ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ПРОТОКОЛ

№ 36

Днес, 23.10.2014 г. /четвъртък/ от 13.30 часа, в конферентната зала на Община
Белослав, се проведе тридесет и шестото редовно заседание на Общински съвет
Белослав. При откриване на заседанието присъстваха 15 общински съветника и Кмета
на Община Белослав – г-н Желязко Петров.Отсъстват Б.Николов и Г.Тодорова.
Д.Митишева – Колеги, добър ден на всички. Положени са подписите на 15 общински
съветника. Имаме необходимия кворум. Откривам тридесет и шестото 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 -15, гласували „ЗА” – 14, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-1, Общински съвет Белослав реши да приеме следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.Докл. записка вх.№ 126/15.10.2014г – Актуализиране на Годишната програма за
управление и разпореждане с общинска собственост за 2014г.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
2.Докл. записка вх.№ 125/15.10.2014г – Учредяване право на ползване на част от
земеделска земя – частна общинска собственост, представляваща имот № 000753,
местност „Скелята”, землището на гр. Белослав за разполагане на пчелин.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
3. Докл. записка вх.№ 129/15.10.2014г – Изменение на утвърдени маршрутни
разписания по автобусни линии Варна- Белослав и Варна – Разделна от областната
транспортна схема.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
4.Докл. записка вх.№ 124/09.10.2014г - Одобряване на актуализираната бюджетна
прогноза за местните дейности на Община Белослав за периода 2015-2017г.

Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Р.Николова – Директор дирекция „ФАО”
5.Докл. записка вх.№ 127/15.10.2014г – Актуализация на бюджета и на поименен
списък за капиталови разходи на Община Белослав за 2014г.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Р.Николова – Директор дирекция „ФАО”
6.Докл. записка вх.№ 128/15.10.2014г – Предложение за удостояване със званието
„Почетен гражданин на Белослав”.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
7.Докл. записка вх.№ 123/08.10.2014г – Изменение в Наредба № 13 за символиката на
Община Белослав.
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 Актуализиране
на Годишната 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 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения?Няма.

С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 14 ,”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 № 440
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.1 от Раздел ІІ - Описание на имотите и вещите – общинска
собственост, които могат да се отдават под наем:
№
10.

11.

Описание на имота
Част от недвижим имот –
публична
общинска
собственост,
представляваща
лекарски кабинет, ведно с 1/2
ид. част от манипулационна и
1/3 ид. части от чакалня и
санитарен възел с обща площ от
24,99 кв.м.
Част от недвижим имот –
публична
общинска
собственост,
представляваща
лекарски кабинет, ведно с 1/2
идеална
част
от
манипулационна и 1/3 идеални
части от чакалня и санитарен
възел с обща площ 22,98 кв.м.

Местонахождение на имота
първи етаж от сграда в УПИ
V в кв.14 по плана на
с.Страшимирово

АОС №
АОС №
340/19.11.2003 г.

първи етаж от сграда в УПИ
V в кв.14 по плана на
с.Страшимирово

АОС №
340/19.11.2003 г.

2. Създава нова т.9 към Раздел ІІ - Описание на общински имоти, които ще се
предоставят за полване (възмездно/безвъзмездно) по реда на чл. 39 от Закона за
общинската собственост
№
Описание на имота
Местонахождение на имота
АОС №
Местност „Скелята” в
988/19.04.2012 г.
1.
Земеделска земя – имот №
землището на гр.Белослав
000753, с начин на трайно
ползване
„Друг
селскостопански терен”, с площ
15,708 дка, категория на земята
ІV-та при неполивни условия

По втора точка
Д. Митишева – Преминаваме към втора точка от дневния ред относно Учредяване
право на ползване на част от земеделска земя – частна общинска собственост,

представляваща имот № 000753, местност „Скелята”, землището на гр. Белослав за
разполагане на пчелин. 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 5 члена, с 5 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.Имаме предложение срока да бъде за една година,
до края на нашия мандат.Изхождахме от тази гледна точка, че и другите съседни
имоти, които са раздадени са до края на мандата. Имало е предложение около езерото
да се направи велоалея, парк за отдих.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения?
И.Сърмов – В нашата комисия имахме дебати, въпроса беше, че предния мандат
Б.Николов представи една идея по проект да се направи алея за пешеходци и велоалея,
с пейки нещо като Морската градина. Да се направи малък музей за птиците, които
обитават „Ятата” и кафе - сладкарница.За това нашето предложение е имота да се даде
за една година. Ако тази идея не се осъществи, то следващият общински съвет може да
даде местото за по- вече години.
Г-н Ж.Петров – Приемам аргументите Ви. Наско, ти ли предложи това место на
гражданина.Удачно ли е да се гледат пчели до водата, на брега?
А.Тодоров – Той сам си избра местото. Ветиринарният лекар установи, че могат да се
гледат пчели.Проблемът при него ще е, че една година него няма да го устройва,
защото ще кандидатства за европейски субсидии и срока там е за пет години.
Ст. Михов – Аз имам един въпрос пчеларин ли е този човек? Един нормален пчеларин
няма да избере този имот до водата където е течение.Той ще избере имот до гората.
Явно идеята е друга.
Г-н Ж.Петров – Пчеларите трябва да бъдат на полето, в гората, при цветята, а не на
брега до езерото.
Д.Митишева – Има ли други въпроси? Няма. Гласуваме предложението на
Икономическа комисия, имота да бъде отдаден за една година.

С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 7 ,”ПРОТИВ”-5 , ”ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”- 3, Общински съвет Белослав не прие направеното предложение.
Д.Митишева – Преминаваме към гласуване на цялата докладна.
С поименно гласуване при кворум -15 , гласували „ЗА” – 3,”ПРОТИВ”-6 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 6, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1 , т. 8,
чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местно самоуправление и местна администрация,
чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството, чл.39, ал.3 от Закона за за общинската
собственост и чл. 52, ал. 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 № 441
1. Общински съвет на Община Белослав реши да се учреди право на
ползване върху 3,027 дка от имот определени с скица-проект от 29.09.2014 г.
идеална част от имот № 000753 местност „Скелята”, землището на гр.Белослав с
начин на трайно ползване „Друг селскостопански терен” целият с площ
15,708 дка за който е съставен АОС № 988/19.04.2012 г. на Васил Йорданов Тонев
за срок 5 години с цена за ползване на имота в размер на 8 лв. на декар за
устроиване на постоянен пчелин.
2. Общински съвет – Белослав упълномощава Кмета на община Белослав,
да извърши всички необходими действия по преходната точка.

Решение № 441 от Протокол № 36/23.10.2014г на ОбС Белослав НЕ СЕ
ПРИЕ!,

По трета точка
Д.Митишева – Преминаваме към трета точка от дневния ред относно Изменение на
утвърдени маршрутни разписания по автобусни линии Варна- Белослав и Варна –
Разделна от областната транспортна схема. Докладва Т. Кирчев – Директор дирекция
„ИИП”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
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 5 члена, с 3 гласа - „ЗА” и 2 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие докладната.Имаме подозрения, че промяна на разписанието
от 9,30 часа да стане 9,40 часа, може би ще наложи промени и при часа на тръгване от
Разделна в 10,30 часа.

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 излиза със следните предложения:
Автобусите в 20,45 часа и в 22,00 часа, които са сезонни от Варна да си останат.
Автобусът в 5,00 часа от Белослав да отпадне.
Автобусът в 19,00 часа от Варна да стане целогодишен.
Автобус в 21,15 часа от Варна, нов курс да има целогодишно.
с 5 гласа - „ЗА” прие докладната с така направените предложения.
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 подкрепя предложението на комисията по ТСУ заседава в
състав от 4 члена и с 4 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 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” не прие докладната.
Г-н Ж.Петров – Уважаеми общински съветници, уважаеми граждани, винаги ще има
недоволни.Правим процедура за промяна на разписанието, четири пъти го връща
Областния управител, следва проучване, правим ново разписание и след два месеца
идват недоволни граждани.Сигурно ще се появи нова група от недоволни. На някой все
няма да му е удобен транспорта. Вчера, след проведените комисии предния ден,
получихме писмо от фирмата превозвач, в което се казва, че промените които се
предлагат са предложени от група граждани, на които не им е удобно така
съществуващото разписание.Имам подписан договор с фирмата превозвач и понеже
процедурата по промяна на разписанието е много трудна предлагам разписанието да си
остане в този вариант.
Д.Митишева- Други мнения?
Г-н В.Цонев – Добър ден на всички, в подкрепа на това, което каза г-н Петров, искам и
аз да обърна внимание. Транспортната схема от както съществува по- вече от 10
години,не са правени промени по нея, а сега в рамките на една година се промени два
пъти.Ако пак ще се променя транспортната схема предлагам представители от
комисиите да присъстват при защитаване на схемата.Този курс в 5,00 часа от Белослав
го извоювахме трудно и сега трябва да ходим да го отменяме.Г-н Петров е абсолютно
прав.Благодаря Ви.
Д.Митишева – Други мнения?

Ю.Рачева- Аз искам да кажа, че има жени от кв.Акации, които ползват автобуса в 5,00
часа.
Д.Митишева – Благодаря, други мнения?
Г-н Ж.Петров – Тук са представители на пътуващите нека да вземат
отношение.Фирмата превозвач иска курс в 21,15 часа, който да обедини двата курса в
20,45 часа и 22,00 часа.
Ив.Петрова – За нас работниците, които пътуваме е удобно да има автобус в 21,15 часа
и другия курс в 9,30 часа от Варна да стане 9,40 часа, защото иначе го изпускаме и
трябва да чакаме до 11,00 часа.
Г-н Ж.Петров – Винаги ще има недоволни от разписанието. Как се променя курс с 10
минути? Мисля, че не е основателно. По предложение и след проучване направихме
курсове в 5,00 часа и 22,00 часа.И сега трябва да ги отменяме след два месеца.
П.Димитрова- Аз искам да попитам представителя на фирмата дали е възможно след
промяна на разписанието с 10 минути, следващия курс от Разделна ще остане ли в 10,30
часа?
Представител на фирма „Нира бус” ООД – През летните месеци може и да успяват, но
идва зима и ще бъде много трудно. Всички предложения за промени са по искане на
гражданите.Към момента имаме сключен договор и го изпълняваме.
Г.Георгиев – Аз имам едно питане за автобуса, който тръгва от Варна за Разделна в
19,00 часа да стане целогодишен само в частта Белослав – Разделна да се изпълнява
сезонно от април до септември.
Представител на фирма „Нира бус” ООД – Искам да кажа, че и към момента този курс
се изпълнява.
Г-н Ж.Петров – Каква е алтернативата? Обединяваме ли двата курса 20,45 часа и 22,00
часа и правим нов в 21,15 часа целогодишно или да си остане както е до сега?
Представител на фирма „Нира бус” ООД – Моето мнение, след като разбрах, че е
толкова сложна процедурата да си остане старото разписание. За автобуса в 20,45 часа
има ученици, които пътуват и ако трябва този автобус да се закрие идва зима и
учениците ще трябва да стоят на студа половин час за следващия автобус в 21,15 часа.
Д.Митишева – Има ли други предложения?
Ив.Петрова – Ако остане старото разписание ние работниците няма да имаме никакво
уважение, би трябвало да има сезонен автобус в 21,15 часа, вместо в 22,00 часа.
Представител на фирма „Нира бус” ООД – Имам още едно предложение да се изследва
колко човека пътуват и така да се правят промени. В случай, че има автобуси в 20,45
часа и 22,00 часа няма да е уместно още един курс в 21,15 часа.

Г-н Ж.Петров – Алтернативата, уважаеми дами и господа е автобуса с час на тръгване
22,00 часа сезонен да отпадне и на негово место да има автобус в 21,30 часа
целогодишен.
Ю.Рачева – Ще има недоволни граждани, които пътуват в 22,00 часа.
Г-н Ж.Петров – Ще продължим да правим проучване. Имаме подписан договор и
предлагам да продължи да се изпълнява договора. Оттеглям докладната.Благодаря Ви.

По четвърта точка
Д.Митишева – Преминаваме към четвърта точка от дневния ред относно Одобряване
на актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности на Община Белослав за
периода 2015-2017г.Докладва Р.Николова – Директор дирекция „ФАО”.
Г-жа Николова запозна присъстващите с докладната.
В 14,10 часа от залата излиза Хр.Христов.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 5 члена, с 5 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 – 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.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.Няма.

С явно гласуване при кворум -14, гласували „ЗА” – 14 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал.1, т.12,
чл.27,ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 442
1.Общински съвет Белослав одобрява актуализираната бюджетна прогноза за
местните дейности на Община Белослав за периода 2015-2017 г. съгласно
Приложения №№ 6б, 6в и 8 от БЮ №5/02.09.2014г.

По пета точка
Д.Митишева – Преминаваме към пета точка от дневния ред относно Актуализация на
бюджета и на поименен списък за капиталови разходи на Община Белослав за
2014г.Докладва Р.Николова – Директор дирекция „ФАО”.
Г-жа Николова запозна присъстващите с докладната.
В 14,15 часа в залата влиза Хр.Христов.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 5 члена, с 5 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 – 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 - „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена, с 4 гласа - „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие
докладната.

Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.
В.Вълканова- Аз искам да направя уточнение за увеличаване на средствата за пелетите
на новия котел в с.Езерово. Каква е извънредната ситуация, която налага
дофинансирането. Всички учебни заведения в общината си финансират отоплението.
Тази сума вероятно е и за отопление на читалището и детската градина? Извънредната
ситуация поставя в неравностойно положение образователните институции и читалища.
Р.Николова – Идеята е за тази година, тъй като в края на годината трябва да се платят
тези пелети, а бюджета е разпределен още в началото на годината, съоръжението е на
общината.Трабваше да бъде извършено плащането още този месец, след което с
протокол ще бъдат отразени част от тези разходи, които ще бъдат поети от детската
градина, за читалището ще бъде фактурирана тази стойност, която се полага за тях.За
2015 година, когато се прави бюджета идеята е всеки да си поеме отоплението.
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.6,
чл.27,ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и чл.124 от Закона за публичните финанси, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 443
1.Общински съвет Белослав приема актуализацията на бюджета и на
поименния списък за капиталови разходи за 2014г., съгласно Приложение №1 и 2.

По шеста точка
Д.Митишева – Преминаваме към шеста точка от дневния ред относно Предложение за
удостояване със званието „Почетен гражданин на Белослав”.Докладва г-н Ж.Петров –
Кмет на Община Белослав.
Г-н Петров запозна присъстващите с докладната и подчерта, че въпросът с вземането на
решение е много труден и сложен и от позицията на обикновен гражданин на общината
застава зад кандидатурата на Васил Каракашев като една обществено значима и
емблематична личност за Белослав.Отправи молба към общинските съветници да
гласуват по съвест.
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 5 члена, с 4 гласа - „ЗА” и 1 глас
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие докладната.

Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги
Икономическата комисия има предложение да гласуваме поотделно кандидатурите.
заседава в състав от 4 члена и с 4 гласа - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” не 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” и 2 гласа „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 3 гласа - „ЗА” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие
докладната.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения? Няма.Преминаваме към
гласуване на предложението на икономическа комисия за поотделно гласуване на
кандидатурите.
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 13 ,”ПРОТИВ”-0 , ”ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”- 2, Общински съвет Белослав прие направеното предложение.
В 14,30 часа от залата излиза Добрев.
Д.Митишева – Преминаваме към гласуване.
С явно гласуване Общински съвет Белослав на основание, чл.21,ал.1,т.22,чл.27,ал.3 от
ЗМСМА и чл.44 от Наредба № 13 за символиката на Община Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 444
1. Общински съвет Белослав удостоява със званието „Почетен гражданин на
Белослав” господин Васил Неделчев Колев във връзка с 80 годишния му
юбилей, приноса му към Община Белослав по строителството, както и за
издаването на първата родова книга „Белослав – щрихи от близкото
минало, бит и обичаи” , с което допринася за развитието на културата в
града.
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Предложението не се приема!

2. Общински съвет Белослав удостоява със званието „Почетен гражданин на
Белослав” господин Васил Добрев Каракашев във връзка с 80 годишния му
юбилей, активната му творческа дейност и участие в богатия обществен
живот на град Белослав.,
ПРИСЪСТВАЛИ
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-

7

-

1

“ЗА”

„ПРОТИВ”
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

– 6

Предложението не се приема!

3. Упълномощава Кмета на Община Белослав да връчи на удостоените лица
удостоверение за „Почетен гражданин на Белослав”, Почетен знак на Община
Белослав, стъклопластика символизираща поминъка на града или друг сувенир
с отличителните знаци на общината.
4. Удостоените със званието „Почетен гражданин на Белослав” да бъдат вписани в
„Летописната книга на Община Белослав”.
Решение № 444 от Протокол № 36/23.10.2014г на ОбС Белослав НЕ СЕ ПРИЕ!

По седма точка
Д.Митишева – Преминаваме към седма точка от дневния ред относно Изменение в
Наредба № 13 за символиката на Община Белослав.Докладва Десислава МитишеваПредседател на Общински съвет Белослав.
Г-жа Митишева запозна присъстващите с докладната.
В 14,35 часа в залата влиза Д.Добрев.
Д.Митишева – 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 5 члена, с 5 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 – 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 - „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.
Ст.Петров – Имам предложение срока от 3 години да стане 1 година.
Д.Митишева – Колеги, други предложения?
Ю.Рачева – Аз бях член на временната комисията, която разработи промените и
разглеждахме наредбите на доста общини и там сроковете са 3 години.
Д.Митишева – Предлагам да гласуваме предложението на г-н Ст.Петров за промяна на
срока.
С явно гласуване при кворум -14, гласували „ЗА” – 3 ,”ПРОТИВ”-6 , ”ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”- 5, Общински съвет Белослав прие направеното предложение.
Д.Митишева- Преминаваме към гласуване на цялата докладна.
С явно гласуване при кворум -14, гласували „ЗА” – 12 ,”ПРОТИВ”-1 , ”ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, Чл. 16,чл.21,ал.1,т.21, чл.27,ал.3 от
ЗМСМА и §3 от Заключителните разпоредби на Наредба № 13 за символиката на
Община Белослав, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 445
Общински съвет на Община Белослав прави следното изменение в Наредба
№ 13 за символиката на Община Белослав:
1.Чл.43 придобива следния текст:
Удостояването със званието „Почетен гражданин на Белослав” става след
решение на Общински съвет Белослав, прието с мнозинство 2/3 от общия брой на
общинските съветници.
2. Чл. 46 се изменя както следва:
Чл.46./1/ Предложението по чл.44 се отправят до Общински съвет – Белослав в
срок до 01.09. на съответната календарна година и трябва да бъдат придружени
от:
1.Подробни мотиви
2. Подписка съдържаща не по - малко от 100 подписа на жители на Община
Белослав.
3. Описание на дейността на кандидата и заслугите му към Община Белослав /
прилагат се копия от документи /.
4.Биография на предлагания кандидат.
5.Писмено съгласие на кандидата за удостояване със званието.
/2/ Подадените след този срок предложения се разглеждат в следващата
календартна година.
3. Създава се нов чл.46а със следния текст:
Чл.46а./ 1 / Председателят на Общинския съвет след изтичане на срока по чл. 46 /
1 / публикува постъпилите предложения на Интернет страницата на Община
Белослав и ги внася за разглеждане от председателския съвет, който след преглед
на документите допуска или отхвърля предложението за разглеждане от
Постоянните комисии към Общински съвет Белослав.
/ 2 / Председателският съвет отхвърля предложението, ако не е придружено от
необходимите документи и изпраща на вносителя мотивиран отговор.
/ 3 / В случаите в които предложението се допуска, Председателят на Общински
съвет Белослав го внася за обсъждане от постоянните комисии.
4.Създава се нов чл.46б със следния текст:
Чл.46б. Ако предложения за удостояване със званието „Почетен гражданин на
Белослав” не получи необходимия брой гласове, неговата кандидатура може да се
поднови след 3 / три / години.
5.Чл. 48/5/ се изменя както следва:
/ 5 /Връчването на званието „Почетен гражданин на Белослав” се извършва
тържествено на 26 октомври – денят на град Белослав, в присъствието на

вносителя на предложението, Кмета на Община Белослав, Председателя на
Общински съвет Белослав, близки на удостоения, представители на медиите и
други.

Заседанието приключи в 14,45 часа.

Десислава Митишева
Председател на Общински съвет Белослав

