ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
ПРОТОКОЛ №8

Днес, 11.04.2012 г. /сряда / от 13.30 часа, в конферентната зала на община Белослав, се проведе осмото
редовно заседание на Общински съвет Белослав.При откриване на заседанието присъстваха 14
общински съветника (отсъстваха Галина Тодорова ,Веска Вълканова ,Богомил Николов ) и кмета на
община Белослав – г-н Желязко Петров.
Ж.Костова- Добър ден, уважаеми колеги. Положени са подписите на 14 общински съветника. Отсъстват
трима .Имаме необходимия кворум и на основание чл.27 ал.2 от ЗМСМА откривам осмото редовно
заседание на Общински съвет – Белослав.
Към раздадените Ви проекти за дневен ред ще има промени .По т.4 и 14 ще докладва г-н Т.Кирчевдиректор дирекция “ИИП”. Д-р Сърмов е подал декларация до председателя на общински съвет ,с
която си прави отвод.Оттегля се като докладчик на т.9 и няма да гласува решението по тази
докладна.Докладната ще се докладва от Иванка Димитрова –гл . юрисконсулт на община Белослав и
член на комисия.Някакви други предложения имате ли относно проекта за дневен ред.
Е.Дичев-Аз не виждам някаква разлика,щом доктора е бил председател на комисията за избор на
управител, защо го обвинявате в конфликт на интереси? Вие сте го накарали да си подаде тази
декларация.
Ж.Костова-д-р Сърмов сам си е подал декларацията до председатела на общинския съвет, никой нищо
не го е карал да подава. Г-н Дичев ,напомням Ви ,че сте длъжни да спазвате реда за водене на заседание
и да не отправяте лични нападки. (съгласно чл.41,т.1 от Правилника за дейността на Общински съвет
Белослав). Предлагам към дневния ред да добавим допълнителна т.19- Разни. Някакви други
предложения относно дневния ред имате ли.Ако нямате ,предлагам да гласуваме направените промени
в проекта за дневен ред.Който е съгласен,моля да гласува.
С явно гласуване при кворум -14, гласували „ЗА” – 13,”ПРОТИВ”1, ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-0, Общински съвет Белослав прие направените промени в проекта за
дневен ред.
Ж. Костова –Предлагам да гласуваме целия проект за Дневния ред с така направените промени който е
съгласен, моля да гласува.
С явно гласуване при кворум -14, гласували „ЗА” – 13,”ПРОТИВ”1, ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-0, Общински съвет Белослав реши да приеме следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докл записка с вх №56/04.04.2012г Отчет за изразходваните средства за командировка на Кмета на
Община Белослав
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва Р.Десова-гл. Счетоводител
2.Докл записка с вх № 57/04.04.2012г Отчет за изразходваните средства за командировка на
Председателя на Общински съвет –Белослав
Внесено: Ж.Костова –Председател на ОбС Белослав
Докладва Р.Десова-гл. Счетоводител
3.Докл.записка с вх №45/28.03.2012г Отдаване под аренда на земеделски земи – общинска собственост
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: Петя Димитрова – гл.експерт в Дирекция „ИИП”
4.Докл.записка с вх №51/03.04.2012г Премахване на сграда – публична общинска
собственост,
представляваща склад със ЗП 50 кв.м., находяща се в двора на „Медицински център – І гр.Белослав” в
УПИ ІV в кв.138 по плана на гр.Белослав, ул.”Св. Св. Кирил и Методий” № 27.
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: Т.Кирчев-директор дирекция “ИИП”
5.Докл. записка с вх № 54/03.04.2012г Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем
на част от недвижим имот –частна общинска собственост
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: Петя Димитрова – гл.експерт в Дирекция „ИИП”
6.Докл. записка с вх №44/28.03.2012г Вземане на решение за дарение движими вещи
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: И.Димитрова- гл.юрисконсулт Община Белослав
7.Докл.записка с вх.№53/03.04.2012г.Преразглеждане Решение №65 от Протокол №6/13.03.2012г на
Общински съвет Белослав.
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: И.Димитрова- гл.юрисконсулт Община Белослав

8.Докл.записка с вх №52/03.04.2012г.Преразглеждане Решение №66 от Протокол №6/13.03.2012г на
Общински съвет Белослав
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: И.Димитрова- гл.юрисконсулт Община Белослав
9. Докл.записка с вх №42/28.03.2012г Проведен конкурс за избор на управител на «Медицински
център І – Белослав» ЕООД гр. Белослав
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва : И.Димитрова- гл.юрисконсулт Община Белослав
10. Докл. Записка с вх № 47/30.03.2012г Приемане на отчет за финансовата 2011 година на
„Медицински център І Белослав” ЕООД гр.Белослав
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва:д-р Стефан Станков-управител на „Медицински център І
Белослав” ЕООД гр.Белослав
11.Докл. записка с вх №46/30.03.2012 г Приемане на отчет за финансовата 2011 година на „Белфери”
ЕООД гр.Белослав
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва:инж.Й.Пометков-управител на „Белфери” ЕООД гр.Белослав
12. Докл.записка с вх №48/02.04.2012г Отпускане на еднократна помощ на социално слаби лица от
община Белослав
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва:Валентина Христова-общ съветник
13. Докл. записка с вх №49/03.04.2012г Приемане на годишен план за действие по изпълнението на
общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Белослав(2011-2015)
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: инж. Светла Колева -н-к отдел “ОКСД”
14.Докл. записка с вх №50/03.04.2012г Обсъждане и приемане докладите за дейностите на
читалищата от община Белослав за 2011 година
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: инж. Светла Колева -н-к отдел “ОКСД”
15.Докл.записка с вх № 55/04.04.2012г Даване на съгласие за изработване на ПУП-ПУР на част от
ул.”Трети март” в южната част на площад Белово по плана на гр.Белослав, заключена между ОК 1218,
ОК 326, ОК 327, ОК 328 до ОК 317, във връзка с обект: „Изграждане на мост до площад Белово
гр.Белослав”

Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: Т.Кирчев-директор дирекция “ИИП”
16.Докл.записка с вх№60/04.04.2012г Определяне дата на празник на с.Страшимирово
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: Калоян Николов-кмет на с Страшимирово
17. Докл.записка с вх № 58/04.04.2012г Изменение на Решение №299 от Протокол №24/12.03.2010г.,
изменено с Решение №3 от Протокол №2/16.11.2011г. на Общински съвет Белослав
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: Р.Николова – директор Д”ФМП и АО”
18. Докл.записка с вх № 59/04.04.2012г Актуализация на бюджет, ИБСФ и поименен списък за
капиталови разходи на Община Белослав за 2012г.
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: Р.Николова – директор Д”ФМП и АО
19.Разни.

По първа точка
Ж. Костова – Преминаваме към първа точка от дневния ред относно: Отчет за изразходваните средства
за командировки на Кмета на Община Белослав за времето от 01.01.2012г до 31.03.2012. Докладва
Р.Десова-гл. Счетоводител на община Белослав.
Г-жа Десова запозна присъстващите с отчета за изразходваните средства за командировки на кмета на
община Белослав за първото тримесечие на 2012г .
В 13,40 часа в залата влезе Галина Тодорова.
Ж. Костова – 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 ,уважаеми колеги Икономическата
комисия заседава в състав от четирима членове и с 4 гласа - „ЗА”,прие отчета.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси .
С.Михов- Може ли да се направи съпоставка с предни периоди –много ли са ,малко ли са
изразходваните средства.
Р.Десова- За 2010 г по тримесечия изразходваните средства са :
І трим.- 3294,09 лв , ІІ трим.-1967,14 лв, ІІІ трим.-1261,93 лв, ІV трим.-1430,25 лв
За 2011г по тримесечия съответно:

І трим.- 729,33 лв , ІІ трим.-612,64 лв, ІІІ трим.- 486,96 лв, ІV трим.-481,67 лв
Ж. Костова- Други въпроси имате ли ?Няма,който е съгласен моля да гласува.
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 и чл8,ал4 от Наредбата за командировките в страната,прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 73
73.1.Общинския съвет на Община Белослав утвърждава извършените разходи на Кмета на Община
Белослав,за времето от 01.01.2012г до 31.03.2012г в размер на 868,94 лева

По втора точка
Ж. Костова – Преминаваме към т.2 от дневния ред: Отчет за изразходваните средства за командировка
на Председателя на Общински съвет –Белослав. Докладва Р.Десова - гл. Счетоводител на община
Белослав.
Г-жа Десова запозна присъстващите с отчета за изразходваните средства за командировки за първото
тримесечие на 2012 г на председателя на общински съвет Белослав.
Ж. Костова – 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 ,уважаеми колеги Икономическата
комисия заседава в състав от четирима членове и с 4 гласа - „ЗА”,прие отчета.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси . Няма,който е съгласен моля да гласува.
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 и чл8,ал4 от Наредбата за командировките в страната,прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 74
74.1Общинския съвет на Община Белослав утвърждава извършените разходи на Председателя на
Общински съвет –Белослав,за времето от 01.01.2012г до 31.03.2012г в размер на 185,80 лева

По трета точка
Ж.Костова – Преминаваме към трета точка от дн.ред: Отдаване под аренда на земеделски земи –
общинска собственост .Докладва Петя Димитрова – гл.експерт в Дирекция „ИИП”.

Г-жа Димитрова запозна присъстващите с докладната.Постъпила е молба от фирма Лозар ЕООД с
искане да обработва 17 бр земеделски земи ,собственост на общината за срок от 4 години и сключи
договор за аренда.
Ж. Костова – 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 3 члена, подкрепи и с 3 гласа - „ЗА” докладната.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси.
Е Дичев –Как определихте цената и срока за отдаване.
П.Димитрова –Наемната цена е определена с решение на общински съвет ,а срока е минималния ,който
фирмата поиска да бъдат дадени под аренда земите.
Ж. Костова- Други въпроси имате ли ? Ако няма гласуването е поименно
С поименно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15,”ПРОТИВ”-0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-0,
Общински съвет Белослав на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ,чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 24а, ал.
4 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, чл. 14, ал. 1 и 2 от Закона за
общинската собственост, чл. 20, ал. 1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане
с имоти и вещи, собственост на община Белослав, във връзка с чл. 4, ал. 1 на Закона за арендатата
в земеделието,прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 75
75.1. Общински съвет на Община Белослав дава съгласие да се отдадат под аренда чрез провеждане на
публичен търг с тайно наддаване земеделски земи – частна общинска собственост, както следва:
Земеделска земя – имот № 020029, представляваща нива, с площ 0,936 дка, категория V-та, находяща се
в местност „Бостаните”, землището на гр.Белослав, описана в АОС
№ 372/13.04.2004 г., за
срок от 4 години, с начална тръжна цена на арендното плащане за една година 6,60 лв./дка.;
Земеделска земя – имот № 021001, представляваща нива, с площ 5,680 дка, категория ІV-та, находяща
се в местност „Бостаните”, землището на гр.Белослав, описана в АОС
№ 329/05.08.2003 г., за
срок от 4 години, с начална тръжна цена на арендното плащане за една година 10,00 лв./дка.;
Земеделска земя – имот № 021002, представляваща нива, с площ 5,558 дка, от които 3,334 дка – V-та
категория и 2,224 дка – ІV-та категория, находяща се в местност „Бостаните”, землището на
гр.Белослав, описана в АОС № 330/21.08.2003 г., за срок от 4 години, с начална тръжна цена на
арендното плащане за една година 6,60 лв./дка. за 3,334 дка от имота и начална тръжна цена на
арендното плащане за една година 10,00 лв./дка за 2,224 дка от имота.;
Земеделска земя – имот № 021091, представляваща нива, с площ 13,203 дка, категория V-та, находяща
се в местност „Бостаните”, землището на гр.Белослав, описана в АОС
№ 354/12.02.2004 г., за
срок от 4 години, с начална тръжна цена на арендното плащане за една година 6,60 лв./дка.;
Земеделска земя – имот № 024015, представляваща нива, с площ 4,007 дка, от които 0,802 дка – ІІІ-та
категория и 3,205 дка – ІV-та категория, находяща се в местност Читука”, землището на гр.Белослав,

описана в АОС № 351/23.01.2004 г., за срок от 4 години, с начална тръжна цена на арендното плащане
за една година 10,00 лв./дка.;
Земеделска земя – имот № 026062, представляваща нива, с площ 4 дка, категория VІ-та, находяща се в
местност „Бозалъка”, землището на гр.Белослав, описана в АОС
№ 366/13.04.2004 г., за
срок от 4 години, с начална тръжна цена на арендното плащане за една година 6,60 лв./дка.;
Земеделска земя – имот № 038036, представляваща нива, с площ 5,001 дка, категория ІV-та, находяща
се в местност „Картала”, землището на гр.Белослав, описана в АОС
№ 359/20.02.2004 г., за
срок от 4 години, с начална тръжна цена на арендното плащане за една година 10,00 лв./дка.;
Земеделска земя – имот № 038048, представляваща нива, с площ 3,242 дка, категория ІV-та, находяща
се в местност „Картала”, землището на гр.Белослав, описана в АОС
№ 358/20.02.2004 г., за
срок от 4 години, с начална тръжна цена на арендното плащане за една година 10,00 лв./дка.;
Земеделска земя – имот № 043019, представляваща нива, с площ 3 дка, категория ІV-та, находяща се в
местност „Дядо Гергева ада”, землището на гр.Белослав, описана в АОС
№ 371/13.04.2004 г., за
срок от 4 години, с начална тръжна цена на арендното плащане за една година 10,00 лв./дка.;
Земеделска земя – имот № 044077, представляваща нива, с площ 6,162 дка, категория ІІІ-та, находяща
се в местност „Каратепе”, землището на гр.Белослав, описана в АОС
№ 328/05.08.2003 г., за
срок от 4 години, с начална тръжна цена на арендното плащане за една година 10,00 лв./дка.;
Земеделска земя – имот № 044078, представляваща нива, с площ 6,165 дка, категория ІІІ-та, находяща
се в местност „Каратепе”, землището на гр.Белослав, описана в АОС
№ 356/18.02.2004 г., за
срок от 4 години, с начална тръжна цена на арендното плащане за една година 10,00 лв./дка.;
Земеделска земя – имот № 044086, представляваща нива, с площ 4,410 дка, категория ІІІ-та, находяща
се в местност „Каратепе”, землището на гр.Белослав, описана в АОС
№ 364/13.04.2004 г., за
срок от 4 години, с начална тръжна цена на арендното плащане за една година 10,00 лв./дка.;
Земеделска земя – имот № 046013, представляваща нива, с площ 2,937 дка, категория ІV-та, находяща
се в местност „Душковите ниви”, землището на гр.Белослав, описана в АОС
№ 331/21.08.2003 г., за
срок от 4 години, с начална тръжна цена на арендното плащане за една година 10,00 лв./дка.;
Земеделска земя – имот № 046070, представляваща нива, с площ 6,964 дка, от които 4,875 дка – ІІІ-та
категория и 2,089 дка ІV-та категория, находяща се в местност „Душковите ниви”, землището на
гр.Белослав, описана в АОС № 373/13.04.2004 г., за срок от 4 години, с начална тръжна цена на
арендното плащане за една година 10,00 лв./дка.;
Земеделска земя – имот № 046091, представляваща нива, с площ 8,800 дка, категория ІІІ-та, находяща
се в местност „Душковите ниви”, землището гр.Белослав, описана в АОС
№ 374/13.04.2004 г., за
срок от 4 години, с начална тръжна цена на арендното плащане за една година 10,00 лв./дка.;
Земеделска земя – имот № 046116, представляваща нива, с площ 2,638 дка, категория ІV-та, находяща
се в местност „Душковите ниви”, землището на гр.Белослав, описана в АОС
№ 369/13.04.2004 г., за
срок от 4 години, с начална тръжна цена на арендното плащане за една година 10,00 лв./дка.;

Земеделска земя – имот № 046269, представляваща нива, с площ 6,004 дка, категория ІІІ-та, находяща
се в местност „Душковите ниви”, землището на гр.Белослав, описана в АОС
№ 365/13.04.2004 г., за
срок от 4 години, с начална тръжна цена на арендното плащане за една година 10,00 лв./дка.
75.2. Общински съвет на Община Белослав упълномощава кмета на Община Белослав да проведе
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделските земи - частна общинска
собственост и въз основа на резултатите от провеждането му да сключи договор за аренда за срок от 4
години.

По четвърта точка
Ж. Костова –Преминаваме към четвърта точка от дневния ред: Премахване на сграда – публична
общинска собственост, представляваща склад със ЗП 50 кв.м., находяща се в двора на „Медицински
център – І гр.Белослав” в УПИ ІV в кв.138 по плана на гр.Белослав, ул.”Св. Св. Кирил и Методий” №
27. Докладва Т.Кирчев-директор дирекция “ИИП”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната .Постъпило е становище от гл архитект на общината
,относно състоянието на сградата,находяща се в двора на Медицинския център Констатирано е че
сградата е опасна за обитаване и ползване и затова трябва да бъде премахната.
Ж. Костова – 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 3 члена, подкрепи и с 3 гласа - „ЗА” докладната.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси.
Е Дичев-Аз съм съгласен ,че тази сграда трябва да бъде премахната,но мисля че самата процедура е
нарушена .Защо няма конструктивна експертиза за премахването на сградата.Тази експертиза са прави
от инженер-конструктор .Затова аз предлагам тази точка да се разглежда на следваща сесия .Да се
направи тази конструктивна експертиза ,да се комплектоват нещата и тогава да гласуваме.
С.Михов-Ако през това време сградата се срути и има пострадали ,кой ще носи отговорност тогава .
Е Дичев-Затова се прави тази конструктивна експертиза.
Ж. Костова-Назначена е комисия ,която е извършила оглед на сградата и е дала своето становище.
Е Дичев-В тази комисия са служители от общинска администрация –счетоводител и юрисконсулт
,които не разбират от сгради.
С.Михов-Става въпрос за събаряне, необходимо ли е да се дават допълнителни средства за събарянето
на сградата.
Г-н Ж Петров-Ако конструктора дойде и каже да се запази сградата,а тя се събаря какво правим тогава.
Е Дичев-Искам да се отбележи в протокола ,че не са спазени процедурите .Няма становище на инженерконструктор.

Ж. Костова-Който е съгласен с предложението на г-н Дичев,за отлагане на гласуването и разглеждане
на докладната на следваща сесия моля да гласува.
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 4, ”ПРОТИВ”-11, ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-0,
Общински съвет Белослав не прие направеното предложение.
Ж. Костова - Ако няма други въпроси,преминаваме към поименно гласуване на самата докладна.
С поименно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 12,”ПРОТИВ”-1,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-2,
Общински съвет Белослав на основание
чл. 21, ал. 1, т. 8 ,чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и
чл. 44, ал. 1, т. 6 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи,
собственост на Община Белослав ОбС – Белослав,взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 76
76.1. Общински съвет на община Белослав дава съгласието си да се премахне сграда публична
общинска собственост, представляваща склад със ЗП 50 кв.м., конструкция полумасивна, находяща се в
двора на „Медицински център – І гр.Белослав” в УПИ ІV в кв.138 по плана на гр.Белослав, ул.”Св. Св.
Кирил и Методий” № 27, описана в АОС № 54/01.07.1999 г

76.2. Общински съвет на община Белослав упълномощава кмета на община Белослав да извърши
бракуването и ликвидацията на сградата в съответствие със Закона за счетоводството и националните
счетоводни стандарти.

По пета точка
Ж. Костова- Преминаваме към точка пета от дневния ред относно: Провеждане на публично оповестен
конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот –частна общинска собственост. Докладва Петя
Димитрова – гл.експерт в Дирекция „ИИП”.
В 13,55 часа Д. Митишева напусна залата.
В 13,57 часа Д. Митишева влезе в залата.
П.Димитрова запозна присъстващите с докладната.Във връзка с постъпило заявление за прекратяване
на наемни отношения на община Белослав с фирма “Рени -92- Димитър Димитров”.Във връзка с
настъпилите промени, общинска администрация при община Белослав счита ,че може имота да бъде
отдаден под наем.
Ж. Костова – 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 3 члена, подкрепи и с 3 гласа - „ЗА” докладната.

Ж. Костова – 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 ,уважаеми колеги Икономическата
комисия заседава в състав от четирима членове и с 4 гласа - „ЗА”,прие докладната.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси .Няма. Преминаваме към поименно гласуване
С поименно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15,”ПРОТИВ”-0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-0,
Общински съвет Белослав на основание
чл. 21, ал. 1, т. 8 ,чл.27 ал.4 ,ал 5 от ЗМСМА чл. 8, ал. 4, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
общинската собственост и чл. 20, ал. 1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Белослав ОбС – Белослав,взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 77
77.1. Общински съвет на община Белослав дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за
отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща част от
първи етаж на сграда народно читалище „Съзнание-1926”, дневен бар с обща полезна площ 116,80 кв.м.,
състояща се от помещение, отредено за дневен бар с площ 68 кв.м., кухня с площ 18 кв.м., коридор с
тоалетна с площ 16,80 кв.м. и стая с площ 14 кв.м., находящ се на първи етаж в сградата на Народно
читалище „Съзнание-1926” в УПИ ХV-570 в кв.30 по плана на гр.Белослав, ул.”Св. Св. Кирил и
Методий” № 7, описана в АОС № 965/30.11.2010 г., за срок от 10 години.
77.2. Общински съвет на община Белослав одобрява начална конкурсна месечна наемна цена за имота в
размер на 423,51 лв. (четиристотин двадесет и три лева и петдесет и една стотинки), без включен ДДС,
намалена с 30% от определената с Решение № 140 от протокол № 14/27.01.2005 г. на Общински съвет
Белослав и заповед № 588/08.09.2011 г. на кмета на община Белослав.
77.3. Общински съвет на община Белослав упълномощава кмета на община Белослав да проведе
публично оповестения конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска
собственост и да сключи договор за наем с определеният за спечелил конкурса.

По шеста точка
Ж.Костова – Преминаваме към точка шест от дневния ред -Вземане на решение за дарение движими
вещи. Докладва И.Димитрова- гл.юрисконсулт на Община Белослав.
И.Димитрова запозна присъстващите с докладната.С договор за дарение “ТЕЦ-Варна” ЕАД е дарил на
общината климатична система.От друга страна Втора районна служба “Пожарна безопасност и защита
на населението” –Варна е отправила молба за ползване чрез дарение на климатик за отопление на
сградата.
Ж. Костова – 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 3 члена, подкрепи и с 3 гласа - „ЗА” докладната.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси, мнения и становища по докладната.
Е Дичев-Какво пише в договора за дарение .Каква е волята на дарителя.
И Димитрова прочете договора за дарение .
Ж. Костова –Други въпроси имате ли? Преминаваме към поименно гласуване
С поименно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15,”ПРОТИВ”-0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-0,
Общински съвет Белослав на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ,чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка
с чл.34 ал.4 от ЗОС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 78
78.1.Общински съвет Белослав реши да дари климатична система „Electrolux 24000 BTU” на стойност
2580лева на Главна дирекция „Пажарна безопасност и защита на населението” - МВР за нуждите на
Втора районна служба „Пажарна безопасност и защита на населението” –Варна
78.2. Общински съвет Белослав упълномощава кмета на община Белослав да извърши всички
необходими действия, във връзка с горното решение.

По седма точка
Ж.Костова – Преминаваме към точка седем от дневния ред- Преразглеждане Решение №65 от Протокол
№6/13.03.2012г на Общински съвет Белослав. Докладва И.Димитрова- гл.юрисконсулт на Община
Белослав.
И Димитрова –Във връзка със Заповед на областен управител Варна е върнато за преразглеждане
решение №65 от Протокол №6/13.03.2012г с мотив ,че основанието на което е прието е неправилно
,както и поради това ,че Решение №65-3 не е включено в докладната записка и не е обсъждано на
икономическа комисия.
Ж. Костова – 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 ,уважаеми колеги Икономическата
комисия заседава в състав от четирима членове,по т.1 и т.2 гласувахме “ЗА” - 4, по т.3 гласуването беше
следното “ЗА” -2, „ПРОТИВ” -1 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” -1 – комисията не прие решението да бъде
изплатено обезщетение за неползван платен годишен отпуск на управителя на „Белфери” ЕООД
Ж. Костова – 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 3 члена,след много дебати гласува –ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-3, с което Не
приема решението. Аз имам предложение да разделим т.3 на подточки А,Б,В и да ги гласуваме
поотделно.Моите притеснения от предния път са свързани с това ,че ни бяха предоставени Договори от
2004 г и Анекс от 2005г.Договорите от 2007 и 2010 г отменят предходните ,но не повтарят сключения
Анекс от там нататък аз считам че това не е в нашите правомощия.
Е Дичев- Аз искам първо да кажа ,че не съм запознат в детайли .Заповедта я няма приложена към
докладната.
Ж. Костова- Г-н Дичев, искам да Ви кажа ,че заповедта я има качена на сайта на общината и при
желание от ваша страна можехте да се запознаете с нея.
Е Дичев –Защо тази т.3 не е разглеждана на икономическа комисия,затова Областния управител връща
решението .
Ж. Костова- Г-н Дичев,очевидно не сте наясно,Вие не присъствахте на заседанието на общински съвет
на 13.03.2012г. Докладната беше разгледана на комисии както беше постъпила в общинския съвет,т.е.
без тази допълнителна точка.На заседанието тази точка беше предоставена за разглеждане от
докладчика допълнително, в последния момент.
Е Дичев-Трябваше заповедта да е приложена към докладната .Аз не искам да влизам в сайта на
общината..
Ж. Костова- Заповедта я има на сайта на общината не виждам какъв е проблема Това,че вие не искате
да влизате в сайта и да се информирате си е ваш проблем.
Г Тодорова- Аз подкрепям становището на г-н Дичев,не всички общински съветници имат компютри в
това съм убедена, и имат възможност да се информират от сайта на общината, ние сме работещи хора.
Не сме на трудови правоотношения и не сме на подчинение на председателя на общинския съвет.
ЕДичев –Това е пропуск на Председателя на ОбС, моля да се запише в протокола. Така ще говориш на
баща си.
Ж. Костова - Което се изисква по закон от мен аз съм го направила. Пропуски и нарушения няма.
Призовавм ви да почетете малко нормативната база. Г-н Дичев за пореден път отправяте към мен лична
нападка и ви правя забележка за това. При още три нарушения ще бъда принудена да ви отстраня от
заседанието за неспазване на реда в залата.Моля да спазвате ред в залата.
Й Пометков-Какво е основанието за връщане на решението.Искам да Ви кажа ,че за тези години през
които бях управител на Белфери ЕООД на два пъти си чупих ръцете и не съм ползвал болнични ,които
ми се полагаха поради невъзможността някой да ме замества.В крайна сметка аз искам да ми бъдат
изплатени парите от моите неизползвани отпуски ,така както бяха изплатени обезщетения на кметовете
на с.Езерово и с.Страшимирово и ще си търся правата по съдебен ред , ако това не стане.
Е Дичев- Искам да Ви кажа ,че г-н Пометков има право на обезщетение за неползваните дни отпуск,
съгласно Кодекса на труда и той ще Ви осъди и ще си вземе парите с лихвите.
Ж. Костова-Г-н Дичев,след като твърдите че сте наясно, искам да Ви попитам какво общо има този
договор с кодекса на труда.

Е Дичев-Аз ще си позволя да прочета решението на областния управител .В крайна сметка решението е
върнато за процедурни грешки.
Ст.Михов - Искам да попитам той искал ли си ги е тези отпуски и има ли писмен отказ за ползване на
оптуските г- н Пометков ?
И.Димитрова – Не няма такъв отказ.
Г-н Ж Петров-Уважаеми дами и господа общински съветници на 13.03.2012 г пак имаше дебати
относно изплащането на обезщетение за неползваните отпуски на г-н Пометков.Поддържам си
становището от 13.03.2012 г да бъдат изплатени полагащите му се отпуски.Четиридесет дни този човек
идва на работа с гибс на ръката без да ползва болничен.На миналата сесия дадох положителна оценка за
неговата работа и поддържам тезата ,че тези пари му се полагат и трябва да му се изплатят. Вие
решавате.
Ж. Костова-Предлагам да гласуваме предложението на Пепа Савова ,да гласуваме поотделно т.3.
П.Атанасова-Оттеглям предложението си.
Ж. Костова-Гласуваме поотделно точките от докладната.
С явно гласуване на т.1 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 , Чл.44. ал.(1) т.2 от Наредба №6 За реда за упражняване правата на собственост на
Община Белослав в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на
общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел на общински съвет Белослав
и Заявление вх.№ 95 00-117/21.02.2012г. от Йордан Пометков -управител на “Белфери” ЕООД
С явно гласуване на т.2 при кворум -15, гласували „ЗА” – 15,”ПРОТИВ”-0, ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-0,
Общински съвет Белослав на основание чл 21,ал 1т 23, чл.27, ал.3 от ЗМСМА и чл.44. ал.(1) т.2 от
Наредба №6 За реда за упражняване правата на собственост на Община Белослав в търговски
дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в
сдружения с нестопанска цел на общински съвет Белослав и Заявление вх.№ 95 00-117/21.02.2012г.
от Йордан Пометков -управител на “Белфери” ЕООД
С явно гласуване на т.3 при кворум -15, гласували „ЗА” – 11,”ПРОТИВ”-0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-4,
Общински съвет Белослав на основание чл 21, ал.1, т.23 и чл.27,ал.3 от ЗМСМА и Чл.44. ал.(1) т.2
от Наредба №6 За реда за упражняване правата на собственост на Община Белослав в търговски
дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в
сдружения с нестопанска цел на общински съвет Белослав и Заявление вх.№ 95 00-117/21.02.2012г.
от Йордан Пометков -управител на “Белфери” ЕООД, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 79
79.1. На основание Чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Чл.44. ал.(1) т.2 от Наредба №6 За реда за
упражняване правата на собственост на Община Белослав в търговски дружества с общинско участие в
капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел на
общински съвет Белослав и Заявление вх.№ 95 00-117/21.02.2012г. от Йордан Пометков -управител на
“Белфери” ЕООД Общински съвет Белослав реши да се прекрати договор за възлагане управлението на

Белфери” ЕООД, сключен на 01.10.2010г. между Община Белослав и Йордан Пометков, считано от
21.04.2012г.
79.2. Общински съвет Белослав не освобождава от отговорност управителя на дружеството до
приемане на отчета за приходите и разходите и баланса на дружеството.
79. 3. На управителя на “Белфери” ЕООД да се изплати парично обезщетение за неизползвания
платен годишен отпуск за предходни календарни години както следва:
- На основание т.3.3 от Анекс към договор от 28.09.2004г. за възлагане управлението на “Белфери”
ЕООД, сключен въз основа на Решение №165 от Протокол №17/19.04.2004г. – 68дни, от които за 2005г.
-16дни, за 2006г. - 30дни и за 2007г- 22дни;
- На основание т.3.1 от Договор за възлагане управлението на дружеството от 25.09.2007г. – 87дни, от
които за 2007г.– 8 дни, за 2008г. – 30дни, за 2009г. - 30дни и за 2010г. - 19дни.
- На основание т.3.1 от Договор за възлагане управлението на дружеството от 01.10.2010г. – до
31.12.2011г. -10дни (за 2011г.) и за 2012г. – дължимото парично обезщетение до датата на прекратяване
на договора за управление.
Размерът на паричното обезщетение да се изчисли по реда и условията на КТ.

По осма точка

Ж.Костова – Преминаваме към точка осем от дневния ред- Преразглеждане Решение №66 от Протокол
№6/13.03.2012г на Общински съвет Белослав. Докладва И Димитрова-гл. Юрисконсулт на община
Белослав.
Г-жа Димитрова запозна присъстващите с докладната.
Ж. Костова – 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 3 члена, подкрепи и с 3 гласа - „ЗА” докладната.
Ж. Костова – 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 ,уважаеми колеги Икономическата
комисия заседава в състав от четирима членове и с 4 гласа - „ЗА”,прие докладната.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси .
Ж. Костова-Г-н Дичев,искам да Ви кажа ,че решенията са върнати не само за процедурни пропуски ,а
основно заради правните основания.
Е Дичев-Нямам заповедта .Искам да ми бъде прочетена.

Ж. Костова – Ами като я нямате заповедта не хвърляйте обвинения без да сте запознат. Това,че не
знаете не е наш проблем.
И Димитрова прочита заповедта на Областния управител.
Ж. Костова-Други въпроси има ли?
Е Дичев-Кой пише правните основания.Виждам че се пишат грешно,минават през комисиите грешно
,да не ни върнат пак решенията .
Ж. Костова-Гл.юрисконсулт на общината съгласува правните основания.
Ж. Костова-Други въпроси има ли?
П.Янева-На 21.04.2012г ще освободим г-н Пометков.Ще има ли нов управител ?
И.Димитрова-Комисията заседава днес -избран е , трябва общинския съвет със свое решение на
следваща сесия да го назначи.
Е Дичев- Това означава ,че другата седмица ще има извънаредна сесия за назначаването на новия
управител.
Г-н Ж.Петров-Нека този въпрос бъде изяснен. Искам да поставя един въпрос.Може ли Колективния
трудов договор на Белфери да влезе в сила със задна дата,считано от 01.02.2012г.,защото хората се
лишават от дневни,пътни през тези месеци до подписването му
П.Янева-Според мен ще има пречка,защото управителя е друг в момента.
П. Атанасова -Според мен такава пречка не съществува.
И Димитрова-Можем в преходните и заключителните разпоредби за заложим ,че договора влиза в сила
от 01.02.2012г
Ж. Костова-Други въпроси има ли? Предлагам да гласуваме.
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 отЗМСМА, взе следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 80
80.1.На основание ,чл21 ал1 т 23 от ЗМСМА в качеството си на едноличен собственик на капитала
на “Белфери “ЕООД Общински съвет –Белослав одобрява представения проект на Колективен трудов
договор ,който да бъде сключен между управителя на “Белфери”ЕООД и “Моряшки професионален
съюз “.
80.2.Общински съвет Белослав упълномощава управителя на “Белфери” ЕООД да подпише така
одобрения в горната точка Колективен трудов договор,считано от 25.04.2012 г
В 14,35 часа е обявена 15 мин почивка.
Заседанието започна в 14,55 часа.

По девета точка
Ж.Костова – Преминаваме към точка девет от дневния ред- Проведен конкурс за избор на управител на
«Медицински център І – Белослав» ЕООД гр. Белослав .Докладва И.Димитрова-гл.юрисконсулт на
община Белослав.
Г-жа Димитрова запозна присъстващите с докладната.Конкурсът за управител на Медицинския център
е проведен на два етапа.На първият етап е разгледана представената Програма за развитие на центъра на
единствения кандидат за управител д-р Станков ,поставена е оценка на кандидата 4,60 и той е допуснат
до събеседване,поставена му е оценка 4,92.Средната оценка от двата етапа е 4,76.
Ж. Костова – 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 3 члена, подкрепи и с 3 гласа - „ЗА” докладната.
Ж. Костова – 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 ,уважаеми колеги Икономическата
комисия заседава в състав от четирима членове и с 4 гласа - „ЗА”,прие докладната.
Ж. Костова – Давам думата на председателя на Комисията по образование г-жа Валентина Христова да
докладва становището на комисията.
В.Христова - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров ,уважаеми колеги Комисията по
образование заседава в състав от четирима членове и с 4 гласа - „ЗА”,прие докладната.Имаме
предложение по т.3.2 в договора да се добави –“Управителят има право на 20 платени неприсъствени
работни дни за всяка календарна година.В случай че управителя не е в състояние да ползва дните през
текущата календарна година,поради доказани обективни причини той може да ползва дните през
следващата календарна година или години от срока на договора или може да бъде компенсиран
парично при изтичане на договора по негова молба и след разрешение на общинския съвет “ и в същия
договор предлагаме т.4.2.6 да отпадне.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси.
Хр Христов –Искам да попитам защо нямаме приложен договора .
Ж. Костова-На председателите на комисии е раздаден договора. Не сте си го поискали.
П. Атанасова-Искам да добавя ,че това предложение за допълнение към т.3.2 се прави ,с цел да
избегнем в бъдеще ситуацията ,която е в момента с освобождаването на управителя на Белфери ЕООД.
П Янева-Уважаеми колеги ,моето предложение е в т.1 вместо ”избира” да бъде “определя”

Е Дичев- Уважаеми колеги ,в момента се дебатират членове,алинеи които ние няма от къде да видим.
Въпреки всичко аз подкрепям избора за управител –д-р Станков, който през годините е доказал
менаджерско управление , авторитет.
Ж. Костова-Г-н Дичев,всеки общински съветник може да бъде запознат с договора при
желание .Предлагам да гласуваме направеното предложение за допълнение към договора.

доброто

С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 14,”ПРОТИВ”-0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-0,
Общински съвет Белослав прие направеното предложение.
Ж. Костова-Колеги, ако нямате други въпроси предлагам да гласуваме цялата докладна
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.147, ал. 1 от ТЗ и
38, ал.1 и чл. 40 от Наредба №6 на Общински съвет – Белослав взе следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 81
81.1. Общински съвет - Белослав избира д-р Стефан Янков Станков за управител на на «Медицински
център І – Белослав» ЕООД гр. Белослав за срок от 3 години от датата на сключване на договора за
възлагане управлението на дружеството.
81.2 Утвърждава договора за възлагане управлението на на «Медицински център І – Белослав» ЕООД
гр. Белослав
81.3 Общински съвет - Белослав определя месечно трудово възнаграждение в размер на 230 на сто от
средната месечна брутна работна заплата на лечебното заведение и 1 на сто допълнително
възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.
81.4 Общински съвет - Белослав упълномощава кмета на община Белослав да сключи утвърдения
договор за възлагане управлението на «Медицински център І – Белослав» ЕООД гр. Белослав с д-р
Стефан Янков Станков

По десета точка
Ж.Костова – Преминаваме към точка десет от дневния ред Приемане на отчет за финансовата 2011
година на „Медицински център І Белослав” ЕООД гр.Белослав Докладва д-р Стефан Станков-управител
на „Медицински център І Белослав” ЕООД гр.Белослав
Д-р Станков благодари за доверието ,което общинските съветници са му гласували като са го избрали за
управител за следващите три години и запозна присъстващите с отчета за приходите и разходите за
2011 г и баланса към 31.12.2011 г на „Медицински център І Белослав” ЕООД гр.Белослав.
В 15,10 часа Хр Христов напусна залата.
Г-н Станков направи равносметка за работатат през изминалата година.Благодари на своя екип за
постигнатите резултати
В 15,15 часа Хр Христов влезе в залата.
Ж. Костова – 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 ,уважаеми колеги Икономическата
комисия заседава в състав от четирима членове и с 4 гласа - „ЗА”,прие докладната.
Ж. Костова – Давам думата на председателя на Комисията по образование г-жа Валентина Христова да
докладва становището на комисията.
В.Христова - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров ,уважаеми колеги
образование заседава в състав от четирима членове и с 4 гласа - „ЗА”,прие докладната.

Комисията по

Ж. Костова – Имате думата за въпроси,мнения и становища по докладната.
П Янева - Искам да попитам правена ли е проверка от Здравна каса на Медицинския център.
Д-р Ст.Станков - Правена е проверка от Здравната каса ,санкционирани сме в размер на 1300лв като
санкцията е платена.Голяма част от условията на Здравната каса са тежки за изпълнение ,но ние
полагаме усилия и се справяме.Това е за изминалата отчетна година.
П Янева – А към настоящия момент какво е положението?
Д-р Ст.Станков – Към настоящия момент при ревизия в Здравната каса има констатирани документни
несъответствия с нашата лаборатория. Съставен ни е констативен протокол и в момента тече процедура
по изясняване на несъответствията.
Д-р И Сърмов-Искам да обърна внимание ,че Медицинския център за пръв път през годините минава с
толкова малък пасив от минус 1985 лв. Д-р Станков има интересни идеи ,които надявам се и с наша
помощ ще може да реализира .Този център без подкрепата на общински съвет не може да оцелее няма
ли го населението ще страда.Основната му функция е по-вече социална.
Ж. Костова-Други въпроси има ли? Предлагам да гласуваме.
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 и чл. 16, т. 3 от
Наредба № 6 за реда за упражняване на правата на собственост на община Белослав в търговски
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 № 82
82.1.Общински съвет на община Белослав приема годишния баланс и отчета за приходите и
разходите за 2011 година на „Медицински център І Белослав” ЕООД гр.Белослав.

По единадесета точка
Ж.Костова – Преминаваме към точка единадесет от дневния ред Приемане на отчет за финансовата
2011 година на „Белфери” ЕООД гр.Белослав. Докладва инж.Й.Пометков-управител на „Белфери”
ЕООД гр.Белослав.
В 15,25 часа Д Митишева излезе от залата.

Й.Пометков запозна присъстващите с отчета за приходите и разходите за изминалата 2011 г и с баланса
на дружеството.
В 15,27 часа Д Митишева влезе в залата.
Ж. Костова – Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева дадокладва
становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров ,уважаеми колеги Икономическата
комисия заседава в състав от четирима членове и с 4 гласа - „ЗА”,прие докладната.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси.
Е Дичев – Към момента нямаме неразплатени разходи. В план-сметката е дадено недостиг от 100000 лв
,въпросът ми е субсидията от 182000лв достатъчна ли ще ти бъде за издръжката на ферибота.
Й.Пометков -Не е достатъчна.
Е Дичев-След разплащането за заплати,застраховки ,горива и др колко прогнозно няма да ти стигнат
Й.Пометков –Съгласно стандарта 100000лв няма да стигнат.
Ж. Костова-Други въпроси имате ли?
Е Дичев-Моят въпрос е във връзка с освобождаването на Пометков.Можем ли сега след приемане на
отчета за 2011 г да го освободим от отговорност.
Ж. Костова- Г-н Дичев понеже Вас Ви нямаше на заседанието на 13.03.2012 г ,ще ви обясня.На това
заседание ние решихме да не освобождаваме от отговорност управителя на дружеството до приемане на
отчета за приходите и разходите и баланса на дружеството
Й Пометков- Отчета се представя до 31.03. 2012 г
П.Атанасова-Моето предложение е на следваща сесия да бъде освободен от отговорност.
И.Димитрова-Съгласно търговския закон управителя носи отговорност до освобождаването му .
Е Дичев –Правя предложение Й Пометков да бъде освободен от отговорност до 31.12.2011 г ,след
представяне на отчета .
И.Димитрова-Моето мнение да не се взима решение по този въпрос защото не е разглеждано на
комисия и пак ще възникне същия проблем с връщането на решения от областния управител.
Г-н Ж.Петров-С това решение ,което е записано приемаме отчетите и баланса на дружеството за 2011 г
,а за месеците през които е бил управител на дружеството до освобождаването му ще искаме счетоводна
справка за приходите и разходите и тогава го освобождаваме от отговорност.
Ж. Костова-Други въпроси имате ли? Няма, предлагам да гласуваме.
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15,”ПРОТИВ”0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-0, Общински съвет Белослав на основание чл 21,ал 1т 23,чл.27, ал.3 от
ЗМСМА и чл. 16, т. 3 от Наредба № 6 за реда за упражняване на правата на собственост на

община Белослав в търговски 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 № 83
83.1Общински съвет на община Белослав приема годишния баланс и отчета за приходите и
разходите за 2011 година на „Белфери” ЕООД гр.Белослав.

По дванадесета точка
Ж.Костова – Преминаваме към точка дванадесет от дневния ред : Отпускане на еднократна помощ на
социално слаби лица от община Белослав. Докладва Валентина Христова-общ съветник
В Христова запозна присъстващите с докладната във връзка с отпускането на помощи на социално
слаби лица от община Белослав.
Ж. Костова – 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 ,уважаеми колеги Икономическата
комисия заседава в състав от четирима членове и с 4 гласа - „ЗА”,прие докладната.
Ж. Костова – Давам думата на председателя на Комисията по образование г-жа Валентина Христова да
докладва становището на комисията.
В.Христова - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров ,уважаеми колеги
образование заседава в състав от четирима членове и с 4 гласа - „ЗА”,прие докладната

Комисията по

Ж. Костова – Имате думата за въпроси
И Сърмов –Проблемът ще дойде след вземането на това решение .Имам предвид ,че ще завалят молби
за отпускане на помощи от всички абитуриенти от кв Изгрев знаете какво е положението там.
В Христова –Искам да Ви кажа че тези молби само много прецизно разглеждани.За отпускането на
помоща за трите деца молбата е постъпила от Директора на училището ,защото тези деца са с отличен и
мн добър успех и са с един родител. А за четвъртото дете –то живее с баба си ,която получава пенсия в
размер на 156 лв родителите са починали.Не виждам какъв е проблема за отпускането на помоща.
И Сърмов-Проблемът е във формулировката.
Г Тодорова-Имам предложение всеки общински съветник от последното възнаграждение да задели по
20 лв за децата.
И Сърмов-Ние поемаме риск ,но искам да Ви кажа ,че Кмета също поема риск.
Г Тодорова-Оттеглям предложението си.
Г-н Ж Петров-Имам предложение да съберем пари с импровизирана касичка в общината ,.Решил съм
ще заделя средства от даренията за конните надбягвания, за да може децата да си прекарат един чудесен
абитуриентски бал .

Хр Христов- Дарителите съгласни ли ще са.
Г-н Ж Петров-Г-н Христов искам да бъдете спокоен ,че Вашите пари ще отидат по предназначение.
Ж. Костова-Други въпроси имате ли?Няма предлагам да гласуваме.
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15,”ПРОТИВ”0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-0, Общински съвет Белослав на основание чл 21,ал 1т 23,чл.27,ал.3 от
ЗМСМА и Решение № 246 от Протокол № 24/02.03.2006 г.,взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 84

84.1 Отказва да отпусне еднократна помощ на Пена Станева Неделчева молба вх.№ 940059/13.02.2012 г. поради факта, че неплатените сметки за вода от 2006 година до настоящия момент
комисията не класифицира като инцидентно възникнала потребност;
84.2 Отпуска еднократна помощ на Милан Славов Петков, молба вх. № 1003-3/17.02.2012 г. в
размер на 150 лева за закупуване на акумулаторни батерии за инвалидна количка.
84.3 Отпуска еднократна помощ на Мариян Маринов Янакиев ,Велислав Йорданов Василев Ивайло Панайотов Георгиев в размер на по 100 лева за посрещане на разходи по абитуриентски
бал;
84.4 Отказва да отпусне еднократна помощ на Верка Христова Талева. молба вх. № 940081/24.02.2012 г. тъй като лицето е заплатило всички разходи по лечението си и към настоящия
момент не се налага да извършва нови разходи.
84.5 Отпуска еднократна помощ на Надежда Йорданова Николова, молба вх. № 940095/05.03.2012 г. в размер на 100 лева за посрещане на разходи по абитуриентски бал;

По тринадесета точка

Ж.Костова – Преминаваме към точка тринадесет от дневния ред Приемане на годишен план за действие
по изпълнението на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община
Белослав(2011-2015) Докладва инж. Светла Колева -н-к отдел “ОКСД”
С Колева запозна присъстващите с докладната.
В 16,00 часа Е.Дичев и Р.Пенчев излизат от залата.
Ж. Костова – 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 ,уважаеми колеги Икономическата
комисия заседава в състав от четирима членове и с 4 гласа - „ЗА”,прие докладната.

Ж. Костова – Давам думата на председателя на Комисията по образование г-жа Валентина Христова да
докладва становището на комисията.
В.Христова - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров ,уважаеми колеги
образование заседава в състав от четирима членове и с 4 гласа - „ЗА”,прие докладната

Комисията по

Ж. Костова – Имате думата за въпроси.Няма .Преминаваме към гласуване.
С явно гласуване при кворум -13, гласували „ЗА” – 13,”ПРОТИВ”0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-0, Общински съвет Белослав на основание чл 21,ал 1т 23,чл.27,ал.3 от
ЗМСМА чл.19, ал. 2 и ал.3 от ЗСП и чл.36б, ал.4 от ППЗСП, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 85
85.1На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.19, ал. 2 и ал.3 от ЗСП и чл.36б, ал.4 от
ППЗСП приема годишен план за действие по изпълнението на общинската стратегия за развитие
на социалните услуги в община Белослав(2011-2015).

В 16,05 часа е обявена 15 мин почивка.
В 16,20 часа започна заседанието.

По четиринадесета точка

Ж.Костова – Преминаваме към точка четиринадесет от дневния ред Обсъждане и приемане докладите
за дейностите на читалищата от община Белослав за 2011 година .Докладва инж. Светла
Колева -н-к отдел “ОК
Инж. Светла Колева запозна присъстващите с докладите за дейността на читалищата в общината.
Ж. Костова – Благодаря ! Давам думата на председателя на Комисията по образование г-жа Валентина
Христова да докладва становището на комисията.
В.Христова - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров ,уважаеми колеги
образование заседава в състав от четирима членове и с 4 гласа - „ЗА”,прие докладната

Комисията по

Ж. Костова – Имате думата за въпроси.
Р Гацин-Правя си отвод при гласуването .
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 14,”ПРОТИВ”0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-0, Общински съвет Белослав на основание чл.21, ал.1 т.12, чл.27,ал.3 от
ЗМСМА и чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища,взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 86

86.1На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища
Общински съвет - Белослав приема докладите за осъществените читалищни дейности в
изпълнение на годишната програма по чл. 26а, ал. 2 от ЗНЧ и изразходваните от бюджета средства
през 2011 година.

По петнадесета точка
Ж.Костова – Преминаваме към точка петнадесет от дневния ред Даване на съгласие за изработване на
ПУП-ПУР на част от ул.”Трети март” в южната част на площад Белово по плана на гр.Белослав,
заключена между ОК 1218, ОК 326, ОК 327, ОК 328 до ОК 317, във връзка с обект: „Изграждане на
мост до площад Белово гр.Белослав”.Докладва Т Кирчев-директор дирекция ИИП
Т Кирчев запозна присъстващите с докладната.Във връзка с изграждането на мост до площад
Белово.Изграденото мостово съоръжение не отговаря на нормативните изисквания ,опасен е за
преминаващите както за пътно транспортни средства така и за пешеходците.
Ж. Костова – Благодаря ! Давам думата на председателя на Комисията по ТСУ- г-жа Десислава
Митишева да докладва становището на комисията.
Десислава Митишева- Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров ,уважаеми колеги Комисията
по ТСУ заседава в състав от четирима членове и с 4 гласа - „ЗА”,прие докладната
Ж. Костова – Имате думата за въпроси,мнения и становища по докладната.
Е Дичев- Уважаеми колеги, прочетох тази докладна и според мен е написан в пожелателен вид. В цяла
България има изградени много такива мостове. Налага ли се на този етап изграждането на този мост.
Липса на мотивация ,не е отчетен пътникопотока. Нашата коалиция ще гласува –въздържал се.
Т Кирчев- Този мост е с един тротоар новото съоръжение ще бъде с две ленти и два тротоара за
пешеходците. Ще бъде намален риска от ПТП-та.
Хр Христов –Не виждам какъв е проблема, аз съм обикалял много и трябва да Ви кажа че такива
съоръжения има много.
П Атанасова- На мен лично ми се налага често да минавам по този мост и трябва да Ви кажа ,че
преминаването е трудно това е моето мнение.
Ж Костова –Според мен основната мотивация е, че моста се намира в непосредсвена близост до
училище. И за да се погрижим за безопасността на децата , които отиват на училище , да не се страхуват
когато минават от там ,се налага изграждането на ново съоръжение. Така кръстовището ще се регулира,
каквото в момента не е.
Г-н Ж. Петров-Мисля ,че становището на Дичев и Христов е тенденциозно.Господата гледат сегашната
администрация да не направи нещо добро ,с което да впечетли хората.От десетките срещи, които имам с

жителите от кв Изгрев по тяхно предложение е изграждането на този мост .Държа моста да бъде
оширен и ще Ви моля да приемете това предложение.
Ж. Костова –Други въпроси имате ли? Преминаваме към поименно гласуване
С поименно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 8,”ПРОТИВ”-0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-7,
Общински съвет Белослав на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ,чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА чл. 134, ал.
1, т. 1 и т. 2 и
чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията НЕ ПРИЕ следното

Р Е Ш Е Н И Е № 87

87.1. Общински съвет на община Белослав дава съгласие да се изработи ПУП-ПУР на част от
ул.”Трети март” в южната част на площад Белово по плана на гр.Белослав, заключена между ОК 1218,
ОК 326, ОК 327, ОК 328 до ОК 317, във връзка с обект: „Изграждане на мост до площад Белово
гр.Белослав”.
87.2. Общински съвет на община Белослав възлага на кмета на община Белослав да предприеме
необходимите действия, произтичащи от предходната точка.
Ж Костова –Надявам се общинските съветници,които гласуваха против да имат чувство за отговорност.

По шестнадесета точка

Ж.Костова – Преминаваме към точка шестнадесет от дневния ред. Празник на село Страшимирово.
Докладва К Николов-кмет на село Страшимирово.
К Николов запозна присъстващите с докладната като направи корекция - празника да бъде втората
неделя на месец май.
Ж. Костова – Благодаря ! Давам думата на председателя на Комисията по образование г-жа Валентина
Христова да докладва становището на комисията.
В.Христова - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров ,уважаеми колеги
образование заседава в състав от четирима членове и с 4 гласа - „ЗА”,прие докладната

Комисията по

Ж. Костова – Имате думата за въпроси.
Е Дичев- Предлагам да подкрепим трите кметства с по 1000 лв ,защото и в другите села има празник
през месец май.В Езерово е на 06.05. в Разделна също е на 09.05.
Ж Костова- Аз не виждам защо общинските съветници трябва да решат какви пари да се дадат. Това
може да се уреди между кметовете на кметства и кмета на общината.

Р Николова- Никога до сега общинските съветници не са решевали. Кметовете по селата пускат
докладна до кмета на общината и ако има средства им се отпускат.
Ж Костова-Гласуваме предложението на Емил Дичев от други дейности по култура да се отпуснат
парите. Който е съгласен ,моля да гласува.
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 8,”ПРОТИВ”-5,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-2,
Общински съвет Белослав на основание чл.21, ал.1 т.23 и чл.27 ал.3 от ЗМСМА при да бъдат
отпуснати средства от дейност Други дейности по културата в размер на 3000лв по 1000 на всяко
кметство на трите села – с. Страшимирово, с.Езерово, с.Разделна за празник на селото.
Г-н Ж Петров-Има постъпили докладни от тримата кмета.Ще прецезирам съгласно това което се полага
и ще взема отношение ,ще им помогна.
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 № 88
88.1На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет –Белослав реши втората неделя от
месец май да бъде обявена за празник на село Страшимирово

По седемнадесета точка

Ж.Костова – Преминаваме към точка седемнадесет от дневния ред Изменение на Решение №299 от
Протокол №24/12.03.2010г,изменено с Решение №3 от Протокол №2/16.11.2011г на Общински съвет
Белослав .Докладва Р. Николова-директор дирекция ФМП и АО.
Р Николова запозна присъстващите с докладната.Тази промяна в решенията се налага във връзка с
удължаване срока за погасяване на кредита ,който общината е получила от фонд ФЛАГ във връзка с
рализацията на проект .
Ж. Костова – Благодаря !Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева дадокладва
становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров ,уважаеми колеги Икономическата
комисия заседава в състав от четирима членове и с 4 гласа - „ЗА”,прие докладната.
Ж. Костова – Въпроси имате ли? Преминаваме към поименно гласуване
С поименно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15,”ПРОТИВ”-0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-,
Общински съвет Белослав на основание
чл. 21, ал. 1, т. 8 ,чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и Чл 15а от Закона за общинския дълг,взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 89

89.1.Общински съвет Белослав изменя Решение №299-1 от Протокол №24/12.03.2010г,изменено с
Решение №3 от Протокол №2/16.11.2011г на Общински съвет Белослав в частта “Срок на погасяване
“по следния начин:
1.1 Срок на погасяване –до 24 месеца ,считано от датата на подписване на договора за кредит ,с
възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части ,без такса за предсрочно погасяване.
89.2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Белослав да сключи анекс към Договор за
кредит №112/18.11.2010г между ФОМСБ “ФЛАГ “ ЕАД ,”Уникредит Булбанк “АД и Община Белослав
за промяна на срока на погасяване на кредита при условията на т.1.1

По осемнадесета точка

Ж.Костова – Преминаваме към точка осемнадесет от дневния ред .Актуализация на бюджет ,ИБСФ и
поименен списък на капиталови разходи на Община Белослав за 2012г.Докладва Р Николова-директор
дирекция ФМП и АО.
Р Николова запозна присъстващите с актуализацията на бюджета. Актуализацията се налага във връзка с
възникнали потребности за текущи ремонти на улици ,училища ,дейности по озеленяване и благоустрояване
на населените места.
Ж. Костова – 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 ,уважаеми колеги Икономическата
комисия заседава в състав от четирима членове и с 4 гласа - „ЗА”,прие докладната.
Ж. Костова – 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 3 члена, подкрепи и с 3 гласа - „ЗА” докладната
Ж. Костова – Давам думата на председателя на Комисията по образование г-жа Валентина Христова да
докладва становището на комисията.
В.Христова - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров ,уважаеми колеги
образование заседава в състав от четирима членове и с 4 гласа - „ЗА”,прие докладната

Комисията по

Ж. Костова – Благодаря ! Давам думата на председателя на Комисията по ТСУ- г-жа Десислава
Митишева да докладва становището на комисията.
Десислава Митишева- Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров ,уважаеми колеги Комисията
по ТСУ заседава в състав от четирима членове и с 4 гласа - „ЗА”,прие докладната
Ж. Костова – Имате думата за въпроси.

Е Дичев-Постоянно повтаряме едно и също .Искам да знам колко сме заложили ,колко сме събрали
.Няма анализ .Скалъпени работи да се върже бюджета .Липса на професионализъм при направата на
бюджета.За мен това е един абсолютен непрофесионализъм и нашата коалиция ще гласува –въздържал
се.
Ж. Костова – Въпроси имате ли? Преминаваме към поименно гласуване
С поименно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 8,”ПРОТИВ”-0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-7,
Общински съвет Белослав на основание чл 18,ал 1от Закона за общинските бюджети ,чл21 ал1 т6
,чл 27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл38,ал 2 от Наредба №11 на Общински съвет Белослав за
условията и реда за съставянето ,изпълнението и отчитане на общинския бюджет НЕ ПРИЕ

Р Е Ш Е Н И Е № 90

90.1. Общински съвет Белослав приема и утвърждава актуализацията на бюджета ,в т.ч. и на
поименен списък за капиталови разходи съгласно Приложения №1,№2.
90.2. Общински съвет Белослав приема и утвърждава актуализацията на ИБСФ Приложение №3.
90.3. Общински съвет Белослав променя свое Решение №49-14 по следния начин :
3.1. Създава се т.49-14-6 със следния текст “за персонала в дейност “ Целодневни детски градини и
обединени детски заведения “- 270 лв

По деветнадесета точка

Ж.Костова – Преминаваме към точка деветнадесет от дневния ред. Разни.
Имате дума .
В Христова-Аз имам няколко въпроса.В село Страшимирово не съм видяла полицейско присъствие.Ние
гласувахме да се отпусне допълнително гориво и специален автомобил на Полицейския участък за тази
част от общината.
Второ искам да попитам земите по крайбрежието на с.Страшимирово частна или общинска собственост
са? Имам идея да се направят алеи ,защото в момента тези места са сметища идват камиони и изхвърлят
отпадъци като казват ,че имота е техен.Няма ли кой да им състави актове на тези хора? Аз
възнамерявам да се включа в националното почистване на 12.май и искам да зная когато почиствм
полянката пред моята къща, чии имот почиствам – на общината или частен? И има ли оставена
сервитутна зона до езерото?
Г-н Ж Петров –Къде ви е кмета на селото?

В Христова - Искам да се наблегне на чистотата на селото и то да стане по-приветливо място за
живеене.
В Кателиев- Аз живея в кв Акации и искам да кажа ,че и в нашия квартал също няма полицейско
присъствие. При нас също има незаконни сметища.Навсякъде се изхвърлят отпадъци и се обособяват
незаконни сметища.
Г-н Ж Петров – Записах си въпросите и на следващото заседание ще ви дам отговорите.
Ж.Костова- Други въпроси? Няма.
В 17,00 часа закривам заседанието.

ПРОТОКОЛЧИК_________
/П. Душева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС________
/инж.Женя Костова

