ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ПРОТОКОЛ

№ 46

Днес, 25.08.2015 г. /четвъртък/ от 16.00 часа, в конферентната зала на Община
Белослав, се проведе четиридесет и шестото извънредно заседание на Общински съвет
Белослав. При откриване на заседанието присъстваха 15 общински съветника. и Кмета
на Община Белослав – г-н Желязко Петров.Отсъстват Г.Тодорова и И.Сърмов.
Д.Митишева – Колеги, добър ден на всички. Положени са подписите на петнадесет
общински съветника имаме кворум и откривам четиридесет и шестото извънредно
заседание на Общински съвет Белослав. Всички имате проект за дневен ред. Имате ли
предложения по него? Няма.
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15, Общински съвет Белослав
реши да приеме следния

ДНЕВЕН РЕД
1.Докл. записка вх.№ 82/20.08.2015г. - Подготовка на проект по подмярка 19.1 „Помощ
за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. (ПРСР), подкрепена
от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
По първа точка

Д. Митишева – Преминаваме към първа точка от дневния ред относно Подготовка на
проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014-2020г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони (ЕЗФРСР). Докладва Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”

Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.

Д.Митишева – Колеги, предвид обстоятелството, че сесията е извънредна докладната
не беше разглеждана на комисии. Имате думата за въпроси, мнения.
Р.Гацин – Колеги, мисля, че би било редно да включим и нашите читалища в самата
организация.
Т.Кирчев – В самата наредба е казано кой е управляващия орган, а не кой ще участва и
кой няма да участва.
Р.Гацин – Защо ние да не бъдем водещата организация?
Т.Кирчев – Изискването е управляващия орган да е участвал в Европейски програми и
да е усвоил европейски средства. Тук ние нямаме такива
Р.Гацин – А като организации могат ли читалищата да участват?
Т.Кирчев – Да участват могат всички.
Д.Митишева – Други въпроси?
В.Вълканова – Уважаеми колеги, това е една голяма възможност за общината. Очаква
се средствата да бъдат около 7 млн. лв. за двете общини. Лично аз много уважавам тази
европейска идея. Тези институции, които са предложени, са заради своя
административен капацитет, т.е. те ще бъдат органа, който ще бъде некасионен, но ще
генерира административен капацитет. Могат да кандидатстват не само читалищата, но
могат да участват и частни фирми, т.е. открива се една възможност, която да събуди
инициативата на местната общност. В този смисъл на мен много ми допадна идеята. А
тя е да се събудят хората и да се използва целия потенциал на нашата община. Като се
има предвид, че бюджета на общината в близките години ще бъде доста сложен, това е
една възможност, да се подобри читалищната инфраструктура, частния сектор, което е
много важно за жителите на нашата община. Това, което притеснява всички е състава
на инициативата, на хората и вечното съмнение, че нещо няма да е както на нас ни се
иска. Аз разсъждавах много по този въпрос преди да взема решение. Искам да Ви кажа,
че има такова притеснение, но съм склонна да мисля, че присъствието на Кмета на
общината в контролиращия орган е фигурата, който ще изчисти тези наши съмнения и
ще контролира изпълнението на проектите. Ние не сме намерили енергията да
изградим наши НПО- та, да ги подкрепим, да имат те европейски опит, капацитет за да
могат да ги покажат.
Р.Гацин – Вашето училище не може ли да вземе участие?
В.Вълканова- Не, не мога. Ако можех щях да участвам. Ние имаме НПО- училищното
настоятелство, но не сме реализирали евроопейски проекти. Трябва да си спечелил
европейски проект, да си го реализирал, да си го отчел. Ние нямаме такива. Имаме опит
като училищна администрация, но тук не се изисква да участват администрации.
Администрациите изпълняват тази организираща функция. В този смисъл се открива
една възможност, и аз лично ще подкрепя тази инициатива.

Р.Гацин – Ако се повтори случая като с община Аксаково?
В.Вълканова- Аз пропуснах да кажа, че условията за създаване на МИГ са такива, че
трябва да са две гранични общини и това условие е изпълнено. С едно добро
управление биха се получили нещата. Сроковете са кратки и според мен трябва да се
даде възможност за реализация.
Р.Гацин – Аз мисля, че присъствието на нашата община е твърде малко. След изборите,
ако има промени какво ще се случи?
Т.Кирчев – Ще се приеме ново решение. Това е само първия етап.
Д.Митишева - Други мнения?
Г- н Ж.Петров - Имам въпрос към Александра Стоянова кои субекти могат да бъдат
бенефициенти по тази европейска програма?
А.Стоянова – Абсолютно всички- НПО, читалища, фирми, общини.
Г-н Ж.Петров – Уважаеми общински съветници, предложението е община Белослав
заедно с община Аврен да направим местна инициативна група /МИГ/ и да участваме в
първата подмярка на проекта. Разсъждавайки както и г- жа Вълканова каза, от подобна
инициатива общината може само да спечели и няма какво да загуби .Съсздадената
МИГ между общините Девня и Аксаково за последния мандат отчита добра усвояемост
на евросредства , предвид на което Ви приканвам да подкрепите създаването на МИГ
между община Белослав и община Аврен . Това ще е в интерес на двете общини .
Д.Митишева - Други мнения?Няма.
С поименно гласуване при кворум -15 , гласували „ЗА” – 11,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 4, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1,т.15,
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.10, ал.2 от Наредба № 16 от 30.07.2015г за
прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020г., взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 536
І.Общински съвет Белослав одобрява участието на Община Белослав в
създаването на публично-частно партньорство за подаване на Заявление за
подпомагане по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за създаване на Местна
инициативна група (МИГ) с териториален обхват административните граници на
Общините Аврен и Белослав.

ІІ.Въз основа на Протокол от съвместна среща, състояла се на 12.08.2015г в
сградата на Народно Читалище „П.Р.Славейков” – с. Аврен, Община Белослав
приема да бъде партньор на Община Аврен за подписване на партньорското
споразумение / по образец съгласно Приложение № 7 към чл.22, ал.1, т.4 от
Наредба № 16 от 30.07.2015г/ със следните организации:
1.Народно читалище „П.Р.Славейков – 1901”, с.Аврен, със седалище и адрес на
управление
обл.Варна,общ.Аврен, с.Аврен, ул. „Кирил и Методий” №1,
БУЛСТАТ 000083918 - представлявано от Светла Пеева Кателиева- Председател
2. „МД Инвест България” ЕООД, със седалище и адрес на управление
обл.Варна, общ. Белослав, гр.Белослав, ул. „Трети март” № 93, ЕИК 201779186 –
представлявано от Марияна Дончева Иванова – управител.
3. „Надин –Желязков” ЕООД, със седалище и адрес на управление обл.Варна,
общ.Белослав, гр.Белослав, ул. „Иван Вазов” № 30, ЕИК 103281518 –
представлявано от Живко Димитров Желязков – управител
ІІІ. Приема водещата организация по проекта, която в качеството си на
КАНДИДАТ, да подаде документи и да подпише договор за безвъзмездна
финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014-2020г. (ПРСР), подкрепена от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) да бъде ОБЩИНА
АВРЕН.
ІV. Определя за свой представител по изпълнение на проекта и подписване на
споразумението за партньорство – Желязко Митев Петров – Кмет на Община
Белослав.
V. Община Белослав се ангажира да оказва съдействие и участва чрез своя
предсавител и други лица в подготовката на Заявлението за кандидатстване по
подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014-2020г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Заседанието приключи в 16,30 часа.

Десислава Митишева
Председател на Общински съвет Белослав

