ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ПРОТОКОЛ

№ 44

Днес, 25.06.2015 г. /четвъртък/ от 13.30 часа, в конферентната зала на Община
Белослав, се проведе четиридесет и четвъртото редовно заседание на Общински съвет
Белослав. При откриване на заседанието присъстваха 17 общински съветника.
Д.Митишева – Колеги, добър ден на всички. Положени са подписите на седемнадесет
общински съветника имаме кворум и откривам четиридесет и четвъртото редовно
заседание на Общински съвет Белослав. Всички имате проект за дневен ред. Имате ли
предложения по него? Няма.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17, Общински съвет Белослав
реши да приеме следния
ДНЕВЕН РЕД
1.Докл. записка вх.№ 71/17.06.2015г- Изменение на Решение № 505 от Протокол № 42
от 23.04.2015г на Общински съвет Белослав.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
2.Докл. записка вх.№ 70/16.06.2015г – Определяне на средищни училища на
територията на Община Белослав за учебната 2015/2016 година.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Св.Колева – Гл.експерт „ОКСД”
3. Докл. записка вх.№ 72/17.06.2015г - Промяна в Решение № 470 от Протокол № 39/
22.01.2015г на Общински съвет Белослав.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:И.Димитрова – Гл.юрисконсулт на Община Белослав

4. Докл. записка вх.№ 73/17.06.2015г – Сключване на договор по чл.20 ал.1 от Закона за
управление на отпадъците за изграждане и функциониране на система за разделно
събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия, картон, метали ,
пластмаси и стъкло на територията на Община Белослав.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:И.Димитрова – Гл.юрисконсулт на Община Белослав

5. Докл. записка вх.№ 76/23.06.2015г. – Одобряване на задание за изработване на
Подробен устройствен план- парцеларен план на ПИ 000713, в землището на
гр.Белослав, община Белослав, обл. Варненска, във връзка с изграждане на „Пътен
надлез над ж.п. линия София- Варна и път ІІІ 2008 Девня /кв.Повеляново/ - Езерово –
Варна”.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав
6.Докл. записка вх.№ 75/17.06.2015г- Приемане отчета на бюджета, на сметките за
средства от Европейския съюз и поименния списък за капиталови разходи на Община
Белослав към 31.12. 2014г.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Р.Николова – Директор дирекция „ФАО”
7. Докл. записка вх.№ 74/17.06.2015г- Актуализация на бюджета, на поименен списък
за капиталови разходи и на индиктивен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз за 2015г.
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 Изменение на
Решение № 505 от Протокол № 42 от 23.04.2015г на Общински съвет 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, колеги, комисията по местно
самоуправление в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.Няма.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 17,”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 Закона за общинската
собственост 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 № 526
1.Общински съвет Белослав изменя т.1 на Решение №505 от Протокол № 42 от
23.04.2015г., която да се чете, както следва:
„Общински съвет на Община Белослав дава съгласие да се извърши продажба
без търг или конкурс на 7/10 идеални части от поземлен имот с идентификатор
27125.501.268 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Езерово,
община Белослав, област Варна, с адрес: с.Езерово, п.к. 9129, ул.
„Ал.Стамболийски”
№11, с трайно предназначение на територията –
урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване ( до 10м. ), целият
с площ 730 кв.м., описан в АОС № 1208/02.06.2015г. на собственичката на 7/10
идеалин части от законно построената в имота жилищна сграда – Полина Димова
Данаилова за сумата от 5 554, 50 лв ( пет хиляди петстотин петдесет и четири лева
и петдесет стотинки), без ДДС, представляваща 7 /10 от определената пазарна цена
на целия имот.”
2. Общински съвет Белослав запазва приетите точки в останалата част на
Решение №505 от Протокол №42 от 23.04.2015г.

По втора точка
Д. Митишева – Преминаваме към втора точка от дневния ред относно Определяне на
средищни училища на територията на Община Белослав за учебната 2015/2016 година.
Докладва Св.Колева – Гл.експерт „ОКСД”.
Г-жа Колева 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 – Колеги, има ли други въпроси, мнения? Няма.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, 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 и на основание чл.21, ал.1,т.23, чл.27,ал.3 от ЗМСМА, взе
следното

Р Е Ш Е Н И Е № 527
Общински съвет Белослав определя като средищни училища за учебната
2015/2016 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 трета точка
Д.Митишева – Преминаваме към трета точка от дневния ред относно Промяна в
Решение № 470 от Протокол № 39/ 22.01.2015г на Общински съвет Белослав. Докладва
Ив. Димитрова – Гл.юрисконсулт на Община Белослав.
Г-жа Димитрова 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, 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 -17 , гласували „ЗА” – 16,”ПРОТИВ”- 1 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.37, ал.5 от
ЗОС, чл.30,ал.3 ППЗОЗЗ и чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, взе
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 528
Общински съвет Белослав, изменя свое Решение № 470 от Протокол
№39/22.01.2015г по следния начин:
1.Точка 2 се изменя така:
„Общински съвет Белослав дава предварително съгласие за промяна
предназначението на ПИ № 000713 „Друг селскостопански терен”, в землището на
град Белослав, с площ от 4.148 дка – частна общинска собственост (АОС №
1210/12.06.2015г) за реализация на проект – нов пътен възел, нова пътна варианта
и нов надлез над жп линия „София – Варна” и път ІІІ – 2008” Девня / кв.
Повеляново/ - Езерово – Варна при км 10+960.”
2. Точка 3 се изменя така:

„Общински съвет Белослав учредява безвъзмездно на „ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР
– ВАРНА” ЕАД, представлявано от изпълнителния директор Иван Христов
Касалийски, ЕИК: 201845031, адрес: гр.София, ул.” Княз Борис І” № 97, ет.3, офис
– десен, право на строеж върху имоти : ПИ № 000713 „Друг селскостопански
терен”, в землището на град Белослав, с площ от 4.148 дка – частна общинска
собственост (АОС № 1210/12.06.2015г) и УПИ VІ, кв.24 по плана на гр.Белослав, с
площ от 3108.09 кв.м., отреден за „Инфраструктура” –частна общинска
собственост (АОС № 1177/14.01.2015г) за изграждане на нов пътен възел, нова
пътна варианта и нов надлез над жп линия „София- Варна” и път ІІІ -2008
„Девня/ кв. Повеляново/ -Езерово- Варна при км 10+960”.

В.Вълканова- Аз, уважаеми колеги използвам процедурата за отрицателен вот, не
защото по принцип съм против като форма на някакъв протест. Изглежда ми не
сериозно, много обидно ми се струва за общината. Това е сигурно десетото решение,
което взимаме. Позволих си да обърна внимание на бъдещето, защото така както стоят
нещата, след като г- н Батков напуска футболен клуб „Левски”, вероятно и бизнесът му
не върви.
Д.Митишева- Благодаря.

По четвърта точка
Д.Митишева – Преминаваме към четвърта точка от дневния ред относно Сключване на
договор по чл.20 ал.1 от Закона за управление на отпадъците за изграждане и
функциониране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни
материали от хартия, картон, метали , пластмаси и стъкло на територията на Община
Белослав. Докладва Ив. 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, 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 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, 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, 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.23,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.3,т.6 и чл.20,ал.1, т.1 и чл.20,ал.1 и
ал.4 от ЗУО, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 529
1.Общински съвет Белослав упълномощава Кмета на Община Белослав, да
сключи Договор за организиране на Система за разделно събиране на отпадъците
от опаковки на територията на Община Белослав с „Екоколект”АД –София за
срок от 1(една) година, с който страните, да определят правата и задълженията по
между си и утвърди Програмата за разделно събиране на отпадъци от опаковки в
цветни контейнери на територията на Община Белослав.
2. Одобрява проект на Договор за организиране на система за разделно събиране
на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия, картон , метали,
пластмаси и стъкло от домакинствата, административните, социалните и
обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и
обектите за отдих, забавления и туризъм на територията на Община Белослав.

По пета точка
Д.Митишева – Преминаваме към пета точка от дневния ред относно Одобряване на
задание за изработване на Подробен устройствен план- парцеларен план на ПИ 000713,
в землището на гр.Белослав, община Белослав, обл. Варненска, във връзка с
изграждане на „Пътен надлез над ж.п. линия София- Варна и път ІІІ 2008 Девня
/кв.Повеляново/ - Езерово –Варна”. 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, 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 № 530
1.Общински съвет Белослав одобрява задание и дава разрешение за изработване
на Подробен устройствен план- парцеларен план ( ПУП-ПП) за ПИ 000713, в
землището на гр.Белослав, община Белослав, обл. Варненска, във връзка с
изграждане на „Пътен надлез над ж.п. линия София- Варна и път ІІІ 2008
Девня/кв.Повеляново/ - Езерово - Варна”
2.Общински съвет Белослав възлага на Кмета на Община Белослав да
предприеме необходимите действия, произтичащи от предходната точка.

По шеста точка
Д.Митишева – Преминаваме към шеста точка от дневния ред относно Приемане отчета
на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и поименния списък за
капиталови разходи на Община Белослав към 31.12. 2014г.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, 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 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, 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, колеги, комисията по ТСУ в състав от 4
члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д. Митишева- Имате думата за въпроси, мнения.
Г.Тодорова- Аз имам един въпрос към г-жа Николова, във връзка с информацията,
която е дадена на проведеното обществено обсъждане, тъй като не успях да
присъствам. В последната част, от протокола на публичното обсъждане виждам, че е
наложена наказателна санкция в размер на 183 000 лв. Ако може да ми разясните малко
повече за какво точно става въпрос. Какви мерки предприема общината, за обжалване
на тази санкция. Защото така написано в протокола некоректно ми се вижда абзаца, че
тази санкция е в резултат на това, че гражданските договори били сключени
неправилно, процедурата по строителния надзор била неправилно проведена. Внесете
малко по-вече яснота.
Р.Николова- От НАП- София получихме нови актове във връзка с проекта, който е за
водния цикъл и освен 25%, които бяха по договор за СМР, сега е наложена и финансова
корекция за сумата на гражданските договори по проекта и за строителния надзор.
Мога да Ви донеса всичките документи.
Г.Тодорова – Аз това ще го уточня и какви мерки ще предприемете за обжалване на
този акт?
Р.Николова- Ще бъде обжалван, вече юристите ще кажат точно.
Г-н В.Цонев – Аз ще отговоря на този въпрос. Наказанието, което е наложено ще го
обжалваме с граждански иск, който смятаме да заведем в Софийски градски съд. По
същата процедура, по която обжалваме голямата санкция по същия прект. Проверяваме
възможността, тъй като излиза някакава практика, да се жалят въпросните санкции по
административен ред, където таксите падат и не обременяват общините за заплащане
на 4% такси. Ако не е възможно да се обжалва пред Административен съд ще бъде
заведано дело в Софийски градски съд .
Д.Митишева- Други въпроси? Няма.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 16,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, Чл.140 от Закона
за публичните финанси, чл.9 от Закона за общинския дълг, чл.21, ал.1,т.6, чл.27,
ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.41 от Наредба за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белослав, взе
следното

Р Е Ш Е Н И Е № 531
Общински съвет Белослав приема и утвърждава отчета за изпълнението на
бюджета към 31.12.2014г., съгласно Приложения №№1,2,3,4,5,6 и 7.
Общински съвет Белослав приема и утвърждава отчета за изпълнението на
сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2014г., съгласно Приложение
№ 8.
Общински съвет Белослав приема и утвърждава отчета за изпълнението на
поименния списък за капиталови разходи към 31.12.2014г., съгласно Приложение
№ 9.
Общински съвет Белослав приема и утвърждава годишния отчет за
състоянието на общинския дълг и на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг
за 2014г., съгласно Приложения №№10,11 и 12.
Общински съвет Белослав приема и утвърждава актуализация и отчет на плансметка за разходите в дейност „Чистота” към 31.12.2014г., съгласно Приложение
№ 13.

По седма точка
Д.Митишева – Преминаваме към седма точка от дневния ред относно Актуализация на
бюджета, на поименен списък за капиталови разходи и на индиктивен годишен разчет
за сметките за средства от Европейския съюз 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, 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 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, 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, колеги, комисията по ТСУ в състав от 4
члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д. Митишева- Имате думата за въпроси, мнения. 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.6,
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.124 и чл.144, ал.4 от Закона за публичните
финанаси, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 532
Общински съвет Белослав приема актуализацията на бюджета и на поименния
списък за капиталови разходи за 2015г., съгласно Приложение № 1 и 2.
Общински съвет Белослав приема актуализацията на индикативен годишен
разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2015г., съгласно
Приложение № 3.

Заседанието приключи в 14,00 часа.

Десислава Митишева
Председател на Общински съвет Белослав

