ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ПРОТОКОЛ

№ 38

Днес, 11.12.2014 г. /четвъртък/ от 13.30 часа, в конферентната зала на Община
Белослав, се проведе тридесет и осмото редовно заседание на Общински съвет
Белослав. При откриване на заседанието присъстваха 16 общински съветника и Кмета
на Община Белослав – г-н Желязко Петров. Отсъства Б.Николов.
Д.Митишева – Колеги, добър ден на всички. Положени са подписите на шестнадесет
общински съветника имаме кворум и откривам тридесет и осмото редовно заседание на
Общински съвет Белослав.Всички имате проект за дневен ред от осем точки.Имате ли
предложения по него? Няма.Предлагам да гласуваме проекта за дневен ред.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16, Общински съвет Белослав
реши да приеме следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докл. записка вх.№ 137/02.12.2014г – Одобряване на задание за изработване на
Подробен устройствен план – план за регулация на ПИ 000162, ПИ 093001 и ПИ
093002, местност „Върбалака”, в землището на гр.Белослав, община Белослав,
обл.Варненска, за осигуряване достъп до ПИ 093004.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав
2. Докл. записка вх.№ 138/02.12.2014г – Одобряване на задание за изработване на
Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ 000082, местност „Боджака”, в
землището на с.Разделна, община Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна
предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване
„Унищожена орна земя от промишлени предприятия”, за „Производствени дейности и
силозно стопанство”, и реализиране на инвестиционно намерение : „Изграждане на
фуражен завод и силозно стопанство”.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав
3.Докл. записка вх.№ 141/03.12.2014г. – Одобряване на разделянето на имот № 000736,
местност „Скелята”, землището на гр. Белослав.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”

4. Докл. записка вх.№ 140/03.12.2014г. – Промяна в структурата на Общинска
администрация.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав
5.Докл. записка вх.№ 144/08.12.2014г – Плана за действие на Община Белослав за
подкрепа на интеграционните политики / 2015-2017 г./ в изпълнение на областната
стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация /20152017г/
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав
6.Докл. записка вх.№ 142/03.12.2014г. – Предложение за отпускане на целеви помощи
за транспортни разходи през 2015 година.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: М.Анастасова – Директор дирекция „МПД”
7.Докл. записка вх.№ 139/02.12.2014г – Одобряване на план- сметка за разходите в
дейност „Чистота” за 2015г
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р. Десова – Гл. счетоводител на Община Белослав
8.Докл. записка вх.№ 143/04.12.2014г. – Актуализация на бюджета на Община Белослав
за 2014г.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р. Десова – Гл. счетоводител на Община Белослав

По първа точка
Д. Митишева – Преминаваме към първа точка от дневния ред относно Одобряване на
задание за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация на ПИ
000162, ПИ 093001 и ПИ 093002, местност „Върбалака”, в землището на гр.Белослав,
община Белослав, обл.Варненска, за осигуряване достъп до ПИ 093004.
Докладва А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав.
Г-жа Вълканова запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.

Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 4 члена, с 3 гласа - „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие
докладната.
Д. Митишева- Имате думата за въпроси, мнения.
Хр.Христов – Става въпрос за прословутото сметището за абразивни материали.Ще се
обединят и колко ще стане площа на имотите?
А.Вълканова – Няма да се обединяват имотите. Просто се осигурява достъп.
Хр.Христов – Колко ще стане площа?
А.Вълканова – Имотите си остават със същите площи.Общинският полски път ще се
промени като местоположение. При мен няма постъпило заявление за обединяване на
имотите.Това, което те предлагат не предполага обединяване и промяна на площите.
Д.Митишева – Други въпроси?
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 14 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 2, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1,т.11,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 453
Общински съвет Белослав одобрява заданието и дава разрешение за изработване на
Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) на ПИ 000162, ПИ 093001 и
ПИ 093002, местност „Върбалака”, в землището на гр.Белослав, община Белослав,
обл.Варненска, за осигуряване достъп до ПИ 093004.
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 Одобряване на
задание за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ
000082, местност „Боджака”, в землището на с.Разделна, община Белослав,
обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с
начин на трайно ползване „Унищожена орна земя от промишлени предприятия”, за
„Производствени дейности и силозно стопанство”, и реализиране на инвестиционно
намерение : „Изграждане на фуражен завод и силозно стопанство”. Докладва А.
Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав.
Г-жа Вълканова запозна присъстващите с докладната.
В 13,40 часа в залата влиза Б.Николов.

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 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д. Митишева- Имате думата за въпроси, мнения.Няма.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.11,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, взе
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 454
1.Общински съвет Белослав одобрява задание и дава разрешение за изработване на
Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП- ПЗ) за ПИ 000082, местност
„Боджака”, в землището на с.Разделна, община Белослав, обл.Варненска, във връзка
смяна предназначение на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване
„Унищожена орна земя от промишлени предприятия”, за „Производствени дейности и
силозно стопанство”, и реализиране на инвестиционно намерение: „Изграждане на
фуражен завод и силозно стопанство”.
2. Общински съвет Белослав възлага на Кмета на Община Белослав да предприеме
необходимите действия, произтичащи от предходната точка.
По трета точка
Д.Митишева – Преминаваме към трета точка от дневния ред относно– Одобряване на
разделянето на имот № 000736, местност „Скелята”, землището на гр. Белослав.
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 2 гласа - „ПРОТИВ” и 2 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” не прие докладната.Дебатите бяха доста.Всички от комисията се
обединихме с оглед на това че имота е защитена зона. Да има достъп до канала и да
остане место за рибарите.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 5 члена и с 4 гласа - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

и 1 глас „ПРОТИВ” не прие докладната.Мотивите, с които не подкрепяме докладната
са подобни като на комисията по местно самоуправление. Също и това, че на предна
сесия отказахме да дадем местото за пчелин. Искаме да оставим нещо на следващия
общински съвет, да имат възможност да кандидатстват по евро проекти за обособяване
на местото за отдих.
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 3 гласа - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” и 1 глас „ПРОТИВ” не прие докладната.
Мотивите са същите като на предните комисии.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ПРОТИВ” не прие докладната.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.
Ст. Петров – Уважаеми колеги, на мен не ми е ясно, как може да се заменя нива с имот,
който не е нива? Предлагам да се спре тази практика да се предлагат парцели точно
там.
Д.Митишева - Колеги имате ли други въпроси, мнения?
Г-н Ж.Петров – Наско, общинска служба по земеделие ли посочи този имот?
А.Тодоров- Тези имоти се посочват от общинска служба по земеделие, след молба на
гражданите, които посочват точно кой имот искат.Те съответно изпращат до нас и ние
сме длъжни да предоставим на общинския съвет да го разгледа.
В.Вълканова – Уважаеми колеги, очевидно има съгласие между общинските съветници,
да не се разделя точно този имот. Аз обаче бих искала да обърна внимание за
принципно отношение към общинската собственост. Добре би било и апелирам да
помислим всички заедно да създадем една добра практика по отношение на това. Като
ще повторя мнението си от комисиите, смятам че в годишната програма за управление
на общинската собственост би могло общината да предложи определени имоти, които
да са определени за тази цел.Така ще се спасим от две неща. Първото е, че хората ще
могат да избират от определените за целта имоти. Второ ще ни спаси от
безкомпромисно вземане на решения.
Д.Митишева- Колеги, други въпроси?
Т.Кирчев – Г-жа Вълканова, предложението Ви звучи добре, но ние нямаме
информация колко имота ще ни трябват за обезщетяване.

Г-н Ж.Петров – Предложението има резон и било добре да помислим в тази насока.
Д.Митишева – Други въпроси? Няма.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 0,”ПРОТИВ”- 10 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 7, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.8,
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.34, ал.4 от ЗОС, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 455
1.Общински съвет Белослав приема и одобрява разделянето на имот № 000736,
находящ се в местност „Скелята”, землището на град Белослав, община Белослав,
с площ 41,417 дка като дава съгласие да се обособят три нови имота.
2. Общински съвет Белослав възлага на Кмета на Община Белослав да извърши
всички необходими действия за разделянето и съставянето на актове за частна
общинска собственост на новообразуваните имоти.
Решение № 455 от Протокол № 38/11.12.2014г на ОбС Белослав НЕ СЕ ПРИЕ!

По четвърта точка
Д.Митишева – Преминаваме към четвърта точка от дневния ред относно Промяна в
структурата на Общинска администрация. 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 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 5 члена и с 5 гласа - „ЗА” 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 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.Няма.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, 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 № 456
1.Общински съвет Белослав одобрява промяна в приетата с Решение № 126 от
Протокол № 12 от 30.07.2012г. и изменена с Решение № 205 от Протокол № 19/
26.02.2013г и Решение № 328 от Протокол № 29/ 06.02.2014г. структура на
общинска администрация Белослав, считано от 01.01.2015г., както следва:
1.1 Дейност „Чистота, техническо обслужване и благоустройство” се изменя на
Дейност „Чистота”, като числеността и се променя от 39 на 40 бройки.
2. Задължава Кмета на общината да отрази съответните корекции в длъжностното
разписание на общинска администрация.

По пета точка
Д.Митишева – Преминаваме към пета точка от дневния ред относно– Плана за
действие на Община Белослав за подкрепа на интеграционните политики / 2015-2017 г./
в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от
ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна
на ромите ситуация /2015- 2017г/ 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 3 гласа -„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” и 1 глас „ЗА” не прие докладната.
Д.Митишева – Имате ли въпроси, мнения? Няма.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 15 ,”ПРОТИВ”-1 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, чл.21, ал.1, т.12,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 457
Общински съвет Белослав приема план за действие на Община Белослав за
подкрепа на интеграционните политики / 2015-2017г./
В.Вълканова-Уважаеми колеги, използвам възможността да коментирам колко е
формално всичко това и не отговаря на самата действителност. Използвам процедурата
за отрицателния вот, за да обърна внимание на всички.В самата докладна е цитирано
преброяването от 2011година. В самото преброяване по отношение на
идентифицирането и самоопределянето като етнос, хората които са се определили като
роми са 64.Това е най-ценното, върху което трябва да се гради всякаква политика.По
посочените данни от преброяването от 12 000 жители на общината и при преброяването
да са участвали 8 000, от които 7 хил и нещо да са с българско самосъзнание е
изключително голям капитал.Ако мислим в този процес и не бихме допуснали
последващи интеграционни политики, защото ние нямаме нужда от това, тъй като
хората се определят като българи. Безмислено е да се възлагат на училищата да
образоваме учениците.Ами нашата работа каква е?

По шеста точка
Д.Митишева – Преминаваме към шеста точка от дневния ред относно Предложение за
отпускане на целеви помощи за транспортни разходи през 2015 година.Докладва
М.Анастасова – Директор дирекция „МПД”.
Г-жа Анастасова запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 5 члена и с 5 гласа - „ЗА” прие
докладната.
В 14,05 часа от залата излизат Хр.Христов и Р.Пенчев.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.
И.Сърмов – Уважаеми колеги, искам да споделя, че през последните 20 години
подрастващите масово израстват бързо и повечето са с гръбначни изкривявания.Преди
години за такива деца се провеждаше лечебна физкултура в училищата.Знам, че
следващата година бюджета ще е ограничен, но ако има възможност да се отделят
някакви средства за това.
Д.Митишева – Колеги, други мнения?

С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1 т.23,
чл.27 ал.3 от ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 458
1.Общински съвет Белослав отпуска ежемесечна целева помощ за транспортни разходи
през 2015 година на Георги Младенов Тодоров в размер на 43,00 лева. Помощта да се
изплаща за времето, през което Георги Младенов Тодоров посещава учебни занятия и
въз основа на представени финансови документи, издадени от транспортните фирмипревозвачи.
Общински съвет Белослав не отпуска ежемесечна целева помощ на Йовка Василева
Димова като придружител, поради предоставяне на безплатна служебна карта за
пътуване от Община Белослав.
2.Общински съвет Белослав не отпуска ежемесечна целева помощ за транспортни
разходи през 2015 година на Марияна Димова Петрова и Станислав Мариянов Петров,
поради възможност два пъти седмично да им бъдат предоставяни безплатни служебни
карти от Община Белослав.
3. Общински съвет Белослав отпуска едногодишна целева помощ за транспортни
разходи през 2015 година на Галина Димитрова Борисова и Мирослав Стефанов
Борисов в размер на 480,00лева. Помощта да се изплаща за времето през което
Мирослав Стефанов Борисов посещава УМБ „Царица Йоана – ИСУЛ” в гр.София и
въз основа на представени финансови документи, издадени от транспортните фирми –
превозвачи.
Общински съвет Белослав не отпуска ежемесечна целева помощ на Мирослав
Стефанов Борисов за транспортни разходи по линията Белослав –Варна и обратно,
поради предоставяне на безплатна служебна карта за пътуване от Община Белослав.
4. Общински съвет Белослав отпуска ежемесечна целева помощ за транспортни
разходи през 2015година на Пламена Иванова Тодорова в размер на 43,00 лева.
Помощта да се изплаща за времето след навършване на 7 годишна възраст на детето от
месец май 2015г. през което Пламена Иванова Тодорова посещава ОДГ № 9 „ Ален
мак” гр. Варна въз основа на представени финансови документи, издадени от
транспортните фирми- превозвачи.
Общински съвет Белослав не отпуска ежемесечна целева помощ на Петя Гунчева
Димитрова като придружител, поради предоставяне на безплатна служебна карта за
пътуване от Община Белослав.
По седма точка
Д.Митишева – Преминаваме към седма точка от дневния ред относно Одобряване на
план- сметка за разходите в дейност „Чистота” за 2015г. Докладва Р. Десова – Гл.
счетоводител на Община Белослав.
Г-жа Десова запозна присъстващите с докладната.

Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 5 члена и с 5 гласа - „ЗА” 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 5 члена, с 4 гласа - „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие
докладната.
В 14,15 часа в залата влизат Хр.Христов и Р.Пенчев.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.
В.Вълканова – Колеги, по въпроса за такса смет има една определена чувствителност у
хората. Възразявам срещу план- сметката, усещам някакво колебание по въпроса за
таксата смет. За мен беше нормално да се определи промила най- напред и после
сметката.Но закона предполага най- напред се приема план - сметката, която трябва да
отговори на въпроса дали и колко средства са необходими, за да се поддържа тази
община в прилично състояние. След това въз основа на тази одобрена план- сметка
трябва да се изчисли промила. А ние като че ли объркваме малко реда. В Белослав
напоследък не е много добре почистването.
Г-н Ж.Петров – Маруся, можеш ли да кажеш новия Закон за местни данъци и такси
кога ще влезе в сила?
М.Николова – Новият закон е минал на второ четене, кога ще бъде обнародван в
Държавен вестник не мога да кажа. Но специално за такса битови отпадъци с предното
изменение на закона до 30.06. 2014г. трябваше да бъде изработена нова методика за
определяне на таксата битови отпадъци.Това нещо не се случи. Последно в проекта,
което получихме в общината се говори, че промените ще са от 01.01.2016г и срока за
приемане на методиката е м. март 2015г.

Г-н Ж.Петров – Уважаема госпожо Вълканова, не съм съгласен с Вашата оценка, че
Белослав е мръсен, че не се поддържат зелените площи. През 2014 година имахме
проверка от две - три комисии от София да гледат как се изпълнява проекта и как се
поддържат зелените площи и са се възхищавали от това, което видяха. Имам познати от
Варна, които след като посетят нашия град остават очаровани и искат да останат тук.
По въпроса за план- сметката искам да Ви кажа, че от такса смет събираме средно
700 000 лв. Приемаме програма за 916 964 лв., тези 200 000 лв идват от местните
приходи и от бюджета на общината. 11100 лв съдове, имаме 140 молби за подмяна на
казаните.Отчисления към РИОСВ за това, че ползваме депото 133 000 лв и отделно за
депото в Аксаково годишен размер - 63901 лв. Това са пари, които даваме, а имайте
предвид, че открихме ново сдружение Варна – Аксаково – Белослав и понеделник в
с.Въглен отивам на първа копка на депото. За 2013г. не са си платили данък сгради,
такса смет и данък МПС - 1570 домакинства. Към днешният ден това не са направили
2223 семейства. Не се сърдя на хората. Кризата засегна всички.Това е картината в
нашата община.Обещавам, че Белослав и селата ще бъдат чисти . Благодаря Ви.
Д.Митишева – Колеги, други мнения, въпроси?Няма.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 16,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1,т.7,
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 от ЗМДТ, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 459
1.Общински съвет Белослав одобрява план- сметка за разходите в дейност
„Чистота” за 2015г., съгласно Приложение № 1.

По осма точка
Д.Митишева – Преминаваме към осма точка от дневния ред относно Актуализация на
бюджета на Община Белослав за 2014г. Докладва Р. Десова – Гл. счетоводител на
Община Белослав.
Г-жа Десова запозна присъстващите с докладната.
В 14,25 часа от залата излезе Ю.Рачева.
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 - „ПРОТИВ” и 2 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” не прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на г-жа Г.Тодорова да докладва становището
на комисията.

Г.Тодорова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 5 члена и с 4 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 2 гласа -„ЗА” 1 глас „ПРОТИВ” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” не прие
докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена, с 4 гласа - „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие
докладната.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.Няма.
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 14,”ПРОТИВ”-1 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.6,
чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА чл.124 от Закона за публичните финанси, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 460
1.Общински съвет Белослав приема актуализацията на бюджета за 2014г.,
съгласно Приложение № 1.
2.Общински съвет Белослав одобрява актуализацията на поименния списък на
педагогическия персонал с право на заплащане на част от транспортните разходи,
считано от 03.12.2014г., съгласно Приложение № 2.

Заседанието приключи в 14,30 часа.

Десислава Митишева
Председател на Общински съвет Белослав

