ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ПРОТОКОЛ №9

Днес, 15.05.2012 г. /вторник / от 13.30 часа, в конферентната зала на
община Белослав, се проведе деветото редовно заседание на Общински съвет
Белослав. При откриване на заседанието присъстваха 17 общински съветника и кмета
на община Белослав – г-н Желязко Петров.
Ж.Костова- Добър ден, уважаеми колеги. Положени са подписите на 17 общински
съветника. Имаме необходимият кворум и на основание чл.27 ал.2 от ЗМСМА
откривам деветото редовно заседание на Общински съвет – Белослав.
Е.Дичев-Уважаеми колеги, искам да се отбележи в протокола, че материалите за сесия
не пристигат при мен .Това тенденциозно ли е.
Ж.Костова- Г-н Дичев ,искам да Ви напомня ,че сте избран за общински съветник от
община Белослав. Това означава ,че трябва да имате постоянен адрес в общината.
Посочили сте адрес на територията на община Варна. По закон ние сме длъжни да
доставяме материалите за сесия на територията на нашата община. Ако има промяна в
обстоятелствата относно постоянния ви адрес, моля да бъде направена.
Искам да отбележа ,че в проекта за дневен ред има една корекция. В т.12
докладната е внесена от В.Христова - общ. съветниик.
Ж. Костова –Предлагам да гласуваме целия проект за дневен ред, който е съгласен,
моля да гласува.

С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17,”ПРОТИВ”0 , ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-0, Общински съвет Белослав реши да приеме следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Докл.записка с вх №62/02.05.2012г Потвърждаване на договор за възлагане
управлението на „Белфери” ЕООД” гр.Белослав
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: И.Димитрова – гл.юрисконсулт на Община Белослав
2. Докл.записка с вх №61/17.04.2012г. Проведен конкурс за избор на управител на
„Белфери” ЕООД гр.Белослав
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва:В.Цонев – зам.кмет на Община Белослав
3. Докл.записка с вх №64/07.05.2012г Предоставяне на съоръжение – публична
общинска собственост за управление и техническа експлоатация на „В и К
Варна” ООД гр.Варна
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: Т.Кирчев – директор Д „ИИП”
4. Докл.записка с вх №66/07.05.2012г Промяна в характера на собствеността на
новообразувания УПИ ХХХVІІ в кв.19 по плана на гр.Белослав, отреден за
„Трафопост” от ликвидирания УПИ ХІV-284 в кв.19 по плана на гр.Белослав от
публична в частна общинска собственост.
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва:А.Вълканова–гл.архитект на общ. Белослав
5. Докл.записка с вх №65/07.05.2012г Даване на съгласие за изработване на ПУППРЗ на част от пл.№300 кв.28 по плана на гр.Белослав, във връзка с
преотреждането на новообразувания УПИ за „Промишлена и търговска
дейност”
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва:А.Вълканова–гл.архитект на общ. Белослав
6. Докл.записка с вх №69/07.05.2012г Промяна в характера на собствеността на
новообразувания УПИ ІV в кв. 150 по плана на гр.Белослав, отреден за
„Търговска дейност” от ликвидирания УПИ ІІ в кв.150 от публична в частна
собственост.
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва:А.Вълканова–гл.архитект на общ. Белослав
7. Докл.записка с вх №67/07.05.2012г Даване на съгласие за изработване на ПУП
– ПРЗ на УПИ І , кв.13 по плана на с.Страшимирово, общ.Белослав отреден за
„Озеленяване” и преотреждането на същия за „Жилищно строителство”.
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва:А.Вълканова–гл.архитект на общ. Белослав
8. Докл.записка с вх №71/08.05.2012г Общинска програма за закрила на детето за
2012г.
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: Д.Йорданова–зам.кмет на общ. Белослав

9. Докл.записка с вх №72/08.05.2012г Общинска програма за мерките за
насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби през 2012г.
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва:Д.Йорданова–зам.кмет на общ. Белослав
10. Докл.записка с вх №73/08.05.2012г Връчване на почетен знак на община
Белослав
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: Д.Йорданова–зам.кмет на общ. Белослав
11. Докл.записка с вх №74/08.05.2012г Създаване на звено за услуги в домашна
среда към Домашен социален патронаж
Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва: Д.Йорданова–зам.кмет на общ. Белослав
12. Докл записка с вх №75/08.05.2012г . Отпускане на еднократна помощ на
социално слаби лица от община Белослав
Внесено: В.Христова – общ.съветник
Докладва: В.Христова – общ.съветник
13. Избор на представител на ОбС Белослав в комисия за провеждане на конкурс за
длъжността Директор на ОДЗ ”Щастливо детство” гр.Белослав с изнесена група
в с.Разделна
14. Докл записка с вх №43/28.03.2012г Изработване на проект за Правилник за
организацията и дейността на общински съвет , неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация
Внесено:П.Атанасова-Предс.на Вр.К към ОбС Белослав
Докладва: П.Атанасова- Предс.на Вр.К към ОбС Белослав
15. Докл.записка с вх №70/07.05.2012г 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”

16.Разни

По първа точка
Ж. Костова – Преминаваме към първа точка от дневния ред относно: Потвърждаване
на договор за възлагане управлението на „Белфери” ЕООД” гр.Белослав. Докладва
Иванка Димитрова – гл.юрисконсулт на Община Белослав.
Госпожа 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 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, мнения относно докладната.Давам думата на гжа В.Вълканова.
В.Вълканова-Уважаеми колеги, малко ми е неудобно аз да правя корекция относно
основанието, на което се взима решението. Вместо чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА да бъде
чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА.
И.Димитрова – Искам да отговоря на г-жа Вълканова защо основанието е такова .
Говорила съм с колеги от Областна администрация и по техни указания сме написали
основанието, на което се взимат решенията. Мисля да се съобразим с това, да нямаме
върнати решения отново.
В.Вълканова- Решенията са върнати заради т.9, ние говорим за т.8 в този случай.Правя
предложение за промяна на основанието.
Ж. Костова –Предлагам да гласуваме предложението на г-жа Вълканова за промяна на
основанието за взимане на решение да стане чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 10, ”ПРОТИВ”-3,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-4, Общински съвет Белослав прие направеното предложение
.
Ж. Костова- Сега преминаваме към гласуване на цялата докладна
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,
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА , чл 39,ал 3 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,Общински съвет Белослав прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 91
91.1 Общински съвет Белослав ,потвърждава сключения на 21.04.2012 г. Договор за
възлагане управлението на “Белфери “ЕООД, гр. Белослав, между Община Белослав и
г-н Иван Михайлов Томов – Временно изпълняващ длъжността „управител”, за срок до
сключването на нов Договор за възлагане управлението на “Белфери “ЕООД гр.
Белослав, въз основа на Решение на общински съвет Белослав за избор на управител на
дружеството.

По втора точка
Ж. Костова – Преминаваме към втора точка от дневния ред относно: Проведен конкурс
за избор на управител на „Белфери” ЕООД, гр.Белослав. Докладва: В.Цонев – зам.кмет
на Община Белослав.
Г-н Цонев 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 с 3 гласа - „ЗА” докладната
Ж. Костова – Имате думата за въпроси и мнения относно докладната.
Е.Дичев-Бих искал кандидата за управител да се представи.
Ж.Костова- Той вече е избран на комисия. Други въпроси, мнения.
В.Вълканова-Според мен основанието, с което ще се приема докладната отново трябва
да бъде чл.21, ал.1, т.8, а не чл.21, ал. 1, т.23. Освен това нека да ни бъде представена
програмата, с която е спечелен конкурса.
Ж.Костова-Давам думата на новия управител на „Белфери” ЕООД, г-н Иван Томов.
И.Томов-Добър ден на всички . Завършил съм морско училище. Искам да Ви кажа, че
животът ми е свързан с морето. Запознат съм с проблемите на ферибота. Парите, които
са определени като бюджет, по мое мнение ще са достатъчни.Разходите ми са познати .
Бил съм свидетел на всички разходи, които са правени. Амортизациите, ремонтите,
които са правени, разходите за горива.
В 13,53 часа Хр. Христов излиза от залата.
И.Томов- Могат да се оптимизират разходите и да се спестят пари. В програмата съм
залегнал намаляване на разходите за консумативи. От застраховката на ферибота ще се
спестят около 20000 лв.
В 13,54 часа Хр.Христов влиза в залата.
Ж.Костова- Други въпроси.
И.Сърмов- Аз искам да попитам предвижда ли се редуциране на курсовете и часовия
график.

И.Томов- Часовете не могат да се променят, но се предвиждат извънредни рейсове за
времето от 7,00 - 8,00 часа и 16,40 - 17,00 часа,когато е най-натоварен трафика. Като не
се предвижда увеличаване на разходите за гориво. Предвиждам икономията на гориво
да стане, когато има големи престои на ферибота да се изключват двигателите и когато
наближи време за тръгване да се запалят двигателите.
В.Вълканова- Пожелавам Ви успех с нелеката задача, с която сте се захванали. Моят
въпрос е за сигурността на ферибота.
И.Томов- Всичко за безопасността на пътниците е направено. Има резервни части.
Няма опасност от техническа гледна точка. Екипажа е подготвен. Гарантирам за
сигурността на пътниците.
Ж.Костова- Други въпроси.
Ст.Михов- Получава се разминаване. Преди се говореше, че около 150000 лв няма да
стигнат .Сега, че средствата ще са достатъчни.
И.Томов- Около 143000 лв от разходите са спестени, около 56000 лв от заплати също
или приблизително около 200000 лв. За първото тримесечие има спестени около 110000
лв. За м. Април – около 12000 лв, като този месец имаме стари плащания, някъде около
180 лв на човек за пътни и порцион със стара дата. Ремонт на двигателите около 1520000 лв на двигател.
Е.Дичев-Слушах внимателно. Програма, нищо конкретно не чух. Освен намаление от
разходите за застраховки. Гласувана е план сметка от 1458000 лв. И аз искам ясно,
точно и конкретно да се обясни как точно ще се върже бюджета. По тази план сметка
къде ще бъдат направени икономии ясно, точно и конкретно. Моето огромно
притеснение е, че ферибота няма да може да покрие разходите си. Другото ми
притеснение е, че в регистрацията в службата по вписвания беше върната заради
тръжни документи. Което означава, че Й. Пометков е управител, което означава, че
всички действия от тук нататък са незаконни. Не могат да се правят разпореждания. На
този етап има много сериозни пропуски.
Ж.Костова-Други въпроси имате ли колеги? Ако няма, предлагам да гласуваме
предложението на г-жа Вълканова за промяна на правното основание за вземане на
решението. Който е съгласен да бъде променено правното основание от чл.21,ал.1,т.23
на чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, моля да гласува:
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 16, ”ПРОТИВ”-0,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-1 (Д.Митишева) ,
Общински съвет Белослав прие
направеното предложение
Ж. Костова- Сега преминаваме към гласуване на цялата докладна
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

чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.147 ал.1 от ТЗ и чл.38 и чл.40 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 № 92
92.1 Общински съвет Белослав избира Иван Михайлов Томов за управител на
„БЕЛФЕРИ” ЕООД – гр.Белослав за срок от 3(три) години от датата на сключване на
договора за възлагане управлението на дружеството.
92.2 Утвърждава договора за възлагане управлението на „БЕЛФЕРИ” ЕООД –
гр.Белослав.
92.3 Общински съвет Белослав упълномощава кмета на община Белослав да сключи
утвърдения договор за възлагане управлението на „БЕЛФЕРИ” ЕООД – гр.Белослав с
Иван Михайлов Томов.
92.4 Общински съвет Белослав Реши да се актуализира учредителния акт на
„БЕЛФЕРИ” ЕООД, като в него се отрази промяната, във връзка с взетите решения за
избиране на нов управител на дружеството

По трета точка
Ж. Костова – Преминаваме към трета точка от дневния ред относно: Предоставяне на
съоръжение – публична общинска собственост за управление и техническа
експлоатация на „В и К Варна” ООД - гр.Варна. Докладва: Т.Кирчев – директор Д
„ИИП”
Г-н Т.Кирчев 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 с 3 гласа - „ЗА” докладната
Ж. Костова – Имате думата за въпроси, мнения относно докладната.
Г.Тодорова-Аз искам да попитам в разрешението за ползване №ДК-07-СИР48/03.04.2012 г. Клон 4 от ОК6 до ОК7 по ул.Индже войвода – Lкл.=153.40 м, а в
докладната е 152,40 м. Това техническа грешка ли е.

Т.Кирчев- Става въпрос за техническа грешка няма как да има разлика.
Г.Тодорова- Благодаря.
Ж. Костова- Други въпроси. Няма. Който е съгласен, моля да гласува.
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
чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл. 10 във връзка с чл.42,

ал.1 т.5 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за
присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и
канализационни системи,взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 93
93.1. Общински съвет Белослав реши да предостави на «В и К -Варна» ООД
гр.Варна за управление и техническа експлоатация съоръжения - публична общинска
собственост:
1. 1. ”Битово-фекална канализация, помпена станция за битово-фекални води и
сградни канализационни отклонения, находящи се в с.Разделна, общ.Белослав” в това
число:
- Клон 1 от ОК28 до ОК 21 по ул. ”Петрича”; от ОК 17 до ОК28 по ул. ”Стефан Караджа”
от ПС- ОК 12- ОК 13 до ОК 17 по ул. ”Топола” - Lкл.= 561,70м;
- Клон 2 от ОК 13-ОК9- ОК6- ОК 57 до РШ 13 по ул.”Централна” -Lкл.=647,30м;
- Клон 3 от ОК13- ОК34-ОК37-ОК-56-ОК42 до ОК45 по ул.”Централна” - Lкл.=835м;
- Клон 4 от ОК6 до ОК7 по ул.”Индже войвода”- Lкл.=153,40 м;
- Клон 5 от ОК9 до ОК18 по ул.”Трети март”- Lкл.=201 м;
- Клон 6 от ОК17 до РШ2 по ул.”Стефан Караджа”- Lкл.=98 м;
- Клон 7 от ОК 27 до ОК 19 по ул.”Орлово гнездо”- Lкл.=150 м;
- Клон 8 от ОК 27 до ОК 23 по ул.”Стара планина”- Lкл.=169 м;
- Помпена станция за битово-фекални води в УПИ 000154 по КВС на с.Разделна, м-ст
„Балтата”, общ.Белослав.
1. 2. “Водоснабдяване с.Разделна – IV етап, Община Белослав” в това число: ул.
„Крайречна”, ул. „Мануш войвода”, ул. „Индже войвода”, ул. „Трети март”, ул. „Добруджа”,
ул. „Хаджи Димитър”, ул. „Централна” – ОК 42-ОК 45, ул. „Странджа”, ул.”Хр.Ботев”, ул.
„Йовково”, ул. „Стара планина”, ул. Стефан Караджа”

93.2 Общински съвет на Община Белослав упълномощава Кмета на Община
Белослав да проведе процедура по предоставянето и да сключи договор с “В и К Варна”
ООД гр.Варна за срок от 10 години за предоставяне на описаните в т. 1 съоръжения.
В 14,18 часа Б.Николов излиза от залата.
По четвърта точка
Ж. Костова – Преминаваме към четвърта точка от дневния ред относно: Промяна в
характера на собствеността на новообразувания УПИ ХХХVІІ в кв.19 по плана на
гр.Белослав, отреден за „Трафопост” от ликвидирания УПИ ХІV-284 в кв.19 по плана
на гр.Белослав от публична в частна общинска собственост. Докладва:А.Вълканова–
гл.архитект на общ. Белослав
В 14,19 часа Е.Дичев излиза от залата.
Г-жа А.Вълканова запозна присъстващите с докладната.
Ж. Костова – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-жа
Десислава Митишева да докладва становището на комисията.
Д.Митишева- Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена, с 5 гласа „ЗА” подкрепи докладната.
Ж. Костова - 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 с 3 гласа - „ЗА” докладната
Ж. Костова – Имате думата за въпроси, мнения относно докладната. Няма.
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. 6, ал. 1 от ЗОС ,прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 94
94.1. Общински съвет на община Белослав обявява УПИ ХХХVІІ в кв.19 по плана на
гр.Белослав, с площ 110,76 кв.м., отреден за „Трафопост” от публична в частна общинска
собственост.
94.2. Общински съвет на община Белослав възлага на кмета на община Белослав да
извърши всички необходими действия и състави акт за частна общинска собственост на
имота.

По пета точка
Ж. Костова – Преминаваме към пета точка от дневния ред относно: Даване на съгласие
за изработване на ПУП-ПРЗ на част от пл.№300 кв.28 по плана на гр.Белослав, във
връзка с преотреждането на новообразувания УПИ за „Промишлена и търговска
дейност” Докладва:А.Вълканова–гл.архитект на общ. Белослав
Г-жа А.Вълканова запозна присъстващите с докладната.
В 14,22 часа в залата влезе Б. Николов.
В 14,23 часа в залата влезе Е.Дичев.
Ж. Костова – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-жа
Десислава Митишева да докладва становището на комисията.
Д.Митишева- Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена ,с 4-“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ” и 1 глас „ЗА” не подкрепи
докладната.
Ж. Костова 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 с 3 гласа - „ЗА” докладната
Ж. Костова – Имате думата за въпроси, мнения относно докладната.
Е.Дичев- Ще се обслужват частни интереси. 30% е на общината, трябва да имаме
съгласието на мажоритарния собственик. Нашата коалиция няма да подкрепи
докладната.
А.Вълканова-Съгласно чл.124, ал.3 такава процедура се задейства от заинтерeсованите
лица без да се посочва % -то участие.
И.Димитрова- Г-н Дичев, ние говорим за земята, където общината е 100% собственик.
Не за сградата.
В.Вълканова- Не можах да присъствам на сесията .Кажете ми за кой точно парцел става
въпрос и чии интереси засяга.
А.Вълканова- В момента се извършват авторемонтни дейности там.
И.Димитрова- Самата сграда се намира до стадиона - това е бившата баничарница.
Е.Дичев- Консултирал съм се с адв.Жеков, не може общината с такова малко участие
да предприема такива действия.
А.Вълканова- Ние искаме да урегулираме имота, което е в интерес на всички
собственици

И.Димитрова- Г-н Дичев, може би не сте обяснили на адв.Жеков за какво точно става
въпрос.
П.Атанасова- Съгласно приложената скица се вижда, че ъгъл от сградата попада в УПИ
І и поради тази причина се налага урегулирането на имота.
Е.Дичев- Трябва да се вземе съгласието на мажоритарния собственик.
В.Вълканова- Аз вече си изясних и предлагам да подкрепим докладната. Общината не
може да е малък собственик, тя винаги е голям собственик.
Ж. Костова- Преминаваме към гласуване.
С поименно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 9, ”ПРОТИВ”-0,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 8, Общински съвет Белослав на основание чл.21 ал.1 т.8
чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.134 ал.1 т.1 от ЗУТ ,взе следното

Р Е Ш Е Н И Е №95
95.1. Общински съвет на Община Белослав дава съгласие да се изработи ПУП-ПРЗ на
част от имот пл.№ 300, кв. 28 по плана на гр. Белослав, отреден за улична регулация с
о.т 1095-1096 и част от същия, който влиза в УПИ І – “Стадион”, кв. 157 по плана на
гр.Белослав, във връзка с отреждането на самостоятелен УПИ за находящата се в
имота сграда – “Комбинирана работилница”, който да бъде отреден за “Промишлена и
търговска дейност“ .
95.2.Общински съвет на Община Белослав възлага на кмета на Община Белослав да
предприеме необходимите действия, произтичащи от предходната точка.

По шеста точка
Ж. Костова – Преминаваме към шеста точка от дневния ред относно: Промяна в
характера на собствеността на новообразувания УПИ ІV в кв. 150 по плана на
гр.Белослав, отреден за „Търговска дейност” от ликвидирания УПИ ІІ в кв.150 от
публична в частна собственост.Докладва:А.Вълканова–гл.архитект на общ. Белослав
Г-жа А.Вълканова запозна присъстващите с докладната.
Ж. Костова – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-жа
Десислава Митишева да докладва становището на комисията.
Д.Митишева- Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена с 3 гласа „ЗА” , „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ”- 2 подкрепи
докладната.

Ж. Костова - 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 с 3 гласа - „ЗА” докладната
Ж. Костова- Давам думата на председателя на икономическа комисия, г-жа Юлияна
Рачева да докладва становището на комисията.
Ю.Рачева-– Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги,икономическата
комисия в състав 4 члена с 2 гласа „ЗА” ,“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2 не подкрепи
докладната.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси, мнения относно докладната.
В 14,36 часа В.Митева излезе от залата.
В 14,37 часа В.Митева влезе в залата.
Ж. Костова- Преминаваме към гласуване.
С поименно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 13,”ПРОТИВ”2,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 2, Общински съвет Белослав на основание чл. 21, ал. 1, т. 8
чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 96
96.1. Общински съвет на община Белослав обявява УПИ ІV в кв.150 по плана на
гр.Белослав, с площ 248,09 кв.м., отреден за „Търговска дейност” от публична в частна
общинска собственост.
96.2. Общински съвет на община Белослав възлага на кмета на община Белослав
да извърши всички необходими действия и състави акт за частна общинска собственост
за имота.
В 14,40 часа председателят на ОбС Белослав обяви 15 мин. почивка.
В 14,55 часа започна заседанието.

По седма точка
Ж. Костова – Преминаваме към седма точка от дневния ред относно Даване на
съгласие за изработване на ПУП – ПРЗ на УПИ І , кв.13 по плана на с.Страшимирово,
общ.Белослав отреден за „Озеленяване” и преотреждането на същия за „Жилищно
строителство”.Докладва:А.Вълканова–гл.архитект на общ. Белослав
Г-жа А.Вълканова запозна присъстващите с докладната.

Ж. Костова – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-жа
Десислава Митишева да докладва становището на комисията.
Д.Митишева- Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена с 4 -“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ” и 1 “ПРОТИВ” комисията не
подкрепи докладната.
Ж. Костова - 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, с 3 гласа -“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ” не
подкрепи докладната,
Ж. Костова – Имате думата за въпроси, мнения относно докладната.
Е.Дичев- Искам да попитам Експертния съвет от какво е бил воден при вземането на
решенията. Трябва да се мисли за благото на населението. В с.Страшимирово освен
този парцел, отреден за озеленяване, няма друг такъв.
Ж. Костова- Г-н Дичев защо няма такива имоти? Как се стигна до това положение?
В. Христова- Аз искам и като жител на селото да кажа, че съм обидена от тази
докладна. За мен доводите на Калоян Николов са несериозни. В селото има частни
имоти - къщи и парцели за продаване, и който иска може да си купи .Този парцел
трябва да остане за детска площадка, да има децата къде да играят .
Г-н Ж. Петров – Приемам абсолютно доводите Ви за това. Не знаех за кои имоти става
въпрос. На тези хора от селото съм обещал да направим детска площадка и след като
разбрах за кой имот става въпрос, ако е необходимо ще оттегля докладната.
К.Николов- Колежката каза, че е обидена. Искам да кажа защо се стигна до вземането
на това решение от моя страна. Една дама, която е инвалид прояви интерес, иска да
закупи такъв имот в селото и воден от това написах докладната до кмета.
В. Христова- Това като оправдание ли да го приемам.
В.Вълканова – Аз искам да кажа, че г-н Ж. Петров не може да си оттегли докладната.
Ж. Костова- Според сега действащия правилник за работата на общ.съвет Белослав има
такова правно основание за оттегляне на докладна. Предлагам да гласуваме докладната.
С поименно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 0,”ПРОТИВ”-12,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 5, Общински съвет Белослав на основание чл. 21, ал. 1, т. 8
чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на
територията НЕ ПРИЕ!

Р Е Ш Е Н И Е №97
97. 1. Общински съвет на община Белослав дава съгласие да се изработи ПУП-ПРЗ
на УПИ I, кв.13 по плана на с.Страшимирово, общ.Белослав, за който е съставен АОС
№ 908/25.03.2010 г., във връзка с преотреждането на същия от „Озеленяване” за
„Жилищно строителство”
97.2. Общински съвет на община Белослав, възлага на Кмета на община Белослав
да предприеме необходимите действия произтичащи от предходната точка.
По осма точка
Ж. Костова – Преминаваме към осма точка от дневния ред относно Общинска
програма за закрила на детето за 2012г.Докладва: Д.Йорданова–зам.кмет на общ.
Белослав
Г-жа Д.Йорданова запозна присъстващите с докладната.
В 15,06 часа от залата излизат Хр.Христов,Е. Дичев и В.Кателиев.
В 15,08 часа в залата влиза В.Кателиев.
Ж. Костова – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
образование в състав от 3 члена с 3 гласа – “ЗА” прие докладната.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси, мнения относно докладната.
И.Сърмов- Аз искам да попитам по приоритет 1 в трета колона – отговорни институции
е отбелязано Община Пещера. Какво общо имаме с това.
Ж. Костова- Г-н Сърмов на комисиите уточнихме, че става въпрос за техническа
грешка.
Ж. Костова- Други въпроси? Преминаваме към гласуване.

С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15,”ПРОТИВ”0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание чл.21, ал.1, т.12
чл.27, ал.3 от ЗМСМА и чл. 3 от ППЗЗД, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 98
98.1 Общински съвет – Белослав приема общинска програма за закрила на детето за
2012 година.

По девета точка
Ж. Костова – Преминаваме към девета точка от дневния ред относно Общинска
програма за мерките за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби
през 2012г. Докладва:Д.Йорданова – зам.кмет на община Белослав
Г-жа Д.Йорданова запозна присъстващите с докладната.
В 15,10 часа Хр.Христов влезе в залата.
Ж. Костова – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
образование в състав от 3 члена с 3 гласа – “ЗА” прие 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, мнения относно докладната.
В 15,14 часа в залата влиза Е. Дичев
В.Вълканова - Уважаеми колеги подкрепям докладната. Училищният отбор по шах, ако
се класират на републиканското първенство могат да кандидатстват по тази програма.
Тази програма се обезпечава от централния бюджет, поемам ангажимент да я допиша.
Обществото ни винаги подпомага трудните деца, а тези, които го дърпат напред също
трябва да бъдат подпомагани.

С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17,”ПРОТИВ”0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание чл.21, ал.1, т.12 и
чл.27, ал.3 от ЗМСМА и чл. 12 от Наредбата за условията и реда за осъществяване
на закрила на деца с изявени дарби, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е №99

99.1Общински съвет – Белослав приема общинска програма на мерките за
насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби през 2012 година.

Ж. Костова - Уважаеми колеги, искам да отбележа, че съгласно сега действащия
правилник, чл. 95 регламентира оттеглянето на докладна.
По десета точка
Ж. Костова – Преминаваме към десета точка от дневния ред относно Връчване на
почетен знак на община Белослав. Докладва Д.Йорданова–зам.кмет на община
Белослав
Г-жа Д.Йорданова запозна присъстващите с докладната.
Ж. Костова – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
образование в състав от 3 члена с 2 гласа – “ЗА” и 1 – “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие
докладната.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси, мнения относно докладната.
В.Вълканова - Няма да участвам в гласуването.
Е.Дичев - Аз имах честта да уча 1 година в това училище. Децата ми са учили там.
Съпругата ми преподава преди години. Нивото на образование, успехите, които
постигат учениците са високи. Това училище може да бъде наредено на едно от
първите места в областта и страната.
В 15,20 часа Хр.Христов излезе от залата.

С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 15,”ПРОТИВ”0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание чл.21, ал.1, т.23 и
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, §4 от заключителните разпоредби на Наредба № 13 за
символиката на община Белослав и във връзка със 150-годишния юбилей на СОУ
„Св. св. Кирил и Методий” – Белослав , прие следното

.

Р Е Ш Е Н И Е №100

100.1 Общински съвет – Белослав реши да бъде връчен почетен знак на община
Белослав на СОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Белослав.

По единадесета точка
Ж. Костова – Преминаваме към единадесета точка от дневния ред относно Създаване
на звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж. Докладва
Д.Йорданова – зам.кмет на общ. Белослав
Г-жа Д. Йорданова запозна присъстващите с докладната.
В 15,22 часа Д. Митишева излезе от залата.
В 15,22 часа Хр.Христов влезе в залата.
В 15,23 часа Хр.Христов излезе от залата.
В 15,23 часа Д. Митишева влезе в залата.
В 15,25 часа Хр.Христов влезе в залата.
Ж. Костова – Благодаря!Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
образование в състав от 3 члена с 3 гласа – “ЗА” прие докладната.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси, мнения относно докладната.
Г.Тодорова- Искам да попитам знае ли се колко броя социално слаби ще бъдат
обслужени, финансирането от къде ще бъде.
Д.Йорданова- По предварителни проучвания има около 110-125 инвалида на
територията на общината, в това число и деца. Финансирането е на 100%, общината
няма да участва във финансирането. Ще бъдат наемани само безработни. Всеки ще си
прецени какви средства ще бъдат заделени.
Ж. Костова - Други въпроси.
Е. Дичев - Успех на начинанието.
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 и
чл.27, ал.3 от ЗМСМА прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 101

101.1 Общински съвет – Белослав възлага на общинска администрация да разработи
проектно предложение по схема BG051PO001-5.1.04 “ПОМОЩ В ДОМА” по приоритетна

ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, основна област на
интервенция 5.1 „Подкрепа на социалната икономика” на оперативна програма «Развитие
на човешките ресурси» и кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ;
101.2 Да бъде създадено звено за услуги в домашна среда към Домашен социален
патронаж, финансирано по схема BG051PO001-5.1.04 “ПОМОЩ В ДОМА” по
приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, основна
област на интервенция 5.1 „Подкрепа на социалната икономика” на оперативна програма
«Развитие на човешките ресурси».

По дванадесета точка
Ж. Костова – Преминаваме към дванадесета точка от дневния ред относно Отпускане
на еднократна помощ на социално слаби лица от община Белослав. Докладва:
В.Христова – общ.съветник
Г-жа В. Христова запозна присъстващите с докладната.
В 15,29 часа Е.Дичев излезе от залата.
Ж. Костова – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
образование в състав от 3 члена с 3 гласа – “ЗА” прие докладната.
Ж. Костова- Давам думата на председателя на икономическа комисия, г-жа Юлияна
Рачева да докладва становището на комисията.
Ю.Рачева-– Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, икономическата
комисия в състав 4 члена с 4 гласа „ЗА” ,подкрепи докладната.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси, мнения относно докладната.
В. Христова-Искам само да уточня, че за пръв път отпускаме тавана на еднократната
помощ от 200 лв на една майка за специализирана храна за детето й .
В 15,31 часа В.Кателиев излезе от залата.

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 и
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, Решение № 246 от 02.03.2006 г. и Заповед № 173/27.02.2012
г. на Кмета на община Белослав,взе следното

Р Е Ш Е Н И Е №102
102.1 Отпуска еднократна помощ на Кристина Емилова Йорданова от гр.
Белослав, заявление вх. № 9400-98/07.03.2012 г. в размер на 50 лева за закупуване
на лекарства.
102.2 Отпуска еднократна помощ на Рейхан Махремов Джаферов от с. Езерово,
заявление вх. № 9400-102/12.03.2012 г. в размер на 100 лева за закупуване на
лекарства.
102.3 Отпуска еднократна помощ на Йорданка Иванова Атанасова от гр.
Белослав, заявление вх. № 9400-103/13.03.2012 г. в размер на 200 лева за
закупуване на лекарства и специализирана храна за сина й Георги Димитров
Георгиев.
102.4 Отказва да отпусне еднократна помощ на Атанаска Тодорова Стамова от с.
Езерово, заявление вх.№ 9400-105/14.03.2012 г. поради факта, че неплатените
сметки комисията не класифицира като инцидентно възникнала потребност;
102.5 Отпуска еднократна помощ на Павлина Христова Иванова от гр. Белослав,
заявление вх. № 9400-107/15.03.2012 г. в размер на 100 лева за лечение в гр.
София.
102.6 Отказва да отпусне еднократна помощ на Али Неджебов Ешрефов от с.
Езерово ,заявление вх.№ 9400-121/27.03.2012 г. поради факта, че лицето не се
нуждае от скъпо струващи лекарства и медикаменти.
По тринадесета точка
Ж. Костова – Преминаваме към тринадесета точка от дневния ред . Колеги постъпило е
писмо от общината за избор на представител на ОбС Белослав в комисия за провеждане
на конкурс за длъжността Директор на ОДЗ ”Щастливо детство” гр.Белослав с изнесена
група в с.Разделна.
Давам думата на председателя на комисията по образование Валентина Христова.
В. Христова - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
образование в състав от 3 члена с 3 гласа – “ЗА” предлага Росен Гацин .
Р. Гацин – Колеги, правя си отвод.
Ж. Костова - Други предложения.
Хр.Христов - Предлагам Десислава Митишева.
Д. Митишева - Колеги аз също си правя отвод.
В.Христова – Мисля, че най-добрия избор ще бъде Веска Вълканова.
Г. Тодорова - Подкрепям предложението за В. Вълканова.
В 15,35 часа Е.Дичев влезе в залата.

Ж. Костова - Предлагам да гласуваме предложението на В.Христова за представител на
Общински съвет Белослав в комисията за провеждане на конкурс за длъжността
„Директор” на ОДЗ Щастливо детство гр. Белослав с изнесена група в с. Разделна
да бъде В.Вълканова.

С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16,”ПРОТИВ”0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание чл.21,ал.1, т.1 и
чл.27, ал.4 от ЗМСМА взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 103
103.1 Общински съвет – Белослав реши да бъде избрана Веска Чернева
Вълканова - Данева като представител на общински съвет Белослав в комисията за
провеждане на конкурс за длъжността „Директор” на ОДЗ Щастливо детство гр.
Белослав с изнесена група в с. Разделна
В.Вълканова – Колеги, аз искам да Ви благодаря, че ме избрахте за представител на
тази комисия. Това учебно заведение е донор на бъдещи ученици за нашето училище. И
за мен ще е чест да участвам в избора на Директор.
В 15,35 часа В.Кателиев влиза в залата.
В 15,35 часа Б.Николов излиза от залата.

По четиринадесета точка
Ж. Костова – Преминаваме към четиринадесета точка от дневния ред. Изработване на
проект за Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Докладва: П.АтанасоваПредседател на Вр.К към ОбС Белослав
В 15,36 часа В.Митева излиза от залата
Г-жа П.Атанасова запозна присъстващите с докладната. Колеги, искам да направя
някои уточнения относно новия Правилник. Предлагам чл.62, ал.7 да отпадне, защото
същия текст е и в чл.85. На заседание на комисиите постъпи предложение от Хр.
Христов в чл.65, ал.1 вместо 48 часа, материалите за сесията да се предоставят 72 часа
преди самото заседание. В чл.65 ал.4 да се добави – гласувания дневен ред. В чл.104
отпада закон за допитване на народа, а вместо него да се добави Закона за пряко
участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
Новите предложения са в интерес на работата, за улеснение.
В 15,38 часа В.Митева влиза в залата.

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 с 3 гласа - „ЗА” докладната
Ж. Костова - Давам думата на председателя на икономическа комисия, г-жа Юлияна
Рачева да докладва становището на комисията.
Ю.Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги,икономическата
комисия в състав 4 члена с 4 гласа „ЗА”, подкрепи докладната.
Ж. Костова – Давам думата на председателя на комисията по образование Валентина
Христова.
В. Христова - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
образование в състав от 3 члена с 3 гласа – “ЗА” прие докладната.
Ж. Костова – Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-жа Десислава
Митишева да докладва становището на комисията.
Д.Митишева- Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена с 5 гласа „ЗА”, подкрепи докладната. На заседание на
комисиите постъпи предложение от Хр. Христов в чл.65, ал.1 вместо 48 часа,
материалите за сесията да се предоставят 72 часа преди сесия.

В 15,39 часа Б.Николов влиза в залата.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси, мнения относно докладната.
В.Вълканова - Поздравления за колегите. Може би трябваше по-малко да преписват от
ЗМСМА и стария правилник. Този правилник не дава отговор какво е редовна и какво
извънредна сесия. Аз лично ще подкрепя правилника. В чл.21, ал.1 е отбелязано, че
възнаграждението на Председателя на ОбС е 60% от заплатата на Кмета при 20 часа
седмично. За ½ работен ден Кмета ще взима по-малко от работната заплата на
Председателя. Нямам нищо против Женя, но го правя за твоя сигурност.
В 15,46 часа В.Кателиев напуска залата.
В 15,47 часа В.Кателиев влиза в залата.
В 15,47 часа Б.Николов излиза от залата.
Е.Дичев - Не съм специалист по графика за сесиите, но е по-добре това да бъде
регламентирано. Да знаем кога ще сме ангажирани с провеждането на сесиите. И
според мен най-удачно ще е да бъде всеки втори вторник от месеца за редовните сесии.

Ж.Костова - Спазването на график за провеждане на сесиите е трудно за
администрацията. Според мен това не е гъвкаво.
В.Кателиев - Аз напълно подкрепям предложението на г-н Дичев за графика на сесиите.
Така всеки от нас ще има възможност да си планира отпуските.
В.Вълканова - Аз предлагам да укротим страстите. В много населени места има такъв
график за сесиите. Удобно ще бъде и за общинската администрация да знае кога да си
подготвя документите за сесия.
В 15,54 часа В.Кателиев излезе от залата.
В 15,56 часа В.Кателиев влезе в залата.
Е.Дичев – Предложението ми е в чл.61, ал.5 текста да бъде: Редовните заседания на
общинският съвет се провеждат всеки втори вторник от месеца, започват от 09,00 часа и
продължават най-късно до 17,00 часа.
Б.Николов - Предлагам, когато има сесия да няма профилактика на ферибота.

Ж.Костова - Предлагам да гласуваме предложението на Хр.Христов .
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 15, ”ПРОТИВ”0,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 2. Общински съвет Белослав ПРИЕ предложението.
В 15,59 часа Д.Митишева излезе от залата.
Ж.Костова - Предлагам да гласуваме предложението на Е.Дичев.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 15, ”ПРОТИВ”-1,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0. Общински съвет Белослав ПРИЕ предложението.
Ж.Костова - Предлагам да гласуваме цялата докладна с направените корекции.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16, ”ПРОТИВ”-0,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание чл .21,ал.3 чл.27,
ал.3 от ЗМСМА и Решение № 26/22.12.2011 г от Протокол №4/22.12.2011г,взе
следното

Р Е Ш Е Н И Е № 104
104.1 Общински съвет – Белослав приема Правилник за организацията и дейността на
общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация

По петнадесета точка
Ж. Костова – Преминаваме към петнадесета точка от дневния ред: Актуализация на
бюджет, ИБСФ и поименен списък за капиталови разходи на Община Белослав за 2012
г. Докладва: Р.Николова – директор Д”ФМП и АО”.
Г-жа Р.Николова запозна присъстващите с докладната.
В 16,00 часа Хр.Христов излезе от залата.
В 16,01 часа Хр.Христов влезе в залата.
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 с 3 гласа - „ЗА” докладната
Ж. Костова - Давам думата на председателя на икономическа комисия, г-жа Юлияна
Рачева да докладва становището на комисията.
Ю.Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги,икономическата
комисия в състав 4 члена с 4 гласа „ЗА”, подкрепи докладната.
Ж. Костова – Давам думата на председателя на комисията по образование Валентина
Христова.
В. Христова - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
образование в състав от 3 члена с 3 гласа – “ЗА” прие докладната.
Ж. Костова – Давам думата на г-жа В. Митева да докладва становището на комисията
по ТСУ.
В. Митева - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 4 члена с 1 глас „ЗА” и 3- “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ не подкрепи
докладната.
Ж. Костова – Имате думата за въпроси, мнения относно докладната.
В 16,04 часа от залата излезе Г.Тодорова.
Хр.Христов – Към днешна дата това, което е направено, е противозаконно.
Р.Николова - Имаше проверка от ХЕИ, трябваше да се направят спешни ремонти по
предписание, които не търпяха отлагане, в противен случай трябваше да се закрият
млечната кухня и стола. Това трябваше да мине на предната сесия, но Вие не приехте
бюджета.
В 16,07 часа Б.Николов излиза от залата.

К.Николов - Искам да направя предложение за ремонт на дограмата на детската
градина в с.Страшимирово. Имайте предвид, че прозорците са облепени с тиксо,
лелките слагаха одяла по прозорците да не влиза студения въздух през зимата. По мои
изчисления ремонта ще е около 4750 лв.
В 16,09 часа в залата влиза Б.Николов.
Е.Дичев -Уважаеми колеги, виждам, че има подобрение в представянето на бюджета.
Имам притеснение, че бюджета няма да се върже. При план 1113000 лв, преходния
остатък към 04.11.2011 г. е 333000 лв. Моят анализ показва, че остават 463000 лв,
изхарчени са 738000 лв или имаме дефицит от 275000 лв.
Моето притеснение е, че
от община с преходен остатък ще завърши с дефицит накрая. Според мен е
дебалансиран бюджета и в тази връзка няма да го подкрепим.
В 16,11 часа Б.Николов излиза от залата.
В.Вълканова - Има голяма истина в това, което казва г-н Дичев. Аз обаче искам да
помоля да преодолеем политическите страсти, да постъпим зряло и да подкрепим
бюджета. Нещата трябва да тръгнат напред, да се случат.
Г-н Ж.Петров - Уважаеми съветници, на втора поредна сесия от една и съща
политическа сила се опитват да ме провалят. Сега и Десислава Митишева напусна
залата. Нямам нищо против, сваляйте ме, предизвиквайте нови избори, след като съм
неудобен. За времето, през което съм бил кмет на тази община съм се стремял да търся
баланс между отделните политически сили. Нищо противозаконно не съм направил.
Идва ХЕИ, затваря млечната кухня и стола ,прави предписания, които аз съм длъжен
да изпълня. На предната сесия не приехте бюджета. Ако бях поканил г-н Христов да
направи ремонта може би този въпрос нямаше да стои на дневен ред сега. Направен е
ремонта и млечната кухня функционира в момента. Какво лошо направих, като искам
да направя разширение на моста до училището, паркинг и закрит пазар. Във връзка с
това, че са изхарчени пари за ДДС - 600 000 лв. Тези пари са от собствени средства ако
не бяха платени не можем да кандидатстваме за безлихвен заем. Нищо незаконно не
съм извършил. Напускам заседанието.
В 16,25 часа беше дадена 15 мин почивка.
В16,40 часа започна заседанието.
Е.Дичев – Виждам, че г-н Кмета много се разстрои. Предлагам да гласуваме бюджета,
като го подкрепим с малки поправки. Средствата предвидени в Приложение 1, точка
2.3 в размер на 38 200 лв. да бъдат отпуснати 5000 лв за дограма на детската градина в
с.Страшимирово и 20 000 лв за таблети на съветниците.
Ж.Костова – Значи Вие предлагате да не се запълнят дупките по улиците, а да се купят
таблети?

В.Вълканова - Предлагам да гласуваме бюджета така както е внесен.Разбира се, тези
разходи за ремонта на градината и купуването на таблети са необходими, но не са
належащи.
В.Христова - Аз също искам бюджета да се приеме в този вид.
Ж.Костова - Предлагам да гласуваме предложението на г-н Дичев.
С поименно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 8, Б.Николов, В.Кателиев,
В.Митева, Д.Митишева, Е.Дичев, И.Сърмов, ,Р.Пенчев, Хр. Христов ,)”ПРОТИВ”-8,
(,В.Христова, В.Вълканова, Ж.Костова, П.Савова П.Янева Р.Гацин С.Михов,
Ю.Рачева”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав,не прие предложението.

Ж.Костова - Предлагам да гласуваме цялата докладна
С поименно гласуване при кворум - 16, гласували „ЗА” – 16, ”ПРОТИВ”-0,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание чл.18, ал.1 от
Закона за общинските бюджети, чл.21, ал.1, т.6 и чл.27,ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл.38, ал.2 от Наредба
№11 на Общински съвет Белослав за условията и реда за съставянето,
изпълнението и отчитане на общинския бюджет, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е №105
105.1 Общински съвет Белослав приема и утвърждава актуализацията на
бюджета, в т.ч. и на поименен списък за капиталови разходи съгласно Приложения
№№ 1 и 2.
105.2 Общински съвет Белослав приема и утвърждава актуализацията на ИБСФ,
съгласно Приложение № 3.
105.3
начин:
1.1.

Общински съвет Белослав променя свое Решение № 49-14 по следния
Създава се т. 49-14-6 със следния текст”за персонала в дейност
„Целодневни детски градини и обединени детски заведения”- 290 лв.

105.4 Общински съвет Белослав определя размер на СМБРЗ за следните
дейности, считано от 01.05.2012г.
1.2. Дейност „ДСП” – 318,28лв.
1.3. Дейност „Чистота” – 357,93лв.
1.4. Дейност „Столове” – 347,50лв.
105.5 Общински съвет приема и утвърждава актуализация на поименния списък
на пътуващите служители от общинска администрация с право на заплащане на част
от транспортните разходи, съгласно Приложение № 4.

По шестнадесета точка
Ж. Костова – Преминаваме към шестнадесета точка от дневния ред. Разни.
В Общински съвет е постъпила жалба от Васил Каракашев. Давам думата на г-н
Каракашев да ни запознае с жалбата.
В.Каракашев - Нали я има раздадена тази жалба.
И.Сърмов - Г-н Каракашев, съгласно правилника Вие трябва да ни запознаете с
жалбата.
В.Каракашев – Писал съм хиляди жалби. Ако не ми обърнете внимание ще извикам
телевизията и ще станете за смях пред цяла България. Искам Вашето съдействие.
В.Кателиев - Явно на гражданина му е доста трудно да се справи с проблема. Моето
предложение е да му помогнем. Не съм сигурен дали всичко е законно в това
помещение.
Ж.Костова - В Наредба №1 е регламентирано работното време на заведенията. Не
можем да променяме работното време само на един търговски обект, това е
дискриминационно нарушение.
Ю.Рачева - Според мен въпроса е личностен.
В.Вълканова - Искам да се успокоите г-н Каракашев, ние не сме в състояние да
променим работното време само на този обект. Оправете си съседските отношения.
Въпроса няма да се реши с телевизия и медии. Не е вярно, че заведението се посещава
само от наркомани в късните часове. Много млади хора вечер като се разхождат из
града предпочитат да изядат топла закуска в това време и те не са наркомани или
пияници. Трябва да Ви кажа, че точно по подобни причини в Белослав няма ресторант,
в който като ти дойдат гости няма къде да ги заведеш.
И.Сърмов - Моля да се успокоите. Обаждали сме се на ХЕИ, те са идвали на проверка.
Всичко е в норма. Има наредби, които важат за всички. За мен въпроса е за
изпълнителната власт.
Ж.Костова - Г-н Каракашев, на следващото заседание ще дадем отговор по вашия
въпрос.
В 17,00 часа заседанието беше закрито.

Инж.Ж.Костова
Председател на общински съвет Белослав:

