ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
ПРОТОКОЛ

№7

Днес, 07.04.2016 г. /сряда/ от 13.00 часа, в конферентната зала на Община Белослав, се
проведе седмото извънредно заседание на Общински съвет Белослав. При откриване на
заседанието присъстваха 11 общински съветника. и Кмета на Община Белослав – г-н
инж. Деян Иванов. Отсъстват Ат.Рашев, Ил.Матев, Ир.Стоянова, Г.Тодорова,
Пл.Панайотов,Хр.Христов.
Ж. Димитров – Колеги, добър ден на всички. Положени са подписите на единадесет
общински съветника имаме кворум и откривам седмото извънредно заседание на
Общински съвет Белослав. Всички имате проект за дневен ред. Имате ли въпроси,
предложения. Няма.
С явно гласуване при кворум -11, гласували „ЗА” – 11, Общински съвет Белослав
реши да приеме следния

ДНЕВЕН РЕД
1.Докл. записка вх.№ 74/23.03.2016г- Изменение и допълнение на Общински план за
развитие на Община Белослав за периода 2014-2020г.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д.Тодорова – Директор дирекция „ ИП и СД”
2.Докл. записка вх.№ 78/04.04.2016г- Кандидатстване пред Национален Доверителен
Екофонд /НДЕФ/ с проектно предложение „Доставка на електромобил за нуждите на
Общинска администрация- Белослав” по пилотна схема за насърчаване използването на
електрически и електрически – хибридни превозни средства в рамките на
Инвестиционна програма за климата/ ИПК/.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
3.Докл. записка вх.№ 79/05.04.2016г- Отдаване под наем на част от недвижим имот –
частна общинска собственост, помещение за нуждите на офис на Местната
инициативна група(МИГ) Аврен- Белослав
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д.Тодорова – Директор дирекция „ ИП и СД”
4.Докл. записка вх.№ 77/04.04.2016г- Актуализация на бюджета и на поименен списък
за капиталови разходи за 2016г.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р.Николова – Директор дирекция „ФБ МДТ”

По първа точка
Ж. Димитров – Преминаваме към първа точка от дневния ред относно Изменение и
допълнение на Общински план за развитие на Община Белослав за периода 2014-2020г.
Докладва Д.Тодорова – Директор дирекция „ ИП и СД”.
Г-жа Тодорова запозна пирсъстващите с докладната.
В 13,05 часа в залата влизат Ил.Матев, Пл.Панайотов.
Ж.Димитров- Въпроси, мнения?
Д.Калчев- Уважаеми общински съветници, уважаеми г-н Председател на Общински
съвет, уважаеми г-н Кмет, и г-да от екипа на г-н Иванов, когато разгледохме бюджета
на общината, ние съветниците от политическа партия „АБВ”, го подкрепихме, защото
това е бюджет за европейски програми. По отношение на вторите проекти за енергийна
ефективност, които са резултативни, при добра съгласуваност ние ще гласуваме -„ЗА”.
Когато ще се взимат пари от общинския бюджет и то особено извънредно, и не
доказано с какви приходи ще се дофинансира, ние ще имаме друго становище. Преди
няколко дни имаше среща, на която се обсъждаше подготовката за края на месец май на
стратегията по МИГ Аврен- Белослав, тогава г-жа Тодорова ясно и категорично каза, че
всичко каквото е свързано с реконструкции, изграждане, модернизации по църквите не
може да бъде включено. Няма друга програма по която могат да се направят
модернизации по църковните имоти, освен тази за селските райони. Какво е мнението
относно включването на този проект в МИГ Аврен- Белослав. На нас със следващата
точка ни се предлага още едно такова нерезултативно решение. Отново общината
поема ангажимент, че ще осигури още 45 000 лв за един електромобил, като ще получи
субсидия от 10 000 лв или 20 000 лв. Смятам, че за такива неща извънредна сесия да се
прави, да нямаме възможност да реагираме и да го осмислим на комисии, мисля че не е
редно. Не възразявам за извънредните сесии, когато са спешни и изключително важни
за общината. Чувствам тревога в г-жа Тодорова, във връзка с МИГ-а и нещата които
ще се случат. Там няма проекти от частния бизнес, резултативни, с обществена
значимост. Този проект може да се провали. Бях изключително доволен от първата
среща, когато имаше много представители на частния бизнес. На последната среща
бяхме трима- четирима представители. Ако няма проекти за частния бизнес с
иновативни решения, нищо добро не ни чака. Това беше мотото на цялата програма на
г-н Иванов. Искам да помогна, участвам най- активно, на нас ни трябва една по- голяма
переспективна програма. Очаквах да започне да се решава проблема с р. Провадийска,
която е между община Аврен и община Белослав. Пътят Белослав – Аврен е в много
лошо състояние. Местността „Авренска поляна” , може да обедини двете общини с
направата на пешеходна или велоалея. Тези проблеми не се поставят на никаква
дискусия. Не виждам нищо да се прави за модернизацията на Керамичен завод, може
да бъде включена в МИГ-а. Когато получа документите аз търся новите неща, това
което ще има резултат за хората в общината. Не приемам да ни свиквате на извънредна
сесия за неща, които нямат толкова важно значение за общината.

Ж.Димитров- Само да вметна за църковното настоятелство, те отдавна работят по един
проект, който е почти на финала. Там общината няма касателство. Не става въпрос за
финансиране от общината.
Д.Калчев – Всичко за църквите може да бъде само по програмата за селските райони.
Белослав не е селска община, тя може да участва по тези програми само ако е включена
в МИГ- а.
Д.Тодорова- Тук грешите, г-н Калчев.
Д.Калчев- Нека да се случат нещата, но това което виждам като реакции не знам дали
това е най- належащо за общината.
Г-н Иванов- Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници, отоносно
местността „Авренска поляна” за връзка с община Аврен няма как да стане, защото там
се водят полски пътища. Относно пътя Белослав- Аврен от четвърто класната пътна
мрежа, има проект и се надявам да се отвори през месец юни. Същото се отнася и за
пътя от с.Езерово към гр.Аксаково има изготвен проект и чакаме удобен момент да го
подадем. За р.Провадийска има подадени документи към фонда за бедствия и аварии за
продълбочаване на реката. Относно въпроса за църквите, ДФ „Земеделие” е преценил,
че ще има отделна програма за църквите. Не считайте, че МИГ-а е единстваното
спасение където общината може да кандидатства. Съществуват и други програми, това
е на дневен ред. Община Белослав не може да се ангажира колко частни проекта ще
бъдат подадени в МИГ-а. Фонд „Затворно дело” е към Министерство на правосъдието
Дирекция „Изпълнение на наказанието” и тяхна е преценката дали ще кандидатстват в
проекти ние единствено можем да ги подкрепим и евентуално да ги насочим.
Д.Тодорова- Сегашното допълнение за църковните настоятелства към Общинския план
за развитие няма нищо общо с МИГ- а. Към настоящият момент нямаме притеснения за
МИГ-а. Тези докладни и решения, които на всяка сесия взимате във връзка с
кандидатстването по въпросната стратегия са иманно да предадат тежест при
кандидатстването на втора фаза, за финансирането на съответната стратегия.
Допълнихме МИГ-а като едно учредено НПО. Сама по себе си тя е бенефициент на
доста оперативни програми. Нейните инвестиционни намерения ще бъдат свързани с
развитието на съответната територия Белослав или Аврен.
П.Живкова – Специфичната цел № 4 е „Ремонт, реконструкция, възстановяване
/реставрация/ на религиозните храмове на територията на Община Белослав”.
Д.Тодорова- Правим го общо, за да няма дискриминативен характер.
П.Живкова- Моят въпрос е: в това изречение, което допълваме не включва ново
строителство, а проектното предложение е за ново изграждане на комплекс за духовно
развитие?
Ж.Димитров- Идеята е да се събори малката сграда и там да се изгради православен
център с малка музейна част. Те работят по тази програма отдавна и по никакъв начин
не ангажират общината.
И.Матев- Кога ще се кандидатства с този проект? Какво налага на извънредна сесия да
се вземе решението?

Д.Тодорова- Има депозирано заявление от тяхна страна, че е необходимо този
документ да се приложи. По график е м. април и те трябва да имат готовност.
Д.Калчев – За мен ще бъде интересно, след като всичко това се отнася за църквите,
според мен трябва да се допълни и за мюфтийството. Без да го включваме в нашите
програми , без да го финансираме, ние го вкарваме в МИГ- а. Или МИГ- а да отпадне от
общинския план.
Д.Тодорова- Докладната не е написана по този начин. Двете неща минават в една
докладна, защото става въпрос за актуализация на Общинския план за развитие. Но
първият мотив и вторият са различни.
Ж.Димитров – Църковното настоятелство няма общо с МИГ- а и няма да ангажират
общината.
Ж.Димитров- Други въпроси, мнения? Няма.
С явно гласуване при кворум -13, гласували „ЗА” – 11, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 2, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.12,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с чл.38, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за
регионалното развитие, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 101
І. Общински съвет – Белослав допълва Общинския план за развитие на Община
Белослав за периода 2014-2020 г. със следните текстове:
В частта от плана „Цели и приоритети за развитие на община Белослав за периода
2014-2020 година” ,
1.Към Приоритет № 2.6 „Развитие на културата и създаване на условия за
разширяване на достъпа на гражданите до изкуство и култура”, се допълва:
„Специфична цел № 4 „Ремонт, реконструкция, възстановяване /реставрация/ на
религиозните храмове на територията на Община Белослав”.
II. Към Приоритет 3.6 „Насърчаване на публично-частното партньорство при
изграждането на инфраструктурни проекти на територията на Общината”,
Специфична цел 2 „Насърчаване на публично-частното партньорство за
подобряване на пристанищната инфраструктура на Общината”, се добавя
следния текст:
„Специфична цел 2.1.: „Подпомагане дейността на СНЦ „Местна инициативна
група Аврен - Белослав” в процеса на прилагане на интегрирана и многосекторна
Стратегия за „Водено от общностите местно развитие”, основана на
характеристиките на конкретната територия и разработена въз основа на
местните потребности и потенциал в съответствие с политиките на национално,
регионално и местно ниво, включително и с политиките по десегрегация и
деинституционализация, на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г.,
подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР) на Европейски съюз”.

Специфична цел 2.1.1.: „Подпомагне дейността на СНЦ „Местна инициативна
група Аврен - Белослав” при кандидатсване и изпълнение на проекти,
финансирани от Европейските структурни фондове и Кохезионния фонд, както и
други донорски програми”.

По втора точка
Ж. Димитров- Преминаваме към втора точка от дневния ред относно Кандидатстване
пред Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/ с проектно предложение „Доставка на
електромобил за нуждите на Общинска администрация- Белослав” по пилотна схема за
насърчаване използването на електрически и електрически – хибридни превозни
средства в рамките на Инвестиционна програма за климата /ИПК/.
Докладва инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав.
Г-н Иванов запозна присъстващите с докладната. Във връзка с въпроса защо се вкарва
на извънредна сесия докладната, ще отговоря. Проектното предложение е отворено от
01.04.2016г. като е публикувано на сайта на Националния Доверителен Екофонд и е
отворено до 30 май. Размерът на фонда е 1 000 000 лв или точно 50 автомобила.
Категория N1 означава лекотоварни автомобили, а М1 –пътнически автомобили. При
направена справка от общинска администрация средно един лек автомобил до 5 години
за 12 месеца има разходи между 5 000 и 6 000лв. Минимално ако не се разваля
автомобила ще струва около 25 000 лв на година. Един електрически автомобил от
наличните на пазара са на цена между 28 000- 35 000 евро със 7 години гаранция. Това
са автомобили с мощност на батерията до 29 kv и изминават между 190-260 км с едно
зареждане. Мощността им се равнява на кола с мощност 110 к.с. Зареждането на
автомобила става посредством станция или включване към мрежата. Като със станция
при 15 kv мощност за 30 мин. може да бъде зареден до 80%. Включен в мрежата се
зарежда около 8 часа. Тази докладна е включена в извънредна сесия, защото при
наличие на интерес от държавните институции, тези които са подали документи към
края на периода няма да получат одобрение. Това е направено с цел реклама на тези
автомобили и насърчаване на хората към екелогични проекти. Цената е до 45 000лв
като това са автомобили, коита нямат масово разпространение и се надяваме цената им
да падне. Чрез обществена поръчка се определя изпълнител и се уточнява сумата. Този
автомобил изразходва 0 емисии, гориво- 0 лв., спирачките се изразходват 50% помалко.
Ж.Димитров- Въпроси, мнения? Аз имам въпрос от къде ще се вземат тези 45 000 лв за
съфинансирането?
Г-н Д.Иванов- Варианта е през фонда да се кандидатства за безлихвен заем или чрез
изваждане от употреба на аналогов, при който разходите са много по- вече.
Д.Йорданова- За какава категория автомобил ще кандидатстваме?

Г-н Д.Иванов -Категория N1 означава лекотоварни автомобили, но този вид е по- тежък
и минава по- малко км., а М1 –пътнически автомобили 4+1 места. На пазара има и
автомобили 1+1 и струват около 20 000лв, но те не покриват изискванията.
Ж.Димитров – Къде ще се зарежда автомобила?
Г-н Д.Иванов- При дежурния. Станцията към днешна дата струва около 2 000 лв. След
това общината може да кандидатства за стоянки, които да се поставят на различни
места в общината. Целта е да се използват по- вече такива автомобили.
Д.Калчев- Изразявам своето мнение. Преди три сесии гледохме въпроса за социалното
подпомагане. Крайно малко са хората, които са ангажирани с програмата. Ако тези
45 000 лв можем да ги осигурим и включим още 5 човека по проекта, то ефекта ще е
огромен.
П.Живкова- По принцип не съм против идеята, но си мисля, че не е удачно общината да
тегли заеми, дори и безлихвени. Не е морално пред хората от общината. Не се прави
нищо за парниковите газове от страна на общината и за това ще гласувам „ПРОТИВ”.
Г-н Д.Иванов –След сесията ще Ви дам справка за деветте проекта, по които общината
кандидатства по такива проекти.
Ж.Димитров – Други въпроси, мнения? Няма.
С явно гласуване при кворум -13, гласували „ЗА” – 2, ”ПРОТИВ”-2 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 9, 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 № 102
І. Общински съвет Белослав дава съгласие Община Белослав да кандидатства с
проектно предложение „Доставка на електромобил за нуждите на Общинска
администрация – Белослав” за отпускане на безвъзмездна помощ пред
Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/ по пилотна схема за насърчаване
използването на електрически и електрически – хибридни превозни средства в
рамките на Инвестиционна програма за климата / ИПК/.
ІІ. Общински съвет Белослав упълномощава Кмета на Община Белослав да
подпише Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ за изпълнение на
проекта по т.1, при одобрено проектно предложение.
ІІІ. Община Белослав се задължава да осигури необходимите финансови средства
съфинансиране, представляващи сумата до 45 000 лв./ четиридесет и пет хиляди
лева/ в случай на одобрено проектно предложение.
Решение № 102 от Протокол № 7/07.04.2016г на ОбС Белослав НЕ СЕ ПРИЕ!

По трета точка
Ж. Димитров- Преминаваме към трета точка от дневния ред относно Отдаване под наем
на част от недвижим имот – частна общинска собственост, помещение за нуждите на
офис на Местната инициативна група(МИГ) Аврен- Белослав Докладва Д.Тодорова –
Директор дирекция „ ИП и СД”.
Г-жа Тодорова запозна пирсъстващите с докладната.
Ж.Димитров- Въпроси, мнения?
Д.Йорданова- От проекта за решение разбирам, че и двете помещения ще бъдат
предоставени, сумарно площа е 32 кв.м. Въпросът ми е следния: Коя зона е имота, и
каква е цената на кв.м.?
П.Димитрова- Имотът се намира в І зона, наемната цена е изчислена на база Решение
№ 333 на Общински съвет Белослав. Базисната цена на кв.м. е 5,93 лв. Тъй като МИГ- а
е дружество с нестопанска цел, то месечната наемна цена е в размер на 40% от
базисната наемна цена за 1 кв.м.
Ж.Димитров- Други въпроси? Няма.
С поименно гласуване при кворум -13 , гласували „ЗА” – 12,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1,т.12,
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл. 4,
ал. 3 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи,
собственост на Община Белослав, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 103
1. Общински съвет Белослав приема актуализация на Годишната програма за
управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 г., като допълва т.1 от
Раздел ІІ – Описание на нежилищни имоти и вещи – общинска собственост, които могат
да се отдават под наем с нов пореден номер, както следва:
№
6.

Описание на имота (вещта)
Част от недвижим имот – частна
общинска
собственост,
представляваща 2 помещения:
стая с полезна използваема
площ от 15,60 кв.м. и стая с
полезна използваема площ 16,40
кв.м., находящи се на 2 етаж от
административна
сграда
(идентична
с
ПИ
с
идентификатор 03719.503.665.1
по КККР на гр.Белослав) в УПИ

Местонахождение на имота
АОС №
гр.Белослав, ул.”Гебедже” № 225/02.10.2001 г.
8

ІХ-665 в кв.145 по действащия
регулационен
план
на
гр.Белослав
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската
собственост и чл. 21, ал. 1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с
имоти и вещи, собственост на Община БелославОбщински съвет Белослав дава
съгласие да се отдаде под наем без търг или конкурс част от недвижим имот – частна
общинска собственост, представляваща 2 помещения: стая с полезна използваема площ
от 15,60 кв.м. и стая с полезна използваема площ от 16,40 кв.м., находящи се на 2 етаж в
административна сграда (идентична с ПИ с идентификатор 03719.503.665.1 по КККР на
гр.Белослав) в УПИ ІХ-665 в кв.145 по действащия регулационен план на гр.Белослав,
ул.”Гебедже” № 8, описана в АОС № 225/02.10.2001 г. на Сдружение с нестопанска цел
„Местна инициативна група Аврен – Белослав”, регистрирано като юридическо лице с
нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, с ЕИК 176998353, със
седалище и адрес на управление: област Варна, община Аврен, с.Аврен, П.К. 9135,
ул.”Тодор Ноев” № 8, при заплащане на месечна наемна цена в размер на 75,84 лв.
(седемдесет и пет лева и осемдесет и четири стотинки), без ДДС.
3. Определя срок за предоставяне на гореописаните помещения от 5 години.
4. Упълномощава кмета на община Белослав да издаде заповед и сключи договор за
отдаване под наем на описаната в т.2 част от недвижим имот – частна общинска
собственост.
По четвърта точка
Ж. Димитров- Преминаваме към четвърта точка от дневния ред относно Актуализация
на бюджета и на поименен списък за капиталови разходи за 2016г. Докладва
Р.Николова – Директор дирекция „ФБ МДТ”
Г-жа Николова запозна присъстващите с докладната.
Ж.Димитров- Въпроси, мнения?
Д.Калчев- Какъв е % на санкция? Конкретно за двете детски градини ли е?
Р.Николова- Финансовата корекция е 10% по Договор за проектиране за ремонт на ОУ
„Св.св. Кирил и Методий” с. Езерово, Професионалната гимназия „Св. Димитър
Солунски” гр.Белослав. Други 10% има по друг Договор за одит на проекта. Тези
средства трябва да бъдат платени.
Ж.Димитров- Други въпроси? Няма.
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 и чл.104, ал.1, т.5 и чл.124 от Закона за публичните финанси,
взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 104
1.Общински съвет Белослав приема актуализацията на бюджета и на
поименния списък за капиталови разходи за 2016г., съгласно Приложение №1 и 2.
2.Общински съвет Белослав дава съгласие да се ползват ежемесечно до 15
000лв. собствени бюджетни средства за временно финансиране на проект
„Обучение и заетост на младите хора”, финансиран по Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд и Инициативата за младежка 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.
3.Общински съвет Белослав определя възстановяване на транспортните
разходи на лицата от педагогическия персонал в дейност „ЦДГ и ОДЗ” в размер
на 85% от стойността на реално извършените такива в съответствие с Наредба
№1/23.05.2014г. за условията и реда за възстановавяне на част от транспортните
разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и
обслужващите звена.
4. Общински съвет Белослав дава съгласие Община Белослав, в качеството й
на бенефициент, да възстанови средства по финансови корекции, наложени от УО
на ОПРР, представляващи главница 3 270,02лв. и дължими лихви към деня на
възстановяването й, по ДБФП № BG161PO001/1.1-09/2010/045 „Инвестиция в
енергийна ефективност за осигуряване на качествена жизнена работна среда на
образователния процес в община Белослав”

Заседанието приключи в 14,00 часа.

Живко Димитров
Председател на Общински съвет Белослав

