ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ПРОТОКОЛ

№ 34

Днес, 17.07.2014 г. /четвъртък/ от 13.30 часа, в конферентната зала на Община
Белослав, се проведе тридесет и четвъртото редовно заседание на Общински съвет
Белослав. При откриване на заседанието присъстваха 13 общински съветника и Кмета
на Община Белослав – г-н Желязко Петров.Отсъстваха Б.Николов, В.Вълканова,
И.Сърмов, Хр. Христов
Д.Митишева – Колеги, добър ден на всички. Положени са подписите на 13 общински
съветника. Имаме необходимия кворум. Откривам тридесет и четвъртото редовно
заседание на Общински съвет Белослав. Всички имате проект за дневен ред. Имате ли
предложения и мнения по него? Ако нямате, предлагам да преминем към
гласуване.Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.
С явно гласуване при кворум -13, гласували „ЗА” – 13, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-0, Общински съвет Белослав реши да приеме следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.Докл. записка вх№ 106/08.07.2014г- Даване съгласие за смяна отреждане на УПИ VІ –
„Охранителна зеленина”, кв. 24 по плана на гр.Белослав, обл.Варненска и
преотреждането му за „Инфраструктура”.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав
2.Докл. записка вх.№ 96/08.07.2014г - Актуализиране на Годишната програма за
управление и разпореждане с общинска собственост за 2014 г.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
3. Докл. записка вх.№ 100/08.07.2014г - Продажба на земеделска земя – частна
общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
4. Докл. записка вх.№ 101/08.07.2014г - Продажба на земеделска земя – частна
общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
5. Докл. записка вх.№ 102/08.07.2014г - Продажба на земеделски земи – частна
общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
6. Докл. записка вх.№ 99/08.07.2014г - Продажба на земеделска земя – частна общинска
собственост,представляваща имот № 000476, находяща се в землището на гр.Белослав,
с начин на трайно ползване „Провод на ел. енергия”, чрез провеждане на публичен търг
с тайно наддаване
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
7. Докл. записка вх.№ 97/08.07.2014г - Продажба на земеделски земи – частна
общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
8. Докл. записка вх.№ 104/ 08.07.2014г - Продажба на ½ идеална част от недвижим
имот – частна общинска собственост на собственик на законно построена в имота
сграда с учредено право на строеж
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
9. Докл. записка вх.№ 103/08.07.2014г - Разделяне на общински имот № 000419,
находящ се в землището на гр.Белослав, с цел обособяване на два отделни имота
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
10. Докл. записка вх№ 98/08.07.2014г –Промяна в състава на местната комисия,
създадена по реда на чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с
многогодишни жилищноспестовни влогове.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
11.Докл. записка вх.№ 94/07.07.2014г- Определяне на средищни училища на
територията на община Белослав за учебната 2014/2015година
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав

12.Докл.записка вх№ 95/07.07.2014г – Осигуряване допълнително гориво за нуждите на
Четвърто РУП на МВР Варна
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав
13.Докл. записка вх№ 93/02.07.2014г – Предложение за поемане на краткосрочен
общински дълг по проект „Промоционална кампания на риба и рибни продукти ”
Мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании” по Приоритетна ос
№ 3 ”Мерки от общ интерес” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство
на Република българия, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен
период 2007- 2013г.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Р.Николова – Директор дирекция „ФАО”
14.Докл. записка вх№ 105/08.07.2014г – Актуализация на бюджета, на поименен списък
за капиталови разходи на Община Белослав и на план- сметка за разходите в дейност
„Чистота” за 2014 г.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Р.Николова – Директор дирекция „ФАО”
15.Докл. записка вх.№ 109/10.07.2014г – Приемане на споразумение за сътрудничество
между Община Белослав и Църковно настоятелство на храм „Св.Димитър Солунски”
гр.Белослав
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав
16.Докл. записка вх.№ 108/10.07.2014г. – Отчет за изпълнение решенията на Общински
съвет Белослав, взети през периода 01.01.2014- 30.06.2014г.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав
17.Докл. записка вх.№ 107/09.07.2014г – Отчет за дейността на Общински съвет
Белослав и неговите комисии през периода януари- юни 2014година
Внесено: Десислава Митишева -Председател на Общински съвет Белослав
Докладва:Десислава Митишева-Председател на Общински съвет Белослав

По първа точка
Д. Митишева – Преминаваме към първа точка от дневния ред относно Даване съгласие
за смяна отреждане на УПИ VІ – „Охранителна зеленина”, кв. 24 по плана на
гр.Белослав, обл.Варненска и преотреждането му за „Инфраструктура”.Докладва А.
Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав.
Г-жа Вълканова запозна присъстващите с докладната.
В 13,35 часа в залата влизат В.Вълканова, И.Сърмов и Хр.Христов.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 4 члена, с 3 гласа – „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие
докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения?Няма.
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 14 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 2, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21,ал.1,т.8,
чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.134,ал.2,т.6 от ЗУТ, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 413
1.Общински съвет Белослав дава съгласие да се изработи ПУП- ПЗ на УПИ
VІ- „Охранителна зеленина”, кв.24 по плана на гр.Белослав, обл.Варненска, като
се промени отреждането на УПИ VІ, кв.24 за „Инфраструктура”.
2.Общински съвет Белослав възлага на Кмета на Община Белослав да
предприеме необходимите действия, произтичащи от предходната точка.

По втора точка
Д. Митишева – Преминаваме към втора точка от дневния ред относно Актуализиране
на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014г.
Докладва Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.

Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за 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. 12, чл.27,ал.3 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 на Закона за
общинската собственост и чл. 4, ал. 3 от Наредба № 4 за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 414
Общински съвет на община Белослав приема актуализация на Годишната
програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014 г., както
следва:
1. Допълва т.2 от Раздел ІІ - Описание на имотите и вещите, които общината
има намерение да предложи за продажба:
в гр.Белослав:
№
31.

32.

33.

34.

Описание на имота
Земеделска земя, с начин на
трайно
ползване
„Лозе”,
представляваща имот № 122018,
с площ 492 кв.м., категория на
земята VІ-та при неполивни
условия
Земеделска земя, с начин на
трайно
ползване
„Лозе”,
представляваща имот № 122019,
с площ 443 кв.м., категория на
земята VІ-та при неполивни
условия
Земеделска земя, с начин на
трайно
ползване
„Лозе”,
представляваща имот № 122032,
с площ 911 кв.м., категория на
земята VІ-та при неполивни
условия
Земеделска земя, с начин на
трайно ползване „Провод на ел.

Местонахождение на имота
Местност „Дълбоки дол” в
землището на гр.Белослав

АОС №
1052/19.06.2013 г.

Местност „Дълбоки дол” в
землището на гр.Белослав

1153/12.06.2014 г.

Местност „Дълбоки дол” в
землището на гр.Белослав

1152/12.06.2014 г.

землище гр.Белослав

1151/12.06.2014 г.

35.

36.

енергия”, представляваща имот
№ 000476, с площ 97 кв.м.
Земеделска земя, с начин на
трайно
ползване
„Друга
неизползвана
нива”,
представляваща имот № 086005,
с площ 3,532 дка, категория на
земята V-та при неполивни
условия
Земеделска земя, с начин на
трайно
ползване
„Друг
селскостопански
терен”,
представляваща имот № 000458,
с площ 2,999 дка, категория на
земята Х-та при неполивни
условия

Местност „Боаза” в
землището на гр.Белослав

1154/12.06.2014 г.

землище гр.Белослав

1162/27.06.2014 г.

в с.Езерово:
№
2.

Описание на имота
Земеделска земя, с начин на
трайно ползване „Мочурище”,
представляваща имот № 000099,
с площ 13,044 дка, категория на
земята Х-та при неполивни
условия

Местонахождение на имота
землище с.Езерово

АОС №
1161/27.06.2014 г.

2. Допълва т.4 от Раздел ІІ - Продажба на земя – частна общинска собственост на
собствениците на законно построени сгради без провеждане на публичен търг или
публично оповестен конкурс и прекратяване на съсобственост:
5.

УПИ V-1593 в кв.97 по плана на
гр.Белослав, с площ 406,86
кв.м., отреден за „Жилищно
строителство”

гр.Белослав, ул.”Люляк” №
24

1156/12.06.2014 г.

По трета точка
Д.Митишева – Преминаваме към трета точка от дневния ред относно Продажба на
земеделска земя – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с
тайно наддаване Докладва Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”.

Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление, излиза с предложение за цената на посочения обект да се
приеме оценката на вещото лице т.2.1, където определя пазарна цена 17 600лв. В този
вариант с 4 гласа „ЗА” подкрепя докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 4 члена и с 3 гласа - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
и 1 глас „ПРОТИВ” не прие докладната. Като комисията не е против продажбата на
имота, а според нас тази цена е много ниска.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения?
Т.Гушев – Уважаеми общински съветници, искам да обърна внимание на реалната
ситуация, която е в момента.Там земя няма.Имотът е между ж.п. линията и
канала.Рибарите бяха изместени от предприятията, разположени по брега на канала.В
момента нямат место да си сложат пръчките. Нашата молба е това место да се даде на
рибарите.Положението е много тежко и е хубаво да се вземе едно положително
решение.
Д.Митишева – Други въпроси, мнения?
Д.Димитров – Управител на сдружението. Ние сме се събрали около тридесет човека и
сме решили да купим това место, ще направим пазар. В имотът няма ток, вода и нашата
молба е да бъде предложена една по- нормална цена.
Д.Митишева – Други въпроси, мнения?
Хр.Христов- Ние ще гласуваме да се продаде, но на търга не се знае кой ще
спечели.Кой ще гарантира, че ще го купите на тази ниска цена. Същото место преди
три месеца се продаде за 180 000 лв.Няма ли друг вариант да се даде на това
сдружение, за да е 100% сигурно, че те ще са собствениците. Като в с. Страшимирово
да се предостави на читалището и така да се ползва от тях?
Д.Добрев – Ако може да се отреди само да го ползват.
Т. Кирчев- Съгласно Закона за общинска собственост, подаръци не могат да се правят.
Г- н Ж.Петров – Уважаеми дами и господа общински съветници, прав е г-н Христов, че
на търга не се знае кой ще спечели.Цената е занижена, не може едно лозе да се продава
1 000 лв дка. От тези 13 дка, само 8 – 9 дка са земя другото е камъш и вода.На тези
хора искам да помогна. Оттеглям докладната до намирането на вариант да предостъпим

тази земя под законова форма. Те дойдоха с молба да го купят и затова внесохме
докладната за разглеждане.Ще търсим вариант на решение като в с.Страшимирово по
този начин да направим и за тях. Вие, приятели искате да станете собственици, но няма
гаранция на търга какво ще се случи. За това оттеглям докладната.
И.Сърмов – Сдружението трябва да бъде с идеална цел.Достъп трябва да имат всички
жителите на с.Езерово.Да отидат при кмета на с.Страшимирово, да видят как са
направени нещата при тях.
Г.Тодорова – Първо за самото дружество, то е ООД . Докладната е правилно внесена,
но няма гаранция, че ще го купят точно те.Така както е регистрирано като ООД, ние
нямаме право да им го предоставяме.
В.Кателиев –Ние не можем да даваме нещо без пари или всички ще го ползват или ще
се продаде.
К.Николов – При нас читалището взе решение, че не могат да се слагат ограждения и
на практика всеки има достъп до кея да лови риба.
Д.Митишева – Колеги, докладната е оттеглена за разглеждане от вносителя .
Преминаваме към разглеждане на следващата точка от дневния ред.

По четвърта точка
Д.Митишева – Преминаваме към четвърта точка от дневния ред относно Продажба на
земеделска земя – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с
тайно наддаване Докладва Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 4 члена и с 2 гласа - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
и 2 глас „ПРОТИВ” не прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения?Няма.
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 14 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 2, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 8,

чл.27,ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и
чл. 44, ал. 1, т. 1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с
имоти и вещи, собственост на община Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 415
1. Общински съвет на Община Белослав реши да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на земеделска земя – частна общинска собственост,
представляваща имот № 000458, с начин на трайно ползване „Друг селскостопански
терен”, находяща се в землището на гр.Белослав, с площ 2,999 дка, категория на земята
Х-та при неполивни условия, описана в АОС № 1162/27.06.2014 г.
2. Общински съвет на Община Белослав определя пазарна цена на имота в
размер на 1 780,00 лв. (хиляда седемстотин и осемдесет лева), без ДДС и я обявява за
начална тръжна цена при провеждане на публичен търг с тайно наддаване за
продажбата му.
3. Общински съвет на Община Белослав възлага на кмета на Община Белослав
да проведе публичния търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажба на
общинския имот.

По пета точка
Д.Митишева – Преминаваме към пета точка от дневния ред относно Продажба на
земеделски земи – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с
тайно наддаване Докладва Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 4 члена и с 4 гласа - „ЗА” прие
докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения?Няма.
В 14,02 часа от залата излиза В.Кателиев.

С поименно гласуване при кворум -15 , гласували „ЗА” – 15 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 8,
чл.27,ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и
чл. 44, ал. 1, т. 1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с
имоти и вещи, собственост на община Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 416
1. Общински съвет на Община Белослав реши да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска
собственост, както следва:
1.1. Земеделска земя, представляваща имот № 122018, с начин на трайно
ползване „Лозе”, находяща се в местността „Дълбоки дол” в землището на
гр.Белослав, с площ 492 кв.м., категория на земята VІ-та при неполивни условия,
описана в АОС № 1052/19.06.2013 г.;
1.2. Земеделска земя, представляваща имот № 122019, с начин на трайно
ползване „Лозе”, находяща се в местността „Дълбоки дол” в землището на
гр.Белослав, с площ 443 кв.м., категория на земята VІ-та при неполивни условия,
описана в АОС № 1153/12.06.2014 г.;
1.3. Земеделска земя, представляваща имот № 122032, с начин на трайно
ползване „Лозе”, находяща се в местността „Дълбоки дол” в землището на
гр.Белослав, с площ 911 кв.м., категория на земята VІ-та при неполивни условия,
описана в АОС № 1152/12.06.2014 г.
2. Общински съвет на Община Белослав определя пазарни цени на имотите,
както следва:
2.1. За земеделска земя – имот № 122018 – 1 070,00 лв. (хиляда и седемдесет
лева), без ДДС и я обявява за начална тръжна цена при провеждане на публичен
търг с тайно наддаване за продажба на имота;
2.2. За земеделска земя – имот № 122019 – 964,00 лв. (деветстотин шестдесет и
четири лева), без ДДС и я обявява за начална тръжна цена при провеждане на
публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота;
2.3. За земеделска земя – имот № 122032 – 1 880,00 лв. (хиляда осемстотин и
осемдесет лева), без ДДС и я обявява за начална тръжна цена при провеждане на
публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота.
3. Общински съвет на Община Белослав възлага на кмета на Община
Белослав да проведе публичния търг с тайно наддаване и да сключи договори за
продажба на общинските имоти.
По шеста точка
Д.Митишева – Преминаваме към шеста точка от дневния ред относно- Продажба на
земеделска земя – частна общинска собственост,представляваща имот № 000476,
находяща се в землището на гр.Белослав, с начин на трайно ползване „Провод на ел.
енергия”, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване Докладва Т. Кирчев –
Директор дирекция „ИИП”.

Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 4 члена и с 4 гласа - „ЗА” прие
докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения?Няма.
С поименно гласуване при кворум -15 , гласували „ЗА” – 15 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 8,
чл.27,ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и
чл. 44, ал. 1, т. 1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с
имоти и вещи, собственост на община Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 417
1. Общински съвет на Община Белослав реши да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на земеделска земя – частна общинска собственост,
представляваща имот № 000476, с начин на трайно ползване „Провод на ел. енергия”,
находяща се в землището на гр.Белослав, с площ 97 кв.м., описана в АОС №
1151/12.06.2014 г.
2. Общински съвет на Община Белослав определя пазарна цена на имота в
размер на 940,00 лв. (деветстотин и четиридесет лева), без ДДС и я обявява за начална
тръжна цена при провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата му.
3. Общински съвет на Община Белослав възлага на кмета на Община Белослав
да проведе публичния търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажба на
общинския имот.

По седма точка
Д.Митишева – Преминаваме към седма точка от дневния ред относно Продажба на
земеделски земи – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с
тайно наддаване Докладва Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.

Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 4 члена и с 4 гласа - „ЗА” прие
докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения?Няма.
С поименно гласуване при кворум -15 , гласували „ЗА” – 14 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, НЕ ЖЕЛАЕ ДА ГЛАСУВА – 1 / Хр.Христов/, Общински
съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 8, чл.27,ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от
Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 1, т. 1 от Наредба № 4 за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община
Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 418
1. Общински съвет на Община Белослав реши да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска
собственост, както следва:
1.1. Земеделска земя, представляваща имот № 000087, с начин на трайно
ползване „Друг селскостопански терен”, находяща се в землището на гр.Белослав, с
площ 3,097 дка, категория на земята V-та при неполивни условия, описана в АОС №
1041/19.06.2013 г.;
1.2. Земеделска земя, представляваща имот № 086005, с начин на трайно
ползване „Друга неизползвана нива”, находяща се в местността „Боаза” в
землището на гр.Белослав, с площ 3,532 дка, категория на земята V-та при
неполивни условия, описана в АОС № 1154/12.06.2014 г.;
2. Общински съвет на Община Белослав определя пазарни цени на имотите,
както следва:
2.1. За земеделска земя – имот № 000087 – 2 370,00 лв. (две хиляди триста и
седемдесет лева), без ДДС и я обявява за начална тръжна цена при провеждане на
публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота;
2.2. За земеделска земя – имот № 086005 – 2 703,00 лв. (две хиляди седемстотин
и три лева), без ДДС и я обявява за начална тръжна цена при провеждане на
публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота.
3. Общински съвет на Община Белослав възлага на кмета на Община
Белослав да проведе публичния търг с тайно наддаване и да сключи договори за
продажба на общинските имоти.
В 14,10 часа от залата излиза Р.Пенчев.

По осма точка
Д.Митишева – Преминаваме към осма точка от дневния ред относно Продажба на ½
идеална част от недвижим имот – частна общинска собственост на собственик на
законно построена в имота сграда с учредено право на строеж Докладва Т. Кирчев –
Директор дирекция „ИИП”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 4 члена и с 4 гласа - „ЗА” прие
докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения?Няма.
С поименно гласуване при кворум -14 , гласували „ЗА” – 14 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 8 и
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 и чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 46 от Наредба № 4
за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община
Белослав, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 419
1. Общински съвет на Община Белослав реши да се извърши продажба без
търг или конкурс на 1/2 идеална част от недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ УПИ V-1593 в кв.97 по плана на гр.Белослав,
ул.”Люляк” № 14, целия с площ 406,86 кв.м., отреден за „Жилищно строителство”,
описан в АОС № 1156/12.06.2014 г. на собственик на законно построена в имота
жилищна сграда – Радко Радев Пенчев, с постоянен адрес: гр.Белослав,
ул.”Люляк” № 14 за сумата от 2 260,00 лв. (две хиляди двеста и шестдесет лева),
без включен ДДС, представляваща 1/2 от определената пазарна цена на целия
имот.
2. Общински съвет на община Белослав упълномощава Кмета на общината
да извърши необходимите действия по продажбата на 1/2 идеална част от
общинския имот и да сключи договор за покупко-продажбата й.
3. Общински съвет на община Белослав определя двумесечен срок от
влизане в сила на заповедта за заплащане на 1/2 идеална част от имота.

В 14,15 часа от залата излиза Хр.Христов. В залата влиза В.Кателиев.

По девета точка
Д.Митишева – Преминаваме към девета точка от дневния ред относно Разделяне на
общински имот № 000419, находящ се в землището на гр.Белослав, с цел обособяване
на два отделни имота. Докладва Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 4 члена и с 4 гласа - „ЗА” прие
докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения?Няма.
С поименно гласуване при кворум -14 , гласували „ЗА” – 13 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 8,
чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, взе
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 420
1. Общински съвет на Община Белослав дава съгласие земеделска земя –
частна общинска собственост, представляваща имот № 000419, с начин на трайно
ползване „Друг селскостопански терен”, с площ 10 дка, категория на земята Х-та при
неполивни условия, находяща се в землището на гр.Белослав, с ЕКАТТЕ 03719,
Община Белослав, за която е съставен АОС № 1066/31.07.2013 г. да бъде разделена с
цел обособяване на два нови отделни имота, разделени съответно на дял І-ви (имот №
000999) с площ 3,000 дка и дял ІІ-ри (имот № 000888) с площ 7,001 дка.
2. Общински съвет на Община Белослав възлага на кмета на Община
Белослав да извърши всички необходими действия за съставянето на актове за
частна общинска собственост на новообразуваните имоти.

По десета точка
Д.Митишева – Преминаваме към десета точка от дневния ред относно Промяна в
състава на местната комисия, създадена по реда на чл.8, ал.2 от Закона за уреждане
правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове. Докладва Т. Кирчев
– Директор дирекция „ИИП”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав
от 4 члена с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
В 14,17 часа в залата влиза Хр.Христов.
Д.Митишева – Имате думата за 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. 1,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с
многогодишни жилищноспестовни влогове и чл. 16, ал. 3 от Правилника за
прилагане на закона за уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 421
1. Общински съвет на Община Белослав променя състава на местната комисия
по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ, определена с Решение № 21 от протокол № 4/22.12.2011
г. на Общински съвет Белослав, като освобождава председателя Даниела Йорданова и
на нейно място определя Донка Монева – секретар на Община Белослав. Новият
председател да бъде предложен за утвърждаване от Управителния съвет на
Националния компенсаторен жилищен фонд.
2. В останалата си част Решение № 21 от протокол № 4/22.12.2011 г. на
Общински съвет Белослав остава непроменено.

По единадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към единадесета точка от дневния ред относно
Определяне на средищни училища на територията на община Белослав за учебната
2014/2015година.Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав.
Г-жа Монева запозна присъстващите с докладната.

Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав
от 4 члена с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за 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 , във връзка с §6 в от Допълнителните разпоредби на ЗНП ,
чл. 26, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8 от Закона за народната просвета, взе следото
Р Е Ш Е Н И Е № 422
Общински съвет - Белослав определя като средищни училища за учебната
2014 / 2 015 година следните училища, намиращи се на територията на
Община Белослав:
·
·

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

По дванадесета точка
Д.Митишева –
Преминаваме към дванадесета точка от дневния ред относно
Осигуряване допълнително гориво за нуждите на Четвърто РУП на МВР Варна
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав.
Г-жа Монева запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 4 члена, с 2 гласа - „ЗА” и 2 гласа „ПРОТИВ”
не прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 4 члена и с 2 гласа - „ЗА” и 2 гласа
„ПРОТИВ” не прие докладната.

Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения? Колеги, по Ваше настояване при нас
е г- н Вл.Димитров- Началник на ПУ Белослав –Аврен.
Г-н Ж.Петров- Господин Димитров, хубаво е пред общинските съветници да кажете
какъв е режима на охрана на северната част на нашата община до сега и с какво ще се
промени след предоставянето на това гориво. Каква ще бъде ефективността.
Вл. Димитров – Уважаеми общински съветници, г-н Петров аз присъствах на една
среща с новия Началник на ІV РПУ с Кмета на Белослав. Беше поставен въпроса за
нощен патрул в северната част на Белослав.На срещата беше обсъдено, че полицейския
участък в Белослав разполага само с един денонощен патрул, който изпълнява основно
задачи от южната част на града, поради това, че се преминава с ферибота, който е в
почивка от 00,00 часа до 04,00 часа. Когато имаме сигнал от другата страна на канала
между 00,00-04,00 часа, преценяваме и се опитваме да го решим по телефона, ако не
можем, автомобила трябва да заобиколи през Варна или Девня.Затова винаги е било
належащо да има денонощен патрул от северната част на канала.Уговорката, която
беше постигната между новия Началник на ІV РПУ и г-н Петров бе автопатрул на ІV
РПУ, който изпълнява задачи по КАТ,с автомобил снабден с устройство за измерване
на скоростта, да идва по план два пъти в седмицата в работно време и още два пъти
извън работно време в Белослав по два часа.Този автопатрул обслужва цялата
територия на ІV РПУ, договорката бе ако те имат допълнително гориво да минават през
Белослав преди 00,00 часа поне през ден.Това зависи от обстановката в ІV РПУ.Всяка
вечер да работят един час по КАТ и с последния ферибот да минават от другата страна
на канала.Като разпределят времето си за кв.Акации, с.Страшимирово и с.Езерово и ще
се прибират през Варна.Ако има тежки задачи в другите части от района няма да
могат да дойдат.Това обеща новия Началник на ІV РПУ.
Д.Митишева – Колеги имате ли други въпроси?
В.Кателиев – Моето виждане за проблема в кв.”Акации” е, че трябва да има
превантивни мерки. В квартала има няколко палавника, които създават проблеми.Моят
апел е като дойдат полицаите да не се заяждат с обикновенните хора, а да обърнат
внимение на тези деца и на тези, които след 00,00 часа карат по улиците с превишена
скорост.Мисля, че трябва да се погледне сериозно на проблема.
Ю.Рачева- Аз също живея в кв.Акации и трябва да Ви кажа, че след 18,00 часа много
хора карат колите си след употреба на алкохол.
Вл. Димитров –Ще Ви дам моите телефони и ще Ви моля, когато има проблем да
звъните директно на мен.
Ст.Петров- Аз живея от южната част на Белослав до една детска площадка и
нееднократно съм звънял в полицейския участък, когато има проблеми, но само веднъж

Вашите колеги се отзоваха на сигнала.На площадката има потрошени пейки, пързалка и
когато мине патрулната кола има ефект, но за момента.
Г.Тодорова – Този автопатрул, който допълнително ще обслужва нашата община само
по КАТ ли ще бъде или ще реагира и на противообществени прояви?
Вл.Димитров – Основно неговата задача е по КАТ, но когато в момента има някакъв
проблем ще реагират и на него.
В 14,40 часа от залата излиза Хр.Христов.
Д.Митишева – Други въпроси?Няма.
С поименно гласуване при кворум -15 , гласували „ЗА” – 13 ,”ПРОТИВ”-1 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21,ал.1,т.8,
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 423
1.Да се осигурят от бюджета на Община Белослав за 2014година средства за
закупуване на допълнително гориво в размер на 30/ тридесет/ литра – бензен А -95
ежемесечно за служебните автомобили на Четвърто РУП на ОД на МВР Варна за
осигуряване на нощен автопатрул в северната страна на плавателен канал и
охрана на обществения ред в населените места с.Езерово, с.Страшимирово и
кв.Акации на гр.Белослав.
В 14,45 часа бе обявена почивка.
Заседанието започна в 15,00 часа.

По тринадесета точка
Д.Митишева –
Преминаваме към тринадесета точка от дневния ред относно
Предложение за поемане на краткосрочен общински дълг по проект „Промоционална
кампания на риба и рибни продукти ” Мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и
промоционални кампании” по Приоритетна ос № 3 ”Мерки от общ интерес” от
Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство на Република българия,
финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 20072013г.Докладва Р.Николова – Директор дирекция „ФАО”.
Г-жа Николова запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.

П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 4 члена и с 3 гласа - „ЗА” и 1 глас
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав
от 4 члена с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 4 члена, с 3 гласа - „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие
докладната.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.Няма.
С поименно гласуване при кворум -15 , гласували „ЗА” – 14 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал.1, т.10,
чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл. 13, чл.16 и чл. 17 от Закона за общинския дълг,
взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 424
1. Общински съвет Белослав реши Община Белослав да поеме краткосрочен
общински дълг с цел реализацията на проект ”Промоционална кампания на
риба и рибни продукти” Мярка 3.4.”Развитие на нови пазари и промоционални
кампании” по Приоритетна ос №3”Мерки от общ интерес” от Оперативна
програма за развитие на сектор „Рибарство на Република България,
финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 20072013г. при следните основни параметри:
1.1.
Максимален размер на дълга – 156 769,20лева (сто петдесет и шест
хиляди седемстотин шестдесет и девет лева и двадесет стотинки);
1.2.
Валута на дълга – български лева (BGN);
1.3.
Вид на дълга – безлихвен заем от Централния бюджет за
финансиране на разходи до възстановяването им по одобрен проект по
Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република
България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен
период 2007-2013г.;

1.4.
Условия за погасяване – след получаване на окончателното плащане
по договор №180/16.04.2013г. за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ за изпълнение на проект ”Промоционална кампания на риба и рибни
продукти” Мярка 3.4.”Развитие на нови пазари и промоционални кампании”
по Приоритетна ос №3”Мерки от общ интерес” от Оперативна програма за
развитие на сектор „Рибарство” на Република България, финансирана от
Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007-2013г.,сключен
между Община Белослав и Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултури(ИАРА)
1.5.
Максимален лихвен процент – безлихвен заем
1.6.
Такса, комисионни и други – не се дължат
1.7.
Начин на обезпечение – постъпления от безвъзмедна финансова
помощ, предоставена от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
чрез Държавен фонд «Земеделие»-Разплащателна агенция по Оперативна
програма за развитие на сектор „Рибарство” на основание договор
№180/16.04.2013г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за
изпълнение на проект ”Промоционална кампания на риба и рибни продукти”
Мярка 3.4.”Развитие на нови пазари и промоционални кампании” по
Приоритетна ос №3”Мерки от общ интерес” от Оперативна програма за
развитие на сектор „Рибарство” на Република България, финансирана от
Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007-2013г.,сключен
между Община Белослав и Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултури(ИАРА);
2. Възлага на Кмета на Община Белослав предприеме всички законови действия,
свързани с поемането на краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен
заем от Централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването
им от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури чрез Държавен фонд
«Земеделие»-Разплащателна агенция по одобрен проект ”Промоционална
кампания на риба и рибни продукти” Мярка 3.4.”Развитие на нови пазари и
промоционални кампании” по Приоритетна ос №3”Мерки от общ интерес” от
Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република
България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен
период 2007-2013г.

По четиринадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към четиринадесета точка от дневния ред Актуализация
на бюджета, на поименен списък за капиталови разходи на Община Белослав и на плансметка за разходите в дейност „Чистота” за 2014 г. Докладва Р.Николова – Директор
дирекция „ФАО”.
Г-жа Николова запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.

П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 4 члена и с 3 гласа - „ЗА” и 1 глас
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав
от 4 члена с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 4 члена, с 3 гласа - „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие
докладната.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.
Д.Добрев – На комисиите направих предложение за децата, които спечелиха първо
место по футбол да се отпуснат средства за тяхното стимолиране.
Г-н Ж.Петров – Купата, която са спечелили децата е при мен в кабинета.Разговарях със
собственика на Газтрейд и подписваме договор за ежемесечно дарителска сума между
500 и 1000 лв, която той ще определи.Децата ще бъдат спонсорирани всеки
месец.Такъв договор изпратих и на МТГ Делфин. Разговарях и с тях и се надявам и те
да помогнат.
Д.Митишева -Други въпроси?
Г.Тодорова – Аз се извинявам, но не бях на комисиите и това дофинансиране от
15 000лв за какво се налага.
Р.Николова – Това, което беше коментирано на комисиите във връзка с ремонт, който
се извършва в СОУ ”Св.св.Кирил и Методий” гр.Белослав. Идеята е да се асфалтира
изцяло площадката и средствата с които разполага училището не достигат и за това се
налага това дофинансиране.
Д.Митишева -Други въпроси?Няма.

С поименно гласуване при кворум -15 , гласували „ЗА” – 14 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал.1, т.6,
чл.27,ал.4 и ал.5
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.124 от Закона за публичните финанси и чл.66, ал.1 от Закона за
местните данъци и такси, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 425
Общински съвет Белослав приема актуализацията на бюджета и на
поименния списък за капиталови разходи за 2014г., съгласно Приложение №1 и 2.
2. Общински съвет Белослав дава съгласие да се ползват до 31 354лв.
собствени бюджетни средства за временно финансиране за целия период на
изпълнение и до получаване на окончателно плащане по договор
№180/16.04.2013г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за
изпълнение на проект ”Промоционална кампания на риба и рибни продукти”
Мярка 3.4.”Развитие на нови пазари и промоционални кампании” по
Приоритетна ос №3”Мерки от общ интерес” от Оперативна програма за развитие
на сектор „Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския
фонд за рибарство за програмен период 2007-2013г.,сключен между Община
Белослав и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.
3. Общински съвет Белослав приема актуализацията на план-сметка за
разходите в дейност „Чистота” за 2014г., съгласно Приложение№3.

По петнадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към петнадесета точка от дневния ред относно Приемане
на споразумение за сътрудничество между Община Белослав и Църковно настоятелство
на храм „Св.Димитър Солунски” гр.Белослав.Докладва Д.Монева.
Г-жа Монева запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав
от 4 члена с 2 гласа - „ЗА” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” не прие докладната.
В 15,20 часа от залата излизат Ю.Рачева и Д.Добрев.
Д.Митишева - Колеги, по Ваша молба сме поканили представители на църковното
настоятелство.

Сл.Йорданов – Уважаеми общински съветници, нашето желание е да се определят 2-3
общ. съветника, които да участват в комисия заедно с наши представители.В рамките
на няколко години между Община Варна и Варненската и Великопреславска
митрополия има такова споразумение. Смятам, че всички тези лекции, които сме
заложили могат да се осъществят.Църквата се нуждае от Вашата подкрепа. Смятам, че
и ние ще сме Ви полезни.На този етап на нас не са ни нужни средства, а само работеща
група. Когато имаме конкретни набелязани точки тогава можем да говорим за
финансиране.Можем да кандидатстваме заедно по различни програми.
В.Христова- Нещата, които са отредени като приоритетни в това споразумение,
повечето дейности, които Вие сте заложили ги изпълнява общината.
Сл.Йорданов – Нямаме идеята да изземваме функциите на общината, а само да си
сътрудничим.Моето предложение да се определят 2-3 човека, от общинския съвет,
които не са в църковното настоятелство, за да се създаде една работеща група.
И.Сърмов – Според мен трябва да се разгледат нещата по-детайлно, да се уточнят, по
подробно.Говорим за последващите неща.
Сл.Йорданов – Моето предложение да се гласува споразумението и след това да се
съберем с комисията по образование да се решат детайлите.
Б.Божков – църковен настоятел в с.Константиново- От правна гледна точка трябва да
има решение, с което да се приеме споразумението, за да се създаде тази работеща
комисия.Да се вземат конкретни мерки.Това споразумение има по скоро пожелателен ,
а не задължителен характер.
Д.Митишева- Други въпроси.Няма.
С явно гласуване при кворум -13, гласували „ЗА” – 13 ,”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 № 426
1.Общински съвет Белослав приема проекта на Споразумение за
сътрудничество мужду Община Белослав и Църковно Настоятелство при храм
„Св. Димитър Солунски” град Белослав
2.Възлага на Кмета на Община Белослав да подпише Споразумението за
сътрудничество

По шестнадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към шестнадесета точка от дневния ред относно Отчет за
изпълнение решенията на Общински съвет Белослав, взети през периода 01.01.201430.06.2014г. Докладва Д. Монева – Секретар на Община Белослав.
Г.жа Монева запозна присъстващите с отчета.

По седемнадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към седемнадесета точка от дневния ред относно Отчет за
дейността на Общински съвет Белослав и неговите комисии през периода януари- юни
2014година. Докладва Десислава Митишева-Председател на Общински съвет Белослав.
Г-жа Митишева запозна присъстващите с отчета.

Заседанието приключи в 15,34 часа.

Десислава Митишева
Председател на Общински съвет Белослав
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