ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ПРОТОКОЛ

№ 40

Днес, 12.02.2015 г. /четвъртък/ от 13.30 часа, в конферентната зала на Община
Белослав, се проведе четиридесетото редовно заседание на Общински съвет Белослав.
При откриване на заседанието присъстваха
15 общински съветника и Кмета на
Община Белослав – г-н Желязко Петров. Отсъстват В.Митева и Г.Тодорова.
Д.Митишева – Колеги, добър ден на всички. Положени са подписите на петнадесет
общински съветника имаме кворум и откривам четиридесетото редовно заседание на
Общински съвет Белослав.Всички имате проект за дневен ред. Имате ли предложения
по него? Няма.Предлагам да гласуваме проекта за дневен ред.
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15, Общински съвет Белослав
реши да приеме следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.Докл. записка вх.№ 27/ 06.02.2015г. – Определяне позицията на Община Белослав при
провеждане Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Варна.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:И.Димитрова – Гл.юрисконсулт на Община Белослав
2.Докл. записка вх.№ 23/03.02.2015г.- Организация на дейността на „Белфери” ЕООД.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Р.Николова – Директор дирекция „ФАО”
3.Докл. записка вх.№ 24/03.02.2015г.- Изменение на Договор за управление на
дружество между Община Белослав и Иван Михайлов Томов .
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Р.Николова – Директор дирекция „ФАО”
4.Докл. записка вх.№ 26/04.02.2015г.- Промяна на Договор за възлагане на управление,
одобрен с Решение № 220 от Протокол № 20/21.03.2013г на Общински съвет Белослав.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:И.Димитрова – Гл.юрисконсулт на Община Белослав

5.Докл. записка вх.№ 25/04.02.2015г- Отмяна на Решение № 311 от Протокол №
27/15.11.2013г. на Общински съвет Белослав
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:И.Димитрова – Гл.юрисконсулт на Община Белослав

6.Докл. записка вх.№ 22/02.02.2015г- Актуализация на план- сметка за разходите в
дейност „Чистота” за 2015г.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Р.Николова – Директор дирекция „ФАО”
7.Докл. записка вх.№ 21/27.01.2015г-Приемане на бюджета на Община Белослав за
2015 година.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Р.Николова – Директор дирекция „ФАО”

По първа точка
Д. Митишева – Преминаваме към първа точка от дневния ред относно Определяне
позицията на Община Белослав при провеждане Общото събрание на Асоциацията по
ВиК в област Варна. Докладва И.Димитрова – Гл.юрисконсулт на Община Белослав.
Г-жа Димитрова 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 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 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 3 члена и с 3 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 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.
П.Янева- Уважаема госпожо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги предлагам в т.2
на решението в последния пасаж вместо „ да гласува както намери за добре с оглед
максималната защита интересите на общината” да стане „ в защита на интересите на
Община Белослав”.
Д.Митишева – Други предложения? Няма. Преминаваме към гласуване на токущо
направеното предложение .
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 7 ,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 2,
„ПРОТИВ” – 5 Общински съвет Белослав не прие направеното предложение.
Д.Митишева –Преминаваме към гласуване на цялото решение.
С поименно гласуване при кворум -15 , гласували „ЗА” – 15,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21,ал.1,т.15 и
т.23, чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, взе
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 478
І. Общински съвет Белослав съгласува така предложения дневен ред за
провеждане на редовно общо събрание на Асоциацията по ВиК в област Варна, а
именно:
1. Приемане на годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК в област
Варна.
2. Други.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Белослав, представляващ по закон Община
Белослав в Асоциацията по ВиК в област Варна с право да гласува „ЗА” по първа
точка по така предложения дневен ред. По втора точка от дневния ред да гласува
както намери за добре с оглед максималаната защита интересите на общината.
ІІІ.Определя Веселин Светлинов Цонев – Заместник кмет на Община Белослав за
представител на общината в Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област
Варна, при невъзможност на Кмета на Община Белослав да участва лично в
Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Варна за приемане на
посочените решения.

По втора точка
Д. Митишева – Преминаваме към втора точка от дневния ред относно Организация на
дейността на „Белфери” ЕООД. 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 5 члена, 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 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” 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 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.
И.Сърмов –На комисиите коментирахме, че няма разчет на външните услуги.
И.Томов- Във външните услуги влизат ток, имаме около 1200лв на месец, вода,
порцион около 50 000лв, ремонт на двигателите около 16 000лв.
Д.Митишева- Други въпроси, мнения? Няма. Ю. Рачева си направи отвод.
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 14 ,”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 № 479
1. Общински съвет Белослав одобрява и приема план-сметка за разходите на
„Белфери” ЕООД по поддръжка, стопанисване и експлоатация на м/ф „Белослав”

и м/к „Белла” и спомагателните средства през 2015 година, съгласно приложение
№ 1.
2.Общински съвет Белослав делегира правомощия на Управителя на
„Белфери” ЕООД да определя индивидуалните работни заплати на работниците и
служителите в дружеството в рамките на одобрените средства по план-сметката
за разходите на дружеството за съответната година, съгласувано с Кмета на
общината.
3.Общински съвет Белослав определя средства за работно облекло и за
облекло нямащо характер на работно облекло на работниците и служителите от
ръководния, техническия и обслужващ
персонал в „Белфери” ЕООД в
гр.Белослав в размер както следва:
а/ За управител
1.5 МРЗ
б/ За работници по трудови правоотношения:
- отговорен механик
1 МРЗ
- електроник
1 МРЗ
- счетоводител
1 МРЗ
- юрисконсулт
1 МРЗ
- консултант – супервайзор
1 МРЗ
- корабен ремонтчик
1 МРЗ
-технически секретар - домакин
1 МРЗ
4. Общински съвет Белослав определя допълнително месечно
възнаграждение на работниците и служителите от ръководния, технически и
обслужващ персонал на „Белфери” ЕООД град Белослав за придобит трудов
стаж и професионален опит в размер 1 на сто към основното месечно
възнаграждение за всяка година трудов стаж и професионален опит.
5.Общински съвет Белослав определя средства за формирането на фонд
социално-битови разходи на персонала в размер на 3 на сто от фонд работна
заплата за дружеството.

По трета точка
Д.Митишева – Преминаваме към трета точка от дневния ред относно Изменение на
Договор за управление на дружество между Община Белослав и Иван Михайлов Томов.
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 5 члена, 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 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” 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 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.
И.Сърмов –Аз казах и в комисията, най- после ще се възстанови нещо, което толкова
години трябваше да се направи - ще има справедливо разпределение. Не може
Управителят да взима по- малка заплата от капитаните. Това беше някаква абсурдна
история.
Д.Митишева- Благодаря, други мнения? Няма. Ю. Рачева си направи отвод.
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 14 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21,ал.1,т.23,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.16,т.5 от Наредба № 6 за реда за упражняване на правата
на собственост на Община Белослав в търговските дружества с общинско участие
в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с
нестопанска цел, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 480
1.Общински съвет Белослав увеличава месечното възнаграждение на Управителя
на „Белфери” ЕООД от 1000,00лева на 1 300,00лева.
2.Упълномощава Кмета на Община Белослав да подпише Допълнително
споразумение към Договор за възлагане управлението на дружеството, отразяващ
горното решение.

По четвърта точка
Д.Митишева – Преминаваме към четвърта точка от дневния ред относно Промяна на
Договор за възлагане на управление, одобрен с Решение № 220 от Протокол №
20/21.03.2013г на Общински съвет Белослав. Докладва И.Димитрова – Гл.юрисконсулт
на Община Белослав.
Г-жа Димитрова 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 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 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 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 предложения, мнения.Няма.
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 № 481
1.Общински съвет Белослав одобрява проекта на Допълнително споразумение
към договор между Община Белослав и „Белфери” ЕООД за възлагане
управлението на м/ф „Белослав” и м/к „Белла” за осъществяване връзката между
двата бряга на Варненско- Белославското езеро в района на гр.Белослав за
задоволяване нуждите на населението на общината.

2.Общински съвет Белослав, като едноличен собственик на капитала на
„Белфери” ЕООД гр.Белослав, упълномощава Председателя на Общински съвет
Белослав и Управителя на „Белфери”ЕООД от една страна и Кмета на Община
Белослав от друга страна да подпишат допълнително споразумение.

В 13,45 часа в залата влиза В.Митева.

По пета точка
Д.Митишева – Преминаваме към пета точка от дневния ред относно Отмяна на
Решение № 311 от Протокол № 27/15.11.2013г. на Общински съвет Белослав. Докладва
И.Димитрова – Гл.юрисконсулт на Община Белослав.
Г-жа Димитрова 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 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 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.Няма.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1,т.23,
чл.27,ал.3 от ЗМСМА, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 482
1.Общински съвет Белослав отменя свое Решение № 311 от Протокол №
27/15.11.2013г.
2.Определя срок до 31.12.2017г. „Белфери” ЕООД да възстанови по бюджета на
Община Белослав допълнителната парична вноска, като дава възможност същата
да се плати разсрочено на равни годишни вноски.

По шеста точка
Д.Митишева – Преминаваме към шеста точка от дневния ред относно Актуализация на
план- сметка за разходите в дейност „Чистота” за 2015г. 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 5 члена, 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 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 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 предложения, мнения.Няма.
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 15,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21,ал.1,т.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 № 483
1.Общински съвет Белослав одобрява актуализация на план- сметка за разходите
в дейност „Чистота” за 2015г., съгласно Приложение № 1.
По седма точка
Д.Митишева – Преминаваме към седма точка от дневния ред относно Приемане на
бюджета на Община Белослав за 2015 година. 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 5 члена, 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 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 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 предложения, мнения.Няма.
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 15,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, чл.52, ал.1 и
чл.21, ал.1,т.6, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,чл.94, ал.2 и ал.3, чл.39,
чл.125 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за
2015 година, ПМС № 8/16.01.2015г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015 година и
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет на Община Белосла в Общински съвет Белослав,
взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 484
Общински съвет на Община Белослав приема бюджета на Община Белослав за
2015 г., както следва:
І. По прихода в размер на 7 622 533 лева, съгласно Приложения № 1, 2 и 3.
В т.ч.:
1. Приходи за делегирани от държавата дейности – 5 544 399 лв., в т.ч.:
1.1. Обща субсидия – 4 842 622лева
1.2. Неданъчни приходи – 60 986 лева
1.3. Събрани средства и извършени плащания за сметка на
бюджети,сметки и фондове - - 13248лева
1.4. Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки– 100 000лв.
1.5. Преходен остатък – 554 039лева
2. Приходи за местни дейности – 2 078 134лева., в т.ч.:

други

2.1. Данъчни приходи – 584 100 лева
2.2. Неданъчни приходи – 1 224 253лева
2.3. Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ
за общини – 477 600лева, в т.ч. 16 800лева за зимно поддържане и
снегопочистване
2.4. Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни дейности – 122 900лв., в т.ч. 50 600лева за изграждане и основен ремонт на местни
общински пътища
2.5. Трансфери - -71 756лв
2.6. Временни безлихвени заеми – -94789 лева
2.7. Заеми от банки в страната/погашения/ – -237722лева
2.8. Друго финансиране - -66099лева.
2.9. Преходен остатък – 139647лева
ІІ. По разхода в размер на 7 622 533 лева, разпределени по функции, групи,
дейности и параграфи, съгласно Приложения № 4, 5, 6 и 7
В т. ч.:
1. Делегирани от държавата дейности – 5 544 399лева
2. Местни дейности –2 016 571лева
3. Дофинансиране на делегирани от държавата дейности с приходи от местни данъци и такси и други неданъчни приходи и трансфери за местни дейности
–61 563лева, в т.ч.:
3.1. за текущи и капиталови разходи в общообразователни училища
27000лв.
3.2. За текущи и капиталови разходи и дофинансиране субсидии във връзка
с приета програма от Общински съвет Белослав в дейност “Читалища”- 20 800лв.
3.3. За възнаграждения на персонала и издръжка дейност „Други дейности
по образованието” – 13663лв.

3.4. за издръжка в дейност „Други програми и дейности за осигуряване на
заетост” -100лв.
ІІІ. Общински съвет на Община Белослав приема Инвестиционна програма–Поименен списък за капиталови разходи, съгласно Приложение №8.
ІV. Общински съвет на Община Белослав определя размер на резерва
0лева, разпределен както следва:
1. за делегирани от държавата дейности - 0 лв.
2. за местни дейности – 0лв.
V. Общински съвет на Община Белослав приема разпределение на реализирания в края на 2014 година преходен остатък по бюджета на общината общо
в размер на 693 686 лева, както следва:
1. За разходи в делегирани от държавата дейности – 554 039лева, по фунции
и дейности
1.1 Функция «Общи
администрация” - 312лв.

държавни

служби»,

дейност

”Общинска

1.2 Функция «Отбрана и сигурност» 177618лв., вт.ч.: дейност ”Други
дейности по вътрешната сигурност” 12603лв., дейност ”Отбранително
мобилизационна подготовка” 29683лв., дейност 284 „Ликвидиране на последици
от стихийни бедствия и производствени аварии” – 130522 лв., дейност
”Доброволни формирования за защита при бедствия” - 4810лв.
1.3. Функция «Образование» 193548лв., в т.ч. дейност “Целодневни детски
градини и обединени детски заведения ” 33 318лв., дейност “Общообразователни
училища” 121 636лв., дейност “Професионални училища и професионални
паралелки към СОУ» 38594лв.
1.4. Функция ”Здравеопазване” 182 554лв., в т.ч. дейност “Детски ясли,
детски кухни и яслени групи към ОДЗ” 101 953лв., дейност “Здравен кабинет в
детски градини и училища” 80601лв.
1.5.Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности” -7 лв, в т.ч.
„Спорт за всички” 7лв.
2. За разходи в местните дейности – 139647лева, по функции и дейности
2.1.Функция ”Образование” 44358лева, в т.ч. дейност ”ЦДГ и ОДЗ”44358лева
2.2. Функция ”Жилищно строителство, благоустройство, комунално
стопанство и опазване на околната среда” лева, в т.ч. д дейност ”Чистота”
31548лева.

2.3.Функция ”Икономически дейности и услуги” 61828лева, в т.ч.дейност
”Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” 61828лева
2.4. Функция ”Разходи некласифицирани в другите функции” 13лева, в т.ч.
дейност ”Разходи за лихви” 13лв.
2.5 Функция «Почивно дело, култура, религиозни дейности» дейност «Други
дейности по културата» 1900лв.

VІ. Общински съвет на Община Белослав определя численост на персонала,
средни брутни работни заплати и средства за работни заплати по дейности,
считано от 01.01.2015 г., съгласно Приложение № 9.

VІІ.Общински съвет Белослав определя приоритети за разходването на
бюджетни средства през 2015 година, както следва:
1. Плащания по обслужване на общинския дълг
2. Трудови възнаграждения, осигурителни плащания, обезщетения, стипендии
3. Отопление, осветление, вода, храна и медикаменти
4. Разходи за поддържане и застраховане на публична общинска собственост
5. Капиталови разходи със собствени средства, съфинансиране на програми и
проекти
6. Дялово участие в дружества, субсидии на организации с нестопанска цел.

VІІІ. Общински съвет на Община Белослав приема следните лимити за
разходи:
1. Социално-битови разходи на персонала, определени в размер на 3 на сто
на база начислените трудови възнаграждения;
2. Представителни разходи в размер на 12 800 лева, в т.ч.:
2.1. За Кмета на Община Белослав – 10 000 лева
2.2. За Председателя на Общински съвет –Белослав – 1 000 лева
2.3. За кметовете на кметства – по 600 лева
3. Размер на оклад за детски градини, както следва:

За сметка на бюджета
Оклад за детски градини
4. Размер на режийните разноски за ученическо столово хранене –22
070лева.

ІХ. Общински съвет на Община Белослав определя:
1. Размера на основната работна заплата на кмета на общината и кметовете
на населените места, считано от 01.01.2015 г., както следва:
длъжност
Основна РЗ
кмет на Община Белослав
1420
кмет на с.Езерово
834
кмет на с.Страшимирово
800
кмет на с.Разделна
770

2. Допълнителен платен годишен отпуск на Кмета на Община Белослав и на
кметовете на кметства - по 10 работни дни.
3. Допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален
опит в размер 1 на сто към основното месечно възнаграждение за всяка година
трудов стаж и професионален опит

Х. Общински съвет на Община Белослав определя второстепенните
разпоредители с бюджет
1. Прилагащи система на делегиран бюджет:
1.1 . СОУ”Св.св.Кирил и Методий”, гр.Белослав
1.2.ОУ”Св.Патриарх Евтимий” гр.Белослав
1.3.НУ”Отец Паисий”, гр.Белослав
1.4.ОУ”Св.св.Кирил и Методий”, с.Езерово
1.5.ПГ”Св.Димитър Солунски”, гр.Белослав

ХІ.Общински съвет на Община Белослав приема разчет за целеви разходи
и одобрява:
1. Считано от 01.01.2015 г. численост на нещатния персонал, финансиран
със собствени средства в следните дейности:

2,30

1.1. В дейност”Клубове на пенсионера, инвалида и др.” – 7 бр.
1.2. В дейност”Чистота” – 1 бр.
2. Сумата от

5 340 лева за членски внос и участие в нетърговски органи-

зации.
3. Сумата от 1000 лева за подпомагане разходи за погребения на самотни,
без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални
услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица, на стойност
едно погребение до 300 лева, включващо разходите за издаване на смъртен акт,
некролог, ковчег, превоз на покойника, изкопаване на гроб и надгробен знак.
4. Сумата в размер на 2000 лева за отпускане на еднократни помощи на
социално слаби лица с Решение на Общинския съвет.
5. Утвърждава сумата в размер на 2000 лева за застраховка”Живот” на работниците и служителите към община Белослав и упълномощава Кмета на
Община Белослав да определи поименно работниците и служителите, които ще
бъдат застраховани и да сключи договор за групова застраховка”Живот” в полза
на същите.
ХІІ.Общински съвет на Община Белослав утвърждава сумата от 142
977лева за субсидии на организации с нестопанска цел и читалища, както следва:
1. За спортни клубове и детско-юношески спортни школи за развиване на
спортна дейност, в т. ч 2% за участие на отбори в общински, регионален и/или
национален кръг от ученическите игри и организиране и провеждане на
общински спортни мероприятия 40 817 лв

2. За читалища

- 102160лв.:

2.1. НЧ”Съзнание-1926” гр.Белослав
дофинансиране 3043лв.

-62931лева,

в

т.ч.

2.2. НЧ”Пробуда-1930” с.Страшимирово
дофинансиране 657лв.

-

14353 лева, в т.ч.

2.3. НЧ”Искра-1936” с.Езерово
дофинансиране 895лв.

-

15959 лева, в т.ч.

2.4. НЧ”Добруджа-1929” с.Разделна
дофинансиране 405лв.

-

8917 лева, в т.ч.

ХІІІ. Общински съвет на Община Белослав определя средствата за работно
и представително облекло и за облекло, нямащо характер на работно, на
работниците и служителите в следните размери:
1. За заемащите изборни длъжности
2. За заместник кметовете

- 500 лева
- 450 лева

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

– 450 лева

3.2. за експертни длъжности

– 250 лева

4. За работещи по трудови правоотношения

- 250 лева

5. За персонала в дейност „Целодневни детски градини и обединени детски
заведения” до 280 лв.
6. За нещатния персонал и метачи и общи работници, заети в
дейност”Чистота”
– 120 лева

ХІV. Общински съвет на Община Белослав утвърждава поименен списък
на лицата, които имат право на заплащане на превозните разноски както следва:
1. За служителите от общинска администрация и здравеопазване съгласно
Приложение № 10 - в рамките на 100% от цените на абонаментните карти
за пътуване във втора класа по железопътния транспорт и 85% - по
автомобилния транспорт, за автобус от местоживеенето им до
местоработата в друго населено място и обратно, от действително
извършените такива.
2. За педагогическия персонал съгласно Приложения №№ 11, 12, 13, 14, 15 и
16 - съгласно Наредба на Министъра на образованието и науката.
ХV. Общински съвет на Община Белослав приема и утвърждава
индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз,
съгласно Приложение №17.
ХVІ. Общински съвет на Община Белослав одобрява актуализирана
бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2015 - 2017 , съгласно
приложение № 18.
ХVІІ. Общински съвет на Община Белослав определя:
1. Максималния размер на новия общински дълг, който може да бъде поет
през 2015 година – 2 000 000 лева

2. Общински гаранции, които могат да бъдат издадени през годината –
106602лева
3.Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края
на бюджетната година – 2 960 059лева

ХVІІІ. Общински съвет на Община Белослав определя максимален размер
на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015г. в
размер на 59% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните
четири години.

ХІХ. Общински съвет на Община Белослав определя максимален размер на
ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015г. в размер на
68% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири
години.

ХХ. Общински съвет на Община Белослав определя:
1.
2.

Размер на просрочените задължения на Община Белослав от 2014
година 140 758лв, които ще бъдат разплатени до 31.03.2015г.
Размер на просрочените вземания на Община Белослав 7414лв, които
се предвижда да бъдат събрани до 31.12.2015година.

ХХІ. Общински съвет на Община Белослав възлага на Кмета на Община
Белослав:
1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните
разпоредители с бюджет;
2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации,
звена и субсидирани дейности при нарушение на бюджетната дисциплина до
неговото преустановяване;
3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята
на дарителя, донора;

ХХІІ.Общински съвет на Община Белослав предоставя следните правомощия на Кмета на Община Белослав:

1. Да извършва компенсирани промени в частта за делегирани от държвата
дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност,
с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават
стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени
задължения в съответната делегирана дейност.
2. Да извършва компенсирани промени в частта за местни дейности –
между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в
друга, без да изменя общия размер на разходите.
3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
съфинансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
4. Да разработва общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на годишните цели на общината за
изпълнение на общинския план за развитие;
5. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за
текущо финансиране на одобрените по бюджета разходи и други плащания, при
условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от
държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и
се спазват относимите за общините фискални правила, като не се променя
предназначението на средствата в края на годината.

ХХІІІ. Общински съвет на Община Белослав дава съгласие да се ползват:
1.Ежемесечно до 5700лв. собствени бюджетни средства за временно
финансиране на проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на
безмъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи” по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”. Средствата да
се възстановяват по сметката, от която са получени след получаване на
съответното месечно плащане от Агенцията за социално подпомагане за
изпълнението на проекта.
2. Оборотно финансиране в размер на 30 000 лева по проект „Община
Белослав с висока професионална компетентност на администрацията,
ориентирана към по-резултатно изпълнение на задълженията” договор № М 1322-98/04.08.2014г. по Оперативна програма
„Административен капацитет”,
приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2
Компетентна и ефективна държавна администрация” по бюджетна линия BG 051
PO 002/13/2.2-14, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския
социален фонд”, до приключване на проекта.

ХХІV. Общински съвет Белослав приема за сведение и информация
прогнози по показателите по чл.14 от ЗПФ на общинските дружества за 2015
година съгласно Приложения№19 и 20.

ХХV.Общински съвет на Община Белослав задължава Кмета на Община
Белослав:
1.Да разработи и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по
пълна бюджетна класификация и по тримесечия.
2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет

ХХVІ.Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета,
съгласно приложение №21.

В 14,00 часа приключи заседанието.

Десислава Митишева
Председател на Общински съвет Белослав

