се провежда клеветническа
политика срещу името ми и в качеството ми на общински съветник и член на областния
съвет за развитие на област Варна. Моят въпрос към Вас е: имате ли получен
официален документ от държавен орган, защо финансирането на стратегията на МИГ
„Аврен- Белослав” е спряно от къде и от кого и кога получихте на Вашия телефонен
номер този документ, който разпечатахте от Вашия апарат и раздадохте на общинските
съветници в нечетлив вид на заседанието на Общинския съвет на 15.12.2016г? След
Вашия официален писмен отговор ще внеса в прокуратурата съответните документи и
на заседание на Общинския съвет ще дам отговор за предприетите от мен действия по
този въпрос на общинските съветници и гражданите на общината. Тъй като сме още с
впечатленията от Коледните и новогодишни празници, имам личен подарък за Вас.
Г-н Иванов за Коледа 2015/2016г ни заведохте в Авренска община,за да ни разкажете
притчата за бащиния дом, преди Коледа тази година доведохте кмета на с.Аврен в
законодателния орган на Община Белослав да ни съветва и унижава. Хората от община
Белослав Ви избраха с голямо мнозинство като млад човек с „гебеджанска кръв” и Ви
вмениха отговорността да ги представлявате и защитавате честно и коректно. Моят
подарък за Вас са две книги, с надежда да ги прочетете. Едната е „Моето родно гнездо”
на Васил Василев и „Терапия на душата” от израсналата в Белослав Анета Стоянова на
36 години и ще Ви прочета малки откъси от две нейни стихотворения „Време” и
„Победа”.
„... Време е да осъзнаеш това, колко кратко ни е времето на тази земя, изпратени със
мисия една- да развием в нас духовна чистота.”
„... Победата е в малките неща, подвластни са на нашата воля”
Благодаря.
Ж.Димитров- Въпроси?
Г-н Д.Иванов- Г-н Калчев благодаря Ви за книгите. Във връзка с това, което сте
изложили в писмото си. На сесията, на която се повдигна тази тема, Ваш морален
ангажимент беше да подадете писмо към съответните органи да Ви предоставят или да
оттеглите сигнала, който не е подаден според Вас. До колкото аз имам информация
това до момента не е станало. За наша радост, МИГ-а е одобрен и вчера има пусната
заповед. Съгласно законодателството на РБългария, всеки е виновен до доказване на
противното. Съответно след като аз съм прочел този сигнал, независимо по какъв ред,

където е засегната моята личност с обида. Може би Вие не сте го писали, според мен
Ваше право е да подадете сигнал до Прокуратурата, за да се докаже кой е пуснал този
сигнал. До тук мисля да спра и няма да коментирам по- вече.
Ж.Димитров- Други въпроси?
Заседанието приключи в 12,20 часа.

ЖИВКО ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет Белослав

