ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
П Р О Т О К О Л № 25

Днес, 14.09.2017 г. /четвъртък/ от 10.00 часа, в конферентната зала на Община Белослав, се
проведе двадесет и петото редовно заседание на Общински съвет Белослав. При откриване на
заседанието присъстваха 16 общински съветника, Кмета на Община Белослав – г-н инж. Деян
Иванов. Отсъства Р.Пенчев. Всички имате проект за дневен ред. Само да вмъкна една
забележка, на комисиите комисията по ТСУ не можа да се състои поради липса на кворум. Да
си зададем въпроса, ако някой колеги редовно няма да идват на комисии, без да обвинявам
никого, може да имат ангажименти. Не говоря за хора, които не са идвали един или два пъти,
като г-н И.Матев и г-н Хр.Христов. Дали не е редно да намалим броя на състава на комисиите,
за да можем да имаме мнозинство от двама човека. Да се замислим върху тази тема.
Д.Добрев- Каква комисия ще е от двама човека?
Д.Йорданова- Трябва поне трима.
В 10,03 часа в залата влиза Р.Пенчев.
Ж.Димитров- Така или иначе много пъти комисиите заседават от трима човека, поне ще имаме
кворум от двама. Комисията по ТСУ не се състоя, защото не можахме да съберем кворум.
Имате тема за размисъл.
Д.Йорданова- Извинявам се, само искам във връзка с това, което казахте, ако е възможно да
огледаме началния час на комисиите. Има хора, коита имат желание да присъстват, но часовете
са по- рано. Ако може малко по- късно да бъдат.
Ж.Димитров- Ние се съобразяваме и с работното време на общинска администрация. Ако има
предложения от Ваша страна, аз съм отворен.
И.Матев- Аз искам само едно мнение да изразя. Не е нормално, веднъж на три месеца да
провеждаме заседание и да разглеждаме толкова много докладни с хиляди страници
приложения. Не могат да се огледат както трябва. Не е нормално това нещо.
Ж.Димитров- Благодаря, да пристъпим към гласуване на дневния ред?
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 16, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1 Общински
съвет Белослав реши да приеме следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Докл. записка вх. № 96/11.08.2017г.- Одобряване на Подробен устройствен план –
парцеларен план за обекти:
1.1. „Изграждане на трафопост тип МТТ в ПИ 017017 в землището на с. Разделна, Община
Белослав и кабелна линия СрН за захранването му от ВЕЛ 20 кV извод „Разделна”.

1.2. „Изграждане на сградно водопроводно отклонение за ПИ 017017 в землището на
с.Разделна, Община Белослав от съществуваща водомерна шахта, находяща се в ПИ 017018 в
землището на с.Разделна, Община Белослав”
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Вл. Георгиев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”
2. Докл. записка вх. № 109/05.09.2017г.- Осигуряване на пътен достъп до поземлени имоти,
находящи се в местност „Манастира” по КККР на гр. Белослав, Община Белослав.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Вл. Георгиев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”
3. Докл. записка вх. № 110/05.09.2017г.- Приемане на изменение и допълнение на Наредба № 2
за чистотота, управлението на отпадъците и екологията на Община Белослав.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Вл. Георгиев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”
4. Докл. записка вх. № 93/09.08.2017г- Сключване на договор по чл.20, ал.1 от Закона за
управление на отпадъците за изграждане и функциониране на система за разделно събиране на
отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия, картон, метали, пластмаси и стъкло на
територията на Община Белослав.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Вл. Георгиев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”
5. Докл. записка вх. № 101/28.08.2017г- Отдаване под наем на части от недвижими имоти публична общинска собственост, предоставени за управление на училища, детски градини.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Вл. Георгиев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”
6. Докл. записка вх. № 102/28.08.2017г.- Изкупуване право на собственост от физическо лице
върху поземлен имот с идентификатор 69763.501.81 по КККР на с. Страшимирово, върху който
е отстъпвано право на строеж на жилищна сграда.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Вл. Георгиев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”
7. Докл. записка вх. № 97/18.08.2017г.- Изкупуване право на собственост от физическо лице
върху поземлен имот с идентификатор 69763.501.98 по КККР на с. Страшимирово, върху който
е отстъпвано право на строеж на жилищна сграда.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Вл. Георгиев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”
8. Докл. записка вх. № 111/05.09.2017г.- Актуализиране на Годишната програма за управление
и разпореждане на имоти – общинска собственост за 2017г. и изкупуване право на собственост
от физическо лице на поземлен имот с идентификатор 69763.501.99 по КККР на с.
Страшимирово.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Вл. Георгиев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”

9. Докл. записка вх. № 98/18.08.2017г.- Изкупуване право на собственост от физическо лице
върху поземлен имот с идентификатор 27125.501.297 по КККР на с. Езерово, върху който е
отстъпвано право на строеж на жилищна сграда.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Вл. Георгиев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”
10. Докл. записка вх. № 105/28.08.2017г- Отдаване под наем на част от недвижим имот- частна
общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор
03719.503.570.1.8 по КККР на гр. Белослав, отреден за дискотека.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Вл. Георгиев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”
11. Докл. записка вх. № 113/07.09.2017г.- Актуализиране на Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 година.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Вл. Георгиев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”
12. Докл. записка вх. № 106/28.08.2017г.- Учредяване право на пристрояване по реда на чл.38,
ал.2 от ЗОС на тераси към апартаменти на жилищен блок № 16, вх.А, вх. Б, вх. В, с
идентификатор 03719.502.432.1, находящ се в поземлен имот – частна общинска собственост с
идентификатор 03719.502.432 по КККР на гр. Белослав.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Вл. Георгиев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”
13. Докл. записка вх. № 114/07.09.2017г.- Учредяване право на пристрояване по реда на чл.38,
ал.2 от ЗОС на тераси към апартаменти на жилищен блок № 17, вх.А, вх.Б, вх.В, с
идентификатор 03719.502.433.1, находящ се в поземлен имот – частна общинска собственост с
идентификатор 03719.502.433 по КККР на гр. Белослав.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Вл. Георгиев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”
14. Докл. записка вх. № 100/28.08.2017г. - Промяна в Решение № 229 от Протокол №
18/15.12.2016г. на Общински съвет Белослав.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: И.Димитрова – Гл.юрисконсулт на Община Белослав
15. Докл. записка вх. № 88/20.06.2017г- Приемане на наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 7 за поставяне на рекламни, информационни и монументално – декоративни
елементи на територията на Община Белослав.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: И.Димитрова – Гл.юрисконсулт на Община Белослав
16. Докл. записка вх. № 115/07.09.2017г.- Приемане на „Стратегия за личностно развитие на
децата и учениците в Община Белослав за периода 2017-2019г.” и „Годишен план на
дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Белослав за
периода 2017-2018г.”

Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: инж. Св. Колева- Зам. кмет на Община Белослав
17. Докл. записка вх. № 116/07.09.2017г.- Осигуряване на дейностите за ресурсно подпомагане
на децата и учениците със специални образователни потребности за учебната 2017/2018 година
в СУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Белослав.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: инж. Св. Колева- Зам. кмет на Община Белослав
18. Докл. записка вх. № 118/07.09.2017г.- Приемане на решение за одобряване на
Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Белослав / ОУП/
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Деница Тодорова- Директор дирекция „ИИП и СД”
19. Докл. записка вх. № 117/07.09.2017г.- Издаване на запис на заповед от Община Белослав в
полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Споразумение № РД 50-44 от
19.04.2017г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от
общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. за Проект „Изпълнение на
Стратегия за Водено от общностите местно развитие” и сключено Споразумение между МИГ
„Аврен- Белослав”, УО на ПРСР 2014-2020г., УО на ОПРЧР 2014-2020г. и ОУ на ОПИК 20142020г.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Деница Тодорова- Директор дирекция „ИИП и СД”
20. Докл. записка вх. № 92/09.08.2017г- Приемане на наредба за изменение и допълнение на
Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в
Община Белослав.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав
21. Докл. записка вх. № 94/09.08.2017г- Одобряване на доклад за резултатите от междинната
оценка на Общински план за развитие 2014-2020г. на Община Белослав.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав
22. Докл. записка вх. № 99/28.08.2017г.- Промяна в състава на местната комисия, създадено по
реда на чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав
23. Докл. записка вх. № 91/31.07.2017г- Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет
Белослав, взети през периода 01.01.2017г- 30.06.2017г.

Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав
24.Докл. записка вх. № 108/05.09.2017г.- Отчет за командировките на Кмета на Община
Белослав за второто тримесечие на 2017 година.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р.Николова – Директор дирекция „ФБ МДТ”
25. Докл. записка вх. № 112/05.09.2017г.- Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за
местните дейности на Община Белослав за периода 2018-2020г.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р.Николова – Директор дирекция „ФБ МДТ”
26. Докл. записка вх. № 107/05.09.2017г. Приемане на отчета на бюджета, на сметките за
средства от Европейския съюз и поименния списък за капиталови разходи на Община Белослав
към 30.06.2017г.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р.Николова – Директор дирекция „ФБ МДТ”
27. Докл. записка вх. № 119 /07.09.2017г. - Актуализация на бюджета на Община Белослав за
2017г.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р.Николова – Директор дирекция „ФБ МДТ”
28. Докл. записка вх. № 120/11.09.2017г.- Вземане на решение за изплащане на задължение на
Община Белослав по Покана за доброволно изпълнение в полза на МОСВ.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р.Николова – Директор дирекция „ФБ МДТ”
29. Докл. записка вх. № 90/20.07.2017г- Отчет за дейността на Общински съвет Белослав и
неговите комисии през периода 01 януари 2017г.- 30 юни 2017 година.
Внесено: Ж.Димитров- Председател на Общински съвет Белослав
Докладва: Ж.Димитров- Председател на Общински съвет Белослав
30. Докл. записка вх. № 89/04.07.2017г- Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в
Решение № 315 от Протокол № 23/15.06.2017г. на Общински съвет Белослав.
Внесено: Ж.Димитров- Председател на Общински съвет Белослав
Докладва: Ж.Димитров- Председател на Общински съвет Белослав

По първа точка
Ж. Димитров- Преминаваме към първа точка от дневния ред Докл. записка вх. №
96/11.08.2017г.- Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обекти:

1.1. „Изграждане на трафопост тип МТТ в ПИ 017017 в землището на с. Разделна, Община
Белослав и кабелна линия СрН за захранването му от ВЕЛ 20 кV извод „Разделна”.
1.2. „Изграждане на сградно водопроводно отклонение за ПИ 017017 в землището на
с.Разделна, Община Белослав от съществуваща водомерна шахта, находяща се в ПИ 017018 в
землището на с.Разделна, Община Белослав” Докладва Вл. Георгиев – Директор дирекция „ОС
и ТСУ”.
Г-н Георгиев запозна присъстващите с докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, мнения?
П.Живкова- Комисията по ТСУ не проведе заседание, поради липса на кворум. Аз имах доста
въпроси, обсъдихме ги с общинска администрация. Някой отстранихме, други – не. Разбрах, че
докладната е работена от арх. Вълканова, която в момента я няма. Не можаха да се уточнят
някой въпроси. Има неточности, няма да се спирам на грешките. Не можахме да намерим
протокола от ЕСУТ, с който са приети парцеларните планове. Въпросът е следния: в
докладната пише, че са приложени 4 проекта, 2 подробни плана и 2 работни, за които ще се
издава разрешението за строеж. Всъщност плана е един. Парцеларният план е за водопроводно
отклонение и за трафопост. Тук пише, че са два, приемаме два, а всъщност той е един. Смятам,
че това е съществена грешка. Аз лично ще гласувам против. Проектантът не си направил труда
да направи два ПУП-а, а ние ще приемаме два ПУП-а. Би следвало да има един план за
водопроводно отклонение и друг за трафопоста и кабелната линия. Те са направени на един
чертеж, не знам какво приемаме.
Г-н Д.Иванов- Къде пише, че са два парцеларни плана?
П.Живкова- В първата част и в решенията ние приемаме два плана.
Г-н Д.Иванов- В решението пише: Одобряване на Подробен устройствен план парцеларен план
за обекти т.1 и т.2. Не виждам къде пише два парцеларни плана. Тогава щеше да има две
заявления с две докладни.
П.Живкова-То е с едно заявление с две подточки. Парцеларен план за едното и парцеларен план
за другото.
Г-н Д.Иванов-Тоест не могат да съществуват подобекти, така ли да го разбирам.
П.Живкова-Не, парцеларните планове трябва да са отделно направени.
Г-н Д.Иванов-Защо?
П.Живкова-Тук пише, че са два, на първата страница.
Г-н Д.Иванов- Аз го изчетох и не видях да пише, че са два парцеларни плана.
П.Живкова- Няма да спорим.
Г-н Д.Иванов- Не искам да спорим, просто ако има някаква грешка, да я отстраним. Само, че
виждам ПУП, много пъти го е имало това нещо с два инфраструктурни линейни обекта- кабел
и водопровод.
П.Живкова- Тук пише, че са приложени две самостоятелни части.

Г-н Д.Иванов- Одобряване на Подробен устройствен план парцеларен план- единствено число
и под обекти 1 „Изграждане на трафопост тип МТТ в ПИ 017017 в землището на с. Разделна,
Община Белослав и кабелна линия СрН за захранването му от ВЕЛ 20 кV извод „Разделна” и 2.
„Изграждане на сградно водопроводно отклонение за ПИ 017017 в землището на с.Разделна,
Община Белослав от съществуваща водомерна шахта, находяща се в ПИ 017018 в землището на
с.Разделна, Община Белослав”
П.Живкова- На първа стр. Пише, че Комплексен проект за инвестиционна инициатива се състои
от следните самостоятелни части.
Г-н Д.Иванов- Г- н Георгиев можеш ли да ми донесеш преписката?
П.Живкова- Аз нямам нищо на против.
Г-н Д.Иванов- В решението 1.Общински съвет Белослав одобрява Подробен устройствен план –
парцеларен план / ПУП-ПП/ за обект. ПУП е в единствено число.
П.Живкова- И двата обекта са се запишат в едно решение. Да не са два ПУП-а, защото той е
един.
Г-н Д.Иванов-Защо трябва инвеститора да плаща две такси, две разрешения за строеж?
П.Живкова- Аз може ли да дойда? Въпросът е точно да се формулират нещата. Тези неща
трябваше на комисия да ги уточним.
Ж.Димитров- Г-жа Живкова имате ли конкретно предложение за решение?
П.Живкова-Точка 1 и 2 да се слеят. Да е ясно, че одобряваме един ПУП.
Ж.Димитров- Други въпроси?
Хр.Христов- Аз също ще гласувам против, защото знам за какво става въпрос. Бихте ли
обяснили какво точно ще става там? И на какво разстояние от последната къща ще бъде?
Говоря за бъдещото инвестиционно намерение.
Г-н Д.Иванов- Овцевъден комплекс.
Хр.Христов- На какво разстояние от последните къщи ще бъде? Там ще има най- малко 500
овце. Да Ви кажа аз, на 50-100м от последните къщи ще има комплекс с 500 или 1000 овце.
Ж.Димитров- Други въпроси?
Хр.Христов- Не съм чул отговор.
Ж.Димитров- Няма отговор.
Хр. Христов- Дефакто не знаят какво ще става там, така ли да разбирам.
Г-н Д.Иванов-За в момента не знаем. Не мога да Ви отговоря.
Хр.Христов- Не можете да обясните какво ще става там?

Ж.Димитров- Нямаше комисия, нямаше на кого да се обясни.
Хр.Христов- Сега е моментът да обясните на всички.
Г-н Д.Иванов-Докладната е за ПУП- Парцеларен план.
Хр.Христов-Въпросът ми беше какво ще става там? И на какво разстояние от къщите ще бъде?
П.Живкова- Може лесно да се провери в плана.
Хр.Христов- Идеята е да обясните на всички, аз знам за какво става въпрос. Едва ли на някой
ще му е приятно на 100м от дома му да има овцевъдна ферма.
Д.Йорданова- Тъй като има много въпроси по тази докладна и отговор може би няма да можем
да получим, предлагам тази точка да се гледа на следваща сесия.
Г-н Д.Иванов- Разстоянието е над 530 м.
Ж.Димитров – Предлагам да гласуваме предложението на г-жа Йорданова за оттегляне на
докладната.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 12, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 5 Общински
съвет Белослав прие направеното предложение.
Докладната беше оттеглена.

По втора точка
Ж. Димитров- Преминаваме към втора точка от дневния ред Докл. записка вх. №
109/05.09.2017г.- Осигуряване на пътен достъп до поземлени имоти, находящи се в местност
„Манастира” по КККР на гр. Белослав, Община Белослав. Докладва Вл. Георгиев – Директор
дирекция „ОС и ТСУ”.
Г-н Георгиев запозна присъстващите с докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, мнения? Г-жа Живкова?
П.Живкова- Нямам въпроси, на мен ми е ясно, гледана е един път, аз не съм съгласна.
Ж.Димитров - Благодаря. Други въпроси, мнения? Няма.
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 и чл.6, ал.1 от ЗОС, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 320
1.Общински съвет Белослав дава съгласие да се промени начина на трайно ползване
на поземлен имот с идентификатор № ПИ 03719.202.42 по КККР на гр. Белослав, с площ 1
421.00 м2, от „полски път” в земеделска земя - „нива”.

2. Общински съвет Белослав дава съгласие, след промяна в начина на трайно ползване
на описания имот в т.1, същия да се обяви за частна общинска собственост.
3. Общински съвет Белослав възлага на Кмета на Община Белослав да предприеме
необходимите действия, произтичащи от предходните точки.

По трета точка
Ж. Димитров- Преминаваме към трета точка от дневния ред Докл. записка вх. №
110/05.09.2017г.- Приемане на изменение и допълнение на Наредба № 2 за чистотота,
управлението на отпадъците и екологията на Община Белослав. Докладва Вл. Георгиев –
Директор дирекция „ОС и ТСУ”.
Г-н Георгиев запозна присъстващите с докладната.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-н Ивайло
Начев да докладва становището на комисията.
Ив.Начев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателстващия ИК, г-н Данко Калчев да
докладва становището на комисията
Д.Калчев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Имате думата за въпроси, мнения. Няма.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17, ”ПРОТИВ”-0 , ”ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.27, ал.3 от
ЗМСМА, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 321
1.Общински съвет Белослав приема наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 2 чистотата, управлението на отпадъците и екологията на община Белослав
със следното съдържание:
§ 1. Чл. 1. ал.1 се изменя така:
(1)„Управлението на отпадъците /Реда и условията за събиране, транспортиране,
оползотворяване, обезвреждане и депониране
на битови, строителни, зелени,
производствени, опасни и масово разпространение отпадъци, както и излишни земни
маси, ИУМПС, ИУЕЕО, ОЧЦМ и НУБА, с цел предотвратяване, намаляване или
ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната
среда.”
§ 2. Чл. 4 ал. 4 се изменя по следния начин:
(4) Предаването и приемането на отпадъци се извършва само въз основа на писмен
договор, сключен с лица, които притежават съответните разрешителни издадени по реда

на чл.35 от ЗУО или комплексни разрешения по реда на глава седма раздел втори от
ЗООС.
§ 3. Чл.5 ал. 1 т. 4, т.6, т.7 и т.8 се изменят по следния начин:
„т.4 да почистват редовно, в т.ч. и от сняг и лед прилежащите части /тротоарите/ към
сградите, дворните места и др. терени в които живеят и или стопанисват.”
„т. 6. да се грижат и съдействат за опазването на съдовете за съхранение на отпадъци.”
„т.7 да спазват разпоредбите за предаване или депониране на строителни отпадъци и
земни маси в определените за това места.”
„т. 8. да спазват реда и условията за предаването, събирането, превозването, претоварването, обезвреждането, разделното събиране и оползотворяването на битови, строителни и масово разпространени отпадъци (хартия, пластмаса, стъкло, метали, негодни
батерии, излезли от употреба луминесцентни и други лампи съдържащи живак,
отпадъци от опаковки, ИУМПС, ИУЕЕО) и излишни земни маси, съгласно
изискванията на наредбата, Закона за управление на отпадъци и подзаконовите актове.”
§ 4 чл. 5 ал. 2 т. 1, т.2, т.4, т.5, т.9, т.10, т.15, т.16, т. 21, т.22, т.23, т.24, т.26 и т.27 се
изменят по следния начин:
„т..1. изхвърлянето на битови отпадъци извън предназначените за целта съдове.”
„т.2. разместването на съдовете за отпадъци от определените им места, без разрешение
от общинската администрация.”
„т. 4. изгаряне на отпадъци.”
„т. 5 изхвърлянето в съдовете за съхранение на битови, зелени, строителни и отпадъци
от опаковки на пожароопасни и избухливи вещества, жар и други предмети, които биха
затруднили обслужването на съдовете, повредили сметосъбирачните машини или
затрудняват последващото третиране на отпадъците.”
„т. 9. паркирането на МПС, ремаркета и др. около съдовете за смет по начин, който ще
попречи на събирането и извозването на битовите отпадъци.”
„т.10. изхвърлянето на отпадъци от производствени и търговски обекти, заведения за
обществено хранене, административни и жилищни сгради в улични кошчета.”
„т. 15. замърсяването от гражданите на места за отдих в парковете и градините, горски
територии, защитени местности и такива за общо ползване.
„т. 16. отглеждане на животни, птици или пчели, несъобразено с хигиенните изисквания
на ЗВМД или подзаконовите разпоредби.
„т. 21. изхвърлянето на промишлени отпадъци несъобразно с разпоредбите на ЗУО и
подзаконовите разпоредби.
„т. 22. изхвърлянето на земни маси, строителни отпадъци и др. материали на места
различни от определените от общината .
„т. 23. транспортирането на строителни отпадъци и земни маси над 1м3 без издадено
направление от Общината с предварително зададен маршрут.
„т. 24. отклоняване от предварително указания в направлението маршрут на движение.”
„т. 26. оставянето на непочистени тротоарни и улични площи и прилежащи към
имотите терени от собственика / ползвателя им.”
„т. 27. разполагане по уличните платна, тротоари и зелени площи на бракувани или
спрени от движение МПС, части от такива, както и ремаркета, фургони или др.”
§ 5. Чл.14 ал. 2. се изменя по следния начин:
„(2) Разработва и изпълнява програми за опазване на околната среда, за управление на
отпадъците и за качеството на атмосферния въздух, съгласувана с РИОСВ и Общински
съвет.
§ 6. Чл.21 т. 1, т.2, т.5, т.6, т.7, т.16, т.19 и т.22 се изменят по следния начин:
„т.1 Паленето на гуми, трева и други отпадъци, паленето на огън и изхвърлянето на
неугасени предмети в съдовете за смет, парковете, на уличните платна и тротоарите.”
„т.2. Бране на билки без специално разрешение от общината или от Директора на
РИОСВ.
„т.5. Копаенето и вземането на инертни материали от общински терени без
необходимите разрешения.”
„т.6. Изхвърлянето на огнеопасни, взривоопасни, отровни, токсични отпадъци на
неразрешени за целта места.”

„т. 7. Изхвърлянето, загробването на животински трупове или странични животински
продукти освен на определените за целта места.”
„т.16. Складиране на животинска тор в имотите, по тротоарите, уличните платна и
зелените площи и др. обществени места.
„т.19. чл. 37 се изменя в чл. „35.”
„В т. 22.след края на изречението се добавя текста „на Министерския съвет”.
§ 7. В Чл.22. думата „твърди” се премахва .
§ 8. Чл.26. текста „чл. 37 от ЗУО” се изменя в „чл.35 от ЗУО” и се заличава текста „или е
предоставена концесия”.
§ 9. Чл.29. се изменя по следния начин:
„Кметът на Общината, респективно общинската администрация, контролира
изпълнението на договорните задължения от страна на фирмите, извършващи
съответните дейности по третиране на битовите отпадъци.”
§ 10. Чл.30 се отменя
§ 11. Чл.31. се изменя по следния начин:
„Общината контролира състоянието на околната среда на нейна територия и
предотвратява изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или
създаването на незаконни сметища.”
§ 12. Чл.32. се изменя по следния начин:
„Домакинствата, производствените, търговски и др.фирми, необхванати от схемата за
сметосъбиране, както и тези, които освен битови, притежават и други отпадъци, да ги
изхвърлят на регламентирани депа, по ред и начин определен в ЗУО или други
специални закони и наредби.”
§ 13. Чл.33.се отменя
§ 14. В Чл.34 ал.2 и ал.3 се отменят
§ 15. В Чл.38 се правят следните изменения и допълнения:
1.В ал.1, в края на текста се поставя запетая и се допълва следния текст:
„определени в ЗУО и други специални закони„
2.В ал. 5 т. 3. Текста се изменя по следния начин:
„Управителите на търговски обекти, генериращи големи количества отпадъци от
опаковки /хартия, кашони, и други/ при изчерпване капацитета на специализираните
съдове да предават останалите количества отпадъци от опаковки на лица които
изпълняват такива дейности. До предаването им отпадъците от опаковки да се
съхраняват в собствен имот или по начин незамърсяващ общински терени.”
§ 16. В Чл. 39. ал.1 текста „чл. 37 от ЗУО” се изменя с „чл. 35 от ЗУО”
§ 17. В Чл.41. ал. 1, текста „чл. 37 от ЗУО” се изменя с „чл. 35 от ЗУО” и се добавя текста
„по реда на глава пета раздел едно от същия закон.”
§ 18. В Чл.43 ал.1 текста „чл. 37 от ЗУО” се изменя с „чл. 35 от ЗУО” и се добавя текста
„по реда на глава пета раздел едно от същия закон.”
§ 19. В Чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1 текста „чл. 37 от ЗУО” се изменя с „чл. 35 от ЗУО” и се добавя текста „по
реда на глава пета раздел едно от същия закон.”
2. ал. 2 се изменя както следва:
„Изграждането на събирателни пунктове за излезли от употреба пневматични гуми е
задължение на лицата, получили разрешение за съответната дейност, съгласно
изискванията на ЗУО или други действащи закони”
§ 20. Чл. 47 , ал.1 се правят следните изменения и допълнения: текста „чл. 37 от ЗУО” се
изменя с „чл. 35 от ЗУО” .
§ 21. В Чл. 48 се правят следните изменения.
1. Ал. 7 се изменя по следния начин :
(7) В 3-дневен срок от получаването на предписанието (респективно залепването на
стикера) собственикът на ИУМПС е длъжен да го премести в собствен поземлен
имот или в център за разкомплектоване
2.ал.9 се изменя по следния начин:

(9) комисията по чл. 48 (1) Кметът на общината издава заповед за преместване на
ИУМПС на площадка за временно съхранение. След изтичане на законните срокове за
обжалване по АПК, Заповедта се изпълнява от икономически оператор, притежаващ
разрешение по чл. 35 от ЗУО и сключен договор с Община Бeлослав.
§ 22. В Чл. 50
1. т.2. се изменя по следния начин:
2. извършване на дейности по събиране, съхраняване, транспортиране,
оползотворяване и/или обезвреждане на излезлите от употреба моторни превозни
средства и/или отпадъци от тях, без притежание на съответното разрешение по чл.
35, регистрационен документ или лиценз, издаден по реда на глава пета, раздел III
от ЗУО;
2.В т.3. текста „чл. 37 от ЗУО” се изменя с „чл. 35 от ЗУО” .
§23. В Чл. 53 т.7 думите „внесен депозит” се заменят с „лицето по чл. 53”.
§24. В Чл. 54. Цифрата 51 се променя на „ 53”.
§25 В чл. 54 т.1. след края на изречението се добавят думите „или съд”;
§26. В Чл. 55 ал. 3, ал.4, ал.5 и ал.6 се отменят.
§27. Чл. 58 ал. 3 се изменя по следния начин:
„ Депонирането на неопасни производствени отпадъци в депа за битови отпадъци може
да се извършва след издадено разрешение по чл. 35 от ЗУО от директора на РИОСВ, и
въз основа на сключен договор от притежателя на отпадъците до собственика на
депото.”
§28. Чл. 59 ал. 1 „чл. 37 от ЗУО” се изменя в „чл. 35 от ЗУО” и се допълва текста „ или
комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда.”
§ 29. В Чл.61 се правят следните изменения:
1.В ал. 1 се добавя т. 3
3.Кметове на населени места или кметски наместници
2.В ал. 3 думата „ИИП” се замества от “ОСТСУ”.

По четвърта точка
Ж. Димитров- Преминаваме към четвърта точка от дневния ред Докл. записка вх. №
93/09.08.2017г- Сключване на договор по чл.20, ал.1 от Закона за управление на отпадъците за
изграждане и функциониране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и
отпадъчни материали от хартия, картон, метали, пластмаси и стъкло на територията на Община
Белослав. Докладва Вл. Георгиев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”.
Г-н Георгиев запозна присъстващите с докладната.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-н Ивайло
Начев да докладва становището на комисията.
Ив.Начев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателстващия ИК, г-н Данко Калчев да
докладва становището на комисията
Д.Калчев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната с една
препоръка към Кмета на общината, при подписването на новия договор да има минимално

количество 40т., защото целия процес по рекламата и организацията има тази фирма и да
направи по- добра кампания, хората да се ангажират да събират разделно отпадъците.
Ж.Димитров - Имате думата за въпроси, мнения.
И.Матев- Защо сте решили новия договор да бъде отново с Екоколект?
Г-н Д.Иванов- Имате друго предложение ли?
И.Матев- Питам на какъв принцип сте избрали.
Г-н Д.Иванов - Нямаме друго предложение. На територията на Варненска област единствена е
Екоколект. Нямаме писмо от друга фирма. Ако имате нещо конкретно, предложете.
И.Матев- Търси ли ли сте други фирми?
Г-н Д.Иванов –Няма други.
Ж.Димитров- Други въпроси? Няма.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17, ”ПРОТИВ”-0 , ”ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.19, ал.3, т.6 и чл.20, ал.1, т.1 и ал.4 от
ЗУО, чл.21, ал.1, т.23, чл.27, ал.3 от ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 322
1.Общински съвет Белослав упълномощава Кмета на Община Белослав да сключи
Договор за организиране на Система за разделно събиране на отпадъците от опаковки на
територията на Община Белослав с „Екоколект” АД - София за срок от 1 (една) година, с
който страните да определят правата и задълженията по между си и утвърди
„Програмата за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на
територията на Община Белослав.
2. Общински съвет Белослав одобрява проект на Договор за организиране на система за
разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия, картон,
метали, пластмаси и стъкло от домакинствата, административните, социалните и
обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите
за отдих, забавления и туризъм на територията на Община Белослав.

По пета точка
Ж. Димитров- Преминаваме към пета точка от дневния ред Докл. записка вх. №
101/28.08.2017г- Отдаване под наем на части от недвижими имоти - публична общинска
собственост, предоставени за управление на училища, детски градини. Докладва Вл. Георгиев
– Директор дирекция „ОС и ТСУ”.
Г-н Георгиев запозна присъстващите с докладната.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-н Ивайло
Начев да докладва становището на комисията.

Ив.Начев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателстващия ИК, г-н Данко Калчев да
докладва становището на комисията
Д.Калчев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на комисията по Образование г-жа
Даниела Йорданова.
Д. Йорданова- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по
образование на свое заседание в състав от 4 члена, с 3гласа - „ЗА” и 1 глас „ПРОТИВ” прие
докладната, като правя предложение в проекта за решение в т.2 след „...да се извършва по
точно определен от директора на съответното училище” да се добави и детска градина.
Ж.Димитров - Имате думата за въпроси, мнения.
П.Живкова- Искано ли е съгласието на директорите?
Св. Колева- Да, имаме тяхното съгласие.
Д.Добрев- Общинските клубове могат ли да ползват безвъзмездно, както беше до сега?
Г-н Д.Иванов- Кои общински клубове визирате?
Д.Добрев- Футболният клуб през зимата ползваше салона в горното училище.
Г-н Д.Иванов- Тази наредба важи за всички.
Д.Добрев- Преди имаше решение за безвъзмездно ползване.
Ж.Димитров –До колкото знам, сумата е символична.
Д.Добрев- Общината ги финансира.
Г.Тодорова- На мен не ми е ясно искам да попитам: ще се проведе публичен търг с тайно
наддаване за отдаване под наем, което ще означава, че ще бъде спечелено от един участник.
Как ще стане да го ползват и други?
Г-н Д.Иванов-Всички желаещи ще се съобразят с графика на спечелилия конкурса.
Г.Тодорова- На търга печели един. За всеки час ще има публичен търг, така ли да го разбирам.
Ж.Димитров- Имате конкретно предложение?
Г.Тодорова- Нямам конкретно предложение, но имам конкретно питане. За всеки час определен
в графика ще бъде проведен публичен търг, така ли да го разбирам.
Г-н Д.Иванов-Точно така.
Хр.Христов- До сега спортните клубове са ползвали безвъзмездно базата.
Г-н Д.Иванов-Да.

Хр.Христов- Сега ще има търг да ги отдадем символично под наем.
Г-н Д.Иванов-Да, съгласно наредбата ще плащат символичен наем.
Ж.Димитров- Други въпроси? Няма.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 17,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл.21, ал.1, т. 8, т.12, чл.
27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 8, ал.9, чл. 14, ал. 7, във връзка с ал. 2от ЗОС и чл.4, ал.3, чл.
16, ал. 1 и ал. 2, чл. 17, ал. 2 от Наредба № 4, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 323
1. Общински съвет Белослав приема актуализация на Годишната програма за управление и
разпореждане с общинска собственост за 2017 г., като допълва т.1 от Раздел ІІ – Описание на
нежилищни имоти и вещи – общинска собственост, които могат да се отдават под наем с нов
пореден номер, както следва:
№
12.

13.

14

15

16

Описание на имота (вещта)
Физкултурен салон, с полезна
използваема площ 278 кв.м.,
находящ се в сграда с
идентификатор 03719.503.3333.3, с
начин на трайно ползване –
спортна сграда, база на СУ
„Св.св.Кирил и Методий”
гр.Белослав
Спортна площадка, с площ 2 100
кв.м., находяща се в кв.19 парц.
XXXVIII, идентичен с
идентификатор 03719.501.284 по
КККР на гр.Белослав, отреден за
„Училище”- - ПГ „Св.Димитър
Солунски” гр.Белослав
Помещение – методически кабинет,
с полезна използваема площ 37,50
кв.м., находящо се на втори етаж в
сградата на ДГ „Щастливо
детство” гр.Белослав – публична
общинска собственост, с
идентификатор 03719.504.1888
Помещение – методически кабинет,
с използваема площ 21,56 кв.м.,
находящо се на трети етаж в
сградата на ДГ „1-ви юни”
гр.Белослав–с идентификатор
03719.502.1873 по КККР на
гр.Белослав
Помещение – методически кабинет,
с използваема площ 15 кв.м.,

Местонахождение на имота
гр.Белослав
ул.”3-ти март” N 62

АОС №
1455/20.12.2016 г.

гр.Белослав
ул.”Стефан Стамболов N 8

996/15.06.2012 г.

гр.Белослав, ул.”Роза” № 2

1449/25.11.2016 г.

гр.Белослав, ул.”Хан Маламир”
№9

1454/20.12.2016 г.

с.Езерово, ул.”Васил Левски” №
12

1453/20.12.2016 г.

находящо се на втори етаж в
сградата на ДГ „Дора Габе”
с.Езерово, с идентификатор
27125.501.235 по КККР на с.Езерово
2. Общински съвет - Белослав дава съгласие да се отдадат под наем за срок от една година,
при първоначалн базисна наемна цена на квадратен метър за един астрономически час,
регламентирана в чл. 17, ал. 2 на Наредба № 4 на Община Белослав, след проведен публичен
търг с тайно наддаване следните помещения, представляващи части от имоти на училища на
територията на Община Белослав, както следва:
 физкултурен салон, с полезна използваема площ 278 кв.м., находящо се в сграда с
идентификатор 03719.503.3333.3, по КККР на гр.Белослав, цялата с площ 914 кв.м., с
предназначение-спортна сграда, база на СУ „Св.св.Кирил и Методий” гр.Белослав и
АОС № 1455/20.12.2016 г.;
 спортна площадка, с площ 2 100 кв.м., находяща се в кв.19 парц. XXXVIII, идентичен
с идентификатор 03719.501.284 по КККР на гр.Белослав, целия с площ 16783,13 кв.м.,
отреден за „Училище” - ПГ „Св.Димитър Солунски” гр.Белослав и АОС №
996/16.06.2012 г.;
 помещение – методически кабинет, с полезна използваема площ 37,50 кв.м. и
физкултурен салон с площ 75 кв.м., находящи се в сградата на ДГ „Щастливо
детство” гр.Белослав, с идентификатор 03719.504.1888 по КККР на гр.Белослав,
ул.”Роза” № 2, за която има съставен АОС № 1449/25.11.2016 г.;
 помещение – методически кабинет, с полезна използваема площ 21,56 кв.м., и
физкултурен салон с площ 85 кв.м., находящи се в сградата на ДГ „1-ви юни”
гр.Белослав, с идентификатор 03719.502.1873 по КККР на гр.Белослав, за която има
съставен АОС № 1454/20.12.16 г.;
 помещение – методически кабинет, с полезна използваема площ 15 кв.м., находящо
се на втори етаж в сградата на ДГ „Дора Габе” с.Езерово, с идентификатор
27125.501.235 по КККР на с.Езерово, ул.”Васил Левски” № 12, за която има съставен
АОС № 1453/20.12.2016 г.
Ползването на частите от сгради - физкултурни салони, спортна площадка и
помещения – методични кабинети, да се извършва по точно определен от директора на
съответното училище месечен график, в точно определени дни при условие, че не се
възпрепятстват осъществяването на дейностите, за които съответните части от недвижимия
имот е предоставен за управление.
3. Възлага на Кмета на Община Белослав да проведе публичния търг с тайно наддаване
за отдаване под наем и да сключи договор за наем с определения за спечелил търга за срок от
една години.

По шеста точка
Ж. Димитров- Преминаваме към шеста точка от дневния ред Докл. записка вх. №
102/28.08.2017г.- Изкупуване право на собственост от физическо лице върху поземлен имот с
идентификатор 69763.501.81 по КККР на с. Страшимирово, върху който е отстъпвано право на
строеж на жилищна сграда. Докладва Вл. Георгиев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”.
Г-н Георгиев запозна присъстващите с докладната.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-н Ивайло
Начев да докладва становището на комисията.

Ив.Начев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателстващия ИК, г-н Данко Калчев да
докладва становището на комисията
Д.Калчев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Имате думата за въпроси, мнения. Няма.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 17,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,
чл. 34, ал. 4 и чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 46 от Наредба № 4 за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община
Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 324
1. Общински съвет Белослав дава съгласие да се извърши продажба без
провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс на недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор
69763.501.81 по КККР на с.Страшимирово, ул.”Стефан Караджа” № 40, с площ 722 кв.м.,
вид на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване до
10 м., описан в АОС № 1447/25.11.2016 г. на Иванка Стаматова Тодорова и Пламен
Стаматов Панайотов, с постоянен адрес: с.Страшимирово, ул.”Стефан Караджа” № 40 за
сумата от 4 180,00 лв. (четири хиляди сто и осемдесет лева), определена по пазарна цена
от оценител на имоти.
2. Общински съвет Белослав упълномощава Кмета на общината да извърши
необходимите действия по продажбата на общинския имот и да сключи договор за
покупко-продажбата му.
3. Общински съвет Белослав определя двумесечен срок от влизане в сила на
заповедта за заплащане на имота.

По седма точка
Ж. Димитров – Преминаваме към седма точка от дневния ред. Докл. записка вх. №
97/18.08.2017г.- Изкупуване право на собственост от физическо лице върху поземлен имот с
идентификатор 69763.501.98 по КККР на с. Страшимирово, върху който е отстъпвано право на
строеж на жилищна сграда. Докладва Вл. Георгиев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”.
Г-н Георгиев запозна присъстващите с докладната.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-н Ивайло
Начев да докладва становището на комисията.
Ив.Начев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.

Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателстващия ИК, г-н Данко Калчев да
докладва становището на комисията
Д.Калчев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Имате думата за въпроси, мнения. Няма.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 17,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,
чл. 34, ал. 4 и чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 46 от Наредба № 4 за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община
Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 325
1. Общински съвет Белослав дава съгласие да се извърши продажба без
провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс на недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор
69763.501.98 по КККР на с.Страшимирово, ул.”Стефан Караджа” № 52, с площ 798 кв.м.,
вид на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване до
10 м., описан в АОС № 1476 / 15.05.2017 г. на Теодора Андреева Куртева за сумата от 4
690,00 лв. (четири хиляди шестстотин и деветдесет лева) без ДДС, определена по пазарна
цена от оценител на имоти.
2. Общински съвет Белослав упълномощава Кмета на общината да извърши
необходимите действия по продажбата на общинския имот и да сключи договор за
покупко-продажбата му.
3. Общински съвет Белослав определя двумесечен срок от влизане в сила на
заповедта за заплащане на имота.

По осма точка
Ж. Димитров – Преминаваме към осма точка от дневния ред Докл. записка вх. №
111/05.09.2017г.- Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане на
имоти – общинска собственост за 2017г. и изкупуване право на собственост от физическо лице
на поземлен имот с идентификатор 69763.501.99 по КККР на с. Страшимирово. Докладва Вл.
Георгиев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”.
Г-н Георгиев запозна присъстващите с докладната.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-н Ивайло
Начев да докладва становището на комисията.
Ив.Начев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателстващия ИК, г-н Данко Калчев да
докладва становището на комисията

Д.Калчев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Имате думата за въпроси, мнения.
С.Иванов- Само искам да поправя г-н Калчев, че аз гласувах въздържал се.
Д.Калчев – В момента разглеждаме докладна за с. Страшимирово.
С.Иванов- Извинявам се.
Ж.Димитров – Други въпроси? Няма.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 17,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 34, ал. 4 и чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 4, ал. 3
и чл. 46 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи,
собственост на Община Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 326
1. Общински съвет на Община Белослав приема актуализация на Годишната програма
за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 г., както следва:
Допълва т.3 от Раздел ІІ – Описание на имоти – частна общинска собственост, предвидени за
продажба на земя по чл. 35, ал. 3 от ЗОС (продажба на земя – частна общинска собственост
на собствениците на законно построени сгради без провеждане на публичен търг или
публично оповестен конкурс), както следва:
№

Описание на имота

Местонахождение на имота

АОС №

1.

ПИ с идентификатор 69763.501.99
по КККР на с.Страшимирово, с
площ 708 кв.м., с трайно
предназначение на територията –
урбанизирана, с начин на трайно
ползване – ниско застрояване до 10
м.

с.Страшимирово,
Караджа” № 52А

1491/24.07.2017 г.

ул.”Ст.

2. Общински съвет Белослав дава съгласие да се извърши продажба без
провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс на недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор
69763.501.99 по КККР на с.Страшимирово, ул.”Стефан Караджа” № 52А, с площ 708 кв.м.,
вид на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване до
10 м., описан в АОС 1491/24.07.2017 г. на Игнат Генов Игнатов за сумата от 4 160,00лв.
(четири хиляди сто и шестдесет) без ДДС, определена по пазарна цена от оценител на
имоти.
3. Общински съвет Белослав упълномощава Кмета на общината да извърши
необходимите действия по продажбата на общинския имот и да сключи договор за
покупко-продажбата му.

4. Общински съвет Белослав определя двумесечен срок от влизане в сила на
заповедта за заплащане на имота.

По девета точка
Ж. Димитров – Преминаваме към девета точка от дневния ред Докл. записка вх. №
98/18.08.2017г.- Изкупуване право на собственост от физическо лице върху поземлен имот с
идентификатор 27125.501.297 по КККР на с. Езерово, върху който е отстъпвано право на
строеж на жилищна сграда. Докладва Вл. Георгиев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”.
Г-н Георгиев запозна присъстващите с докладната.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-н Ивайло
Начев да докладва становището на комисията.
Ив.Начев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателстващия ИК, г-н Данко Калчев да
докладва становището на комисията
Д.Калчев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 3 члена, с 3 гласа - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” не прие
докладната. Мотивите са, че в две съседни села, разликата е 100%. Направих справка на два
съседни квартала в гр. Варна- кв. Чайка и кв. Левски, разликата е около 20%. Човекът, който ще
купи имота в Езерово, автоматично за 2018г. ще плати два пъти по- висок данък сгради и такса
смет, което също по някакъв начин нарушава несправедливостта.
В 11, 00 часа от залата излиза Р.Пенчев.
Ж.Димитров - Имате думата за въпроси, мнения.
С.Иванов- Моите мотиви да гласувам въздържал се, е извършената експертна оценка, която не
е извършена на место. Ще помоля за в бъдеще общинска администрация да изпраща
представител на общината, който да присъства на извършването на оценката. В оценката пише:
„екологични условия- необременени”. Всички знаят проблема на Езерово със завода за
отпадъци. Съвсем наблизо се намира и Делфин. Мисля, че оценката не е обективна. Като
предложение, служител от общинска администрация да присъства на оценяването.
М. Ганева- Тъй като цената за с. Страшимирово на кв.м. е 6 лв., за Езерово- 12 лв. Искам да
попитам каква е цената на кв.м. за Белослав?
Г-н Д.Иванов- 10 лв.
М.Ганева- Ако е възможно в тази комисия, която ще оценява имотите, да бъде включен и кмета
на населеното место. Да видим тогава дали ще е обективна оценката.
Г-н Д.Иванов- Говорих с оценителя, той е ходил на место, но оценките се правят по едни
таблици по различни показатели. От сега нататък ще го приема като забележка, ще го
съгласуваме. За да може да сте наясно с оценката, преди да влезе на комисии. Що се отнася до

сравнението на два квартала, тук става въпрос за две различни села. Това не е обективно
съпоставяне на цените. Ваше право е да не се съгласите с оценката.
Хр.Христов- Колегата, ако иска да направи предложение.
С.Иванов- Идеята е следната, не може в Страшимирово да се определят имотите по минимална
цена, а в Езерово – по максимална.
П.Панайотов- Можеш ли да си купиш парцел от 800 кв.м. в Езерово за 9 000 лв?
С.Иванов- По същият начин в с.Слънчево за 4 000 лв.
Ж.Димитров – Да не го превръщаме в говорилня. Ако имате конкретни предложения,
изказвайте се. Г-н Иванов, разисквали сме въпроса, ще гласувам единствено –за, защото имаме
съгласието на купувача да го купи на тази цена, според г-жа П.Иванова.
С.Иванов- Купувачът няма избор.
Ж.Димитров- Други въпроси. Няма.
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 12,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 4, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 34, ал. 4 и чл. 35, ал. 3 от ЗОС, чл. 4, ал. 3 и чл. 46
от Наредба № 4 на Община Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 327
1.Общински съвет Белослав приема актуализация на Годишната програма за управление и
разпореждане с общинска собственост за 2017 г., като допълва т.3 от Раздел ІІ – Описание на
имоти – частна общинска собственост, предвидени за продажба на земя по чл. 35, ал. 3 от ЗОС,
както следва:
№
1.

Описание на имота
ПИ с идентификатор 27125.501.297
по КККР на с.Езерово, с площ 882
кв.м., с трайно предназначение на
територията – урбанизирана, с
начин на трайно ползване – ниско
застрояване до 10 м.

Местонахождение на имота
с. Езероово, ул.”В.Левски” № 54

АОС №
1422/17.10.2016 г.

2. Общински съвет Белослав дава съгласие да се извърши продажба без провеждане на
публичен търг или публично оповестен конкурс на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 27125.501.297, находящ се в
с. Езероово, ул.”В.Левски” № 54, с трайно предназначение на територията –
урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10 м., с площ 882 кв.м.,
описан в АОС № 1422 от 17.10.2016 г. на Яна Димитрова Георгиева, за сумата от 9 940,00
лв. (девет хиляди деветстотини четиридесет лева), без включен ДДС, определена по
пазарна цена от оценител на имоти.
3.Общински съвет Белослав упълномощава Кмета на общината да извърши
необходимите действия по продажбата на общинския имот и да сключи договор за
покупко-продажбата му.
4.Общински съвет Белослав определя двумесечен срок от влизане в сила на заповедта за
заплащане на имота.

В 11,10 часа бе обявена почивка.
Заседанието започна в 11,25 часа.

Присъстват всички.

По десета точка
Ж.Димитров – Преминаваме към десета точка от дневния ред Докл. записка вх. №
105/28.08.2017г- Отдаване под наем на част от недвижим имот- частна общинска собственост,
представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 03719.503.570.1.8 по КККР на
гр. Белослав, отреден за дискотека. Докладва Вл. Георгиев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”.
Г-н Георгиев запозна присъстващите с докладната.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-н Ивайло
Начев да докладва становището на комисията.
Ив.Начев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателстващия ИК, г-н Данко Калчев да
докладва становището на комисията
Д.Калчев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 3 члена, с 2 гласа - „ЗА” и 1 глас
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие докладната.
Ж.Димитров - Имате думата за въпроси, мнения.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 13,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 4, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 8, чл.27,
ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 4
предлагам на Общински съвет Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 328
1. Общински съвет Белослав дава съгласие да се проведе публичен търг с тайно
наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 03719.503.570.1.8 по КККР на
гр. Белослав, ул. „Св.св. Кирил и Методий” № 7, /в сградата на НЧ „Съзнание-1926”/, отреден
за дискотека, със застроена площ 272, 90 кв.м., описан в АОС № 1410/15.08.2016 г., за срок от 5
години.
2. Общински съвет Белослав одобрява начална базисна наемна цена в размер на 500,00
лв.(петстотин лева), без включен ДДС, определена от лицензиран оценител на имоти. Така
определената базисна наемна цена е намалена с 1 118,30 лв. от определената с Решение №333 от
Протокол № 29/06.02.2014 г. на Общински съвет Белослав в размер на 5,93 лв./кв.м. за месец
или обща наемна цена в размер на 1 618,30 лв.( хиляда шестстотин и осемнадесет лева и 30 ст.),
без включен ДДС.

3. Общински съвет на Община Белослав упълномощава Кмета на Община Белослав да
проведе публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на гореописания имот и да
сключи договор за наем с определения за спечелил търга участник.

По единадесета точка
Ж. Димитров – Преминаваме към единадесета точка от дневния ред Докл. записка вх. №
113/07.09.2017г.- Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2017 година. Докладва Вл. Георгиев – Директор дирекция
„ОС и ТСУ”.
Г-н Георгиев запозна присъстващите с докладната.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-н Ивайло
Начев да докладва становището на комисията.
Ив.Начев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателстващия ИК, г-н Данко Калчев да
докладва становището на комисията
Д.Калчев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Имате думата за въпроси, мнения.
П.Живкова- Предлагам тъй като трите точки са свързани, обсъждането да е общо, гласуването
поотделно.
Ж.Димитров- Други въпроси? Няма. Преминаваме към гласуване предложението на г-жа
П.Живкова.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 Общински
съвет Белослав прие направеното предложение.

По дванадесета точка
Ж. Димитров – Преминаваме към дванадесета точка от дневния ред Докл. записка вх. №
106/28.08.2017г.- Учредяване право на пристрояване по реда на чл.38, ал.2 от ЗОС на тераси
към апартаменти на жилищен блок № 16, вх.А, вх. Б, вх. В, с идентификатор 03719.502.432.1,
находящ се в поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 03719.502.432 по
КККР на гр. Белослав. Докладва Вл. Георгиев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”.
Г-н Георгиев запозна присъстващите с докладната.

По тринадесета точка
Ж. Димитров – Преминаваме към тринадесета точка от дневния ред Докл. записка вх. №
114/07.09.2017г.- Учредяване право на пристрояване по реда на чл.38, ал.2 от ЗОС на тераси
към апартаменти на жилищен блок № 17, вх.А, вх.Б, вх.В, с идентификатор 03719.502.433.1,
находящ се в поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 03719.502.433 по
КККР на гр. Белослав. Докладва Вл. Георгиев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”.
Г-н Георгиев запозна присъстващите с докладната.
Ж.Димитров- Въпроси, мнения, становища по трите докладни?
П.Живкова- Искам да обясните за удължаване на тераси ли става въпрос, както е записано в
докладната или за удължаване на балкони? Какво правим с балконите, които са удължени? На
някой ще издадем разрешение за строеж, а с тези които са направени, какво правим? Знаете ли
по принцип всеки един балкон с колко ще се удължи? Каква става общата му дължина и да
обясните как практически ще се удължат балконите? Има ли представа някой как удължаването
на всички балкони ще се отрази на конструкцията? Това са 33 балкона на бл.17 и 29 балкона на
бл.16. Преди да се отстъпи право на пристрояване, обследвана ли е съществуващата
конструкция? Влизал ли е някой в блока да види какво е състоянието на заварки, уширени
отвори? Тук в предната точка, видяхме, че коефициента на физическото износване на
читалището е 30%. Долу- горе какво е физическото износване на блоковете, като има предвид
общината практиката с бл.18. Това са ми въпросите, след това ще изкажа мнение.
Г-н Д.Иванов- Относно знае ли се всяка една тераса с колко ще бъде удължена, в самото
решение на двете докладни за всеки апартамент е записано терасите с колко се удължават.
П.Живкова – Извинявайте, че Ви прекъсвам. Ясна е общата площ каква е. С колко см ще се
удължи балкона?
Г-н Д.Иванов- Предмет на докладната не е да се докаже с 30 или 40см , ние казваме обща
площ. Учреденото право на строеж се определя на площ. Така, че не касае докладната. Относно
правено ли е конструктивно обследване, не е правено такова. Предвид кандидатстването на
бл.16 и бл.17 по програмата за енергийна ефективност, ако бъде подписан договор ще бъде
направено конструктивно обследване на сградата. Не мога да Ви кажа колко % е изхабена
сградата, тъй като това не е предмет на учреденото право на строеж. Става въпрос за тераси.
П.Живкова –Въпросът е тези тераси конзолно ли ще се закрепят към панелите или ще се прави
като комин, което стъпва на четири колони, както ги правят в Германия и в други страни.
Г-н Д.Иванов- Пак казвам, че това е отстъпено право на строеж. В конструктивното обследване,
те ще бъдат допълнително одобрени. Всяко едно конструктивно обследване трябва да бъде
изготвено от съответния конструктор, който има право за това. Акуратно не е редно да Ви
отговоря на този въпрос. В смисъл нямаме такова становище. За сега цитираме само кв., с които
се удължават терасите.
Ж.Димитров- Други въпроси?
П.Живкова – Мога да кажа, че съм запозната с програмата за енергийно обновяване на
българските домове и частично с констукцията на блоковете в Белослав.Нямам нищо против
тези програми и това общината да кандидатства по тези проекти. Мисля, че удължаването на

балконите, твърдя, че е балкон е безразсъдно и безотговорно, искам да го запишете в
протокола да се знае от моя гледна точка как стоят нещата. От страна на общинската
администрация не мога да разбера тези действия. Ще кажа няколко обстоятелства, които така
или иначе знам. Блоковете в Белослав са строени в началото на 70- те години. Тогава не е
действал земетръсният правилник, който е от 1987г. Те са с такава конструкция, клетки,
отделни кутии, които се държат много добре на земетръс. Това е така, ако не са правени
някакви конструктивни намеси. Всички панели са на местото си, не са правени отвори, не са
избити панели. Осен това връзките са в идеално състояние, тогава износването им е най- малко.
Не мога да разбера какъв е този стремеж и позволението на общината, с 1,80кв., 2,80кв. да
уширим балкони и мисля, че застрашаваме човешкита животи, които са най- ценни. Освен това
трябва да кажа, че блоковете са строени по русенска номенклатура, на която е направена
рационализация. Рационализацията се състои в това,че дюбелите, които влизат в панелите,
вече не са армирани. По- късно институт в София забранява тази рационализация. Аз не мога
да се ангажирам какво има в дюбелите на блоковете в Белослав. Също не мога да кажа и какви
увреждания са настъпили по време на експлоятацията, които са много важни за самото
състояние на блоковете. Мисля, не трябваше ли тези неща да се видят както общината е
направила паспорти на определени блокове. И тогава да се пристъпва към тези действия. За да
се тръгне към едно такова голямо действие трябва тези неща да са изчистени. Тъй като
жилищата са експлоатирани повече от 40 години, не знаем какви са пораженията на
конструкцията, според мен не трябва де се натоварват допълнително панелите. Искам да кажа,
че в Североизточен район няма по този начин удължени балкони. Във Варна има един блок,
който в момента събарят незаконно удължени 17 балкона. Проучено ли е какво се случва в
другите градове? Смятам, че с това удължаване, което е също много важно ще се намали
адаптивността на конструкцията към сеизмични въздействия. Не искам никого да ангажирам с
моето мнение, искам просто да направя една препоръка към общинска администрация. Нека да
се намери проектант, който е работил панели и е наясно с панелите, не както беше в бл.18.
Някой който не е чувал за панелна конструкция да прави становища.
Г-н Д.Иванов- Може ли само да отговоря.
П.Живкова- Нямаше въпроси.
Г-н Д.Иванов- Използваните думи като „безразсъдно” и „безотговорно”, „безконструктивно
обследване”, „човешки животи” и др. В последващо изречение казахте, че не сте запознати със
сеизмично обследване и т.н., както бл.18. Блок 18 има разрешение за ползване, хората му се
радват. Бл.18 има сеизмично обследване, няма забележки, че сградата може де падне. Хората да
се ангажират да направят конструктивно обследване, да не пръскат пари на вятъра, според мен
е редно всички хора да имат отстъпено право на строеж и след това да направят конструктивно
обследване. Аз съм далеч от мисълта, че общинска администрация ще направи незаконни
действия.
П.Живкова- Искам само да кажа, да не даваме пример с блок18, ние двамата знаем как стоят
нещата и цяла България разбра как не трябва да се работи. Да не даваме пример с бл.18, защото
е най- лошия пример за цяла България. Аз лично знам кога се направи конструктивното
обследване, защото щяха да се отменят разрешенията за строеж и как след моето писмо се
укрепиха балконите, които не бяха укрепени. Хайде да не говорим за бл.18.
Г.Тодорова – Вие, г- н Кмете, изредихте, според Вас
как е правилно и каква е
последователността на действие, според Вас, в този момент не даваме ли напразни надежди на
хората, ако конструктивното становище се окаже отрицателно?

Г-н Д.Иванов-Ако конструктивното становище се окаже отрицателно, няма да допуснем някоя
тераса да падне.
Г.Тодорова – С тези действия, в този момент не даваме ли напразни надежди на хората? Каква
ще е реакцията в последствие?
Г-н Д.Иванов- Това не е окончателно решение. „Напразни надежди” е малко пресилено.
Г.Тодорова –Исках да кажа, че никой в тази зала не е против да се уредят технически
документално нещата с терасите. Според мен наистина г-жа П.Живкова до някъде е права,
защото ние на този етап не сме долу- горе наясно какво ще се случи. Реакциите ще се върнат
при Вас като бумеранг. Някакви обследвания трябваше да бъдат направени.
Г-н Д.Иванов- Добре аз ще Ви задам въпрос, може ли да проектирате на земя, която не е ваша?
Г.Тодорова- Обследване, не говорим за строеж. Не съм против, всеки е за това, хората да се
чувстват удобно.
И.Матев- Мисля, че в работата на администрацията е да следи за незаконното строителство на
територията на общината и е нейно задължение. При положение, че е установено такова
незаконно строителство, засегнати са много хора, трябва да се предприемат мерки. Общината
трябваше да свърши тази работа, да каже дали може да се направи това.
Г-н Д.Иванов-Последно уточнение, искате да кажете, че общината трябва да финансира
конструктивно обследване на частни имоти. Или всеки един собственик трябва да направи
това. Аз не мога да ги накарам да направят това. Вие запознат ли сте, общината за незаконно
строителство за кои категории отговаря?
И.Матев-Не, не съм запознат.
Г-н Д.Иванов- Искате ли да Ви отговоря? Общината отговаря за незаконно строителство ІV и V
категория. Общината не може да финансира конструктивно обследване на частни сгради. Това
е стъпка предприета на добра воля. Общината ще влезе в един лабиринт.
В 11,40 часа от залата излиза Хр.Христов.
И.Матев- Представете си, че Вие живеете в този блок, без да сте си удължили балкона.
Наистина има разлика между балкони и тераси.
Г-н Д.Иванов-Не всичко.
П.Живкова- Незаконно удължените са тераси и балкони.
И.Матев- Тези хора застрашават живота и имуществото на другите.
П.Живкова – Аз искам само нещо да кажа. Всички блокове са ІV категория, така че общината
да не бяга от отговорност. То е отговорност на общината. Незаконните строителства също.
Ж.Димитров- Други въпроси? Няма. Преминаваме към гласуване на т.11.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 13, ”ПРОТИВ”- 2 , ”ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 12, чл.27, ал.3 от ЗМСМА,
чл. 8, ал. 9 на Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 3 от Наредба № 4 за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община
Белослав, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 329
Общински съвет на Община Белослав приема актуализация на Годишната програма за
управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 г., както следва:
1.Допълва т.5 от Раздел ІІ – Описание на имоти – частна общинска собственост, върху които
общината вече е учредявала право на строеж и има намерение да учреди право на
настрояване или пристрояване към жилищните сгради, без търг или конкурс на
собствениците им, както следва:
№

Описание на имота

1.

ПИ с идентификатор 03719.502.432.1.2 по
КККР на гр.Белослав, с площ 46,38 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.432.1.3 по
КККР на гр.Белослав, с площ 78,39 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.432.1.11 по
КККР на гр.Белослав, с площ 46,38 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.432.1.12 по
КККР на гр.Белослав, с площ 78,39 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.432.1.20 по
КККР на гр.Белослав, с площ 46,38 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.432.1.19 по
КККР на гр.Белослав, с площ 59,67 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.432.1.21 по
КККР на гр.Белослав, с площ 78,39 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.432.1.29 по
КККР на гр.Белослав, с площ 46,38 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.432.1.30 по
КККР на гр.Белослав, с площ 78,39 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.432.1.37 по

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Местонахождение на
имота
гр.Белослав,кв.”Младост”
бл. 16, вх. А, ет. 1, ап. 2

АОС №
1461/20.02.2017 г.

гр.Белослав,кв.”Младост”
бл. 16, вх. А, ет. 1, ап. 3

1461/20.02.2017 г.

гр.Белослав,кв.”Младост”
бл. 16, вх. А, ет. 2, ап. 11

1461/20.02.2017 г.

гр.Белослав,кв.”Младост”
бл. 16, вх. А, ет. 2, ап. 12

1461/20.02.2017 г.

гр.Белослав,кв.”Младост”
бл. 16, вх. А, ет. 3, ап. 20

1461/20.02.2017 г.

гр.Белослав,кв.”Младост”
бл. 16, вх. А, ет. 3, ап. 19

1461/20.02.2017 г.

гр.Белослав,кв.”Младост”
бл. 16, вх. А, ет. 3, ап. 21

1461/20.02.2017 г.

гр.Белослав,кв.”Младост”
бл. 16, вх. А, ет. 4, ап. 29

1461/20.02.2017 г.

гр.Белослав,кв.”Младост”
бл. 16, вх. А, ет. 4, ап. 30

1461/20.02.2017 г.

гр.Белослав,кв.”Младост”

1461/20.02.2017 г.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

КККР на гр.Белослав, с площ 59,67 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.432.1.39 по
КККР на гр.Белослав, с площ 78,39 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.432.1.4 по
КККР на гр.Белослав, с площ 58,52 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.432.1.5 по
КККР на гр.Белослав, с площ 66,26 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.432.1.6 по
КККР на гр.Белослав, с площ 58,52 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.432.1.15 по
КККР на гр.Белослав, с площ 58,52 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.432.1.13 по
КККР на гр.Белослав, с площ 58,52 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.432.1.22 по
КККР на гр.Белослав, с площ 58,52 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.432.1.24 по
КККР на гр.Белослав, с площ 58,52 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.432.1.31 по
КККР на гр.Белослав, с площ 58,52 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.432.1.33 по
КККР на гр.Белослав, с площ 58,52 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.432.1.40 по
КККР на гр.Белослав, с площ 58,52 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.432.1.42 по
КККР на гр.Белослав, с площ 58,52 кв.м., с

бл. 16, вх. А, ет. 5, ап. 37

гр.Белослав,кв.”Младост”
бл. 16, вх. А, ет. 5, ап. 39

1461/20.02.2017 г.

гр.Белослав,кв.”Младост”
бл. 16, вх. Б, ет. 1, ап. 4

1461/20.02.2017 г.

гр.Белослав,кв.”Младост”
бл. 16, вх. Б, ет. 1, ап. 5

1461/20.02.2017 г.

гр.Белослав,кв.”Младост”
бл. 16, вх. Б, ет. 1, ап. 6

1461/20.02.2017 г.

гр.Белослав,кв.”Младост”
бл. 16, вх. Б, ет. 2, ап. 15

1461/20.02.2017 г.

гр.Белослав,кв.”Младост”
бл. 16, вх. Б, ет. 2, ап. 13

1461/20.02.2017 г.

гр.Белослав,кв.”Младост”
бл. 16, вх. Б, ет. 3, ап. 22

1461/20.02.2017 г.

гр.Белослав,кв.”Младост”
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предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.432.1.9 по
КККР на гр.Белослав, с площ 59,67 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.432.1.7 по
КККР на гр.Белослав, с площ 58,52 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.432.1.16 по
КККР на гр.Белослав, с площ 58,52 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.432.1.34 по
КККР на гр.Белослав, с площ 58,52 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.432.1.36 по
КККР на гр.Белослав, с площ 59,67 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.432.1.45 по
КККР на гр.Белослав, с площ 59,67 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.432.1.26 по
КККР на гр.Белослав, с площ 66,26 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.433.1.1 по
КККР на гр.Белослав, с площ 59.67 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.433.1.3 по
КККР на гр.Белослав, с площ 78,39 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище, апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.433.1.10 по
КККР на гр.Белослав, с площ 59.67 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище, апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.433.1.11 по
КККР на гр.Белослав, с площ 46.38 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.433.1.12 по
КККР на гр.Белослав, с площ 78.39 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
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жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.433.1.20 по
КККР на гр.Белослав, с площ 46.38 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.433.1.21 по
КККР на гр.Белослав, с площ 78,39 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.433.1.28 по
КККР на гр.Белослав, с площ 59.67 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.433.1.29 по
КККР на гр.Белослав, с площ 46.38 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.433.1.30 по
КККР на гр.Белослав, с площ 78.39 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.433.1.37 по
КККР на гр.Белослав, с площ 59.67 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.433.1.38 по
КККР на гр.Белослав, с площ 46.38 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.433.1.4 по
КККР на гр.Белослав, с площ 58,52 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.433.1.6 по
КККР на гр.Белослав, с площ 58,52 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.433.1.13 по
КККР на гр.Белослав, с площ 58,52 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.433.1.15 по
КККР на гр.Белослав, с площ 58,52 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.433.1.22 по
КККР на гр.Белослав, с площ 58,52 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
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ПИ с идентификатор 03719.502.433.1.24 по
КККР на гр.Белослав, с площ 58,52 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.433.1.31 по
КККР на гр.Белослав, с площ 58,52 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.433.1.33 по
КККР на гр.Белослав, с площ 58,52 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.433.1.40 по
КККР на гр.Белослав, с площ 58,52 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.433.1.41 по
КККР на гр.Белослав, с площ 66,26 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.433.1.7 по
КККР на гр.Белослав, с площ 58,52 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.433.1.9 по
КККР на гр.Белослав, с площ 59,67 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.433.1.16 по
КККР на гр.Белослав, с площ 58,52 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.433.1.18 по
КККР на гр.Белослав, с площ 59,67 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.433.1.25 по
КККР на гр.Белослав, с площ 58,52 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.433.1.27 по
КККР на гр.Белослав, с площ 59,67 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.433.1.34 по
КККР на гр.Белослав, с площ 58,52 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.433.1.36 по
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КККР на гр.Белослав, с площ 59,67 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.433.1.43 по
КККР на гр.Белослав, с площ 58,52 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.433.1.44 по
КККР на гр.Белослав, с площ 66,26 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
ПИ с идентификатор 03719.502.433.1.45 по
КККР на гр.Белослав, с площ 59,67 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект–
жилище,апартамент.
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Ж.Димитров- Преминаваме към гласуване на т.12.
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 13,”ПРОТИВ”- 2 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 8, чл.27,
ал.4 и ал.5от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.
44, ал. 1, т. 3 и чл. 52, ал. 1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с
имоти и вещи, собственост на Община Белослав, във връзка с чл. 183, ал. 2 от Закона за
устройство на територията, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 330
1.Общински съвет на Община Белослав дава съгласие да се учреди без търг и
конкурс, възмездно право на пристрояване на тераси на апартаменти в жилищен блок №
16, вх.А, вх.Б, вх.В с идентификатор 03719.502.432.1, находящ се недвижим имот – частна
общинска собственост
с идентификатор 03719.502.432 по КККР на гр.Белослав,
кв.”Младост”, целия с площ 1630,00 кв.м., с начин на трайно ползване - комплексно
застрояване, описан в АОС № 1461/20.02.2017 г. както следва:
1.1. Учредява възмездно право на пристрояване без търг или конкурс на тераса със
ЗП 7,56 кв.м. на апартамент № 2 с идентификатор 03719.502.432.1.2 на Петранка Христова
Иванова, като определя пазарна цена в размер на 234,00 лв. (двеста и тридесeт и четири
лева), без ДДС;
1.2. Учредява възмездно право на пристрояване без търг или конкурс на тераса
със ЗП 8,19 кв.м. на апартамент № 3 с идентификатор 03719.502.432.1.3 на Иван Димитров
Недев, като определя пазарна цена в размер на 254,00 лв. (двеста петдесет и четири лева),
без ДДС.;
1.3. Учредява възмездно право на пристрояване без търг или конкурс на тераса със
ЗП 4,20 кв.м. на апартамент № 11 с идентификатор 03719.502.432.1.11 на Румен Николов
Райков, като определя пазарна цена в размер на 128,00 лв. (сто двадесет и осем лева), без
ДДС.;
1.4. Учредява възмездно право на пристрояване без търг или конкурс на тераса със
ЗП 3,50 кв.м. на апартамент № 12 с идентификатор 03719.502.432.1.12 на Георги Георгиев
Георгиев, като определя пазарна цена в размер на 108,00 лв. (сто и осем лева), без ДДС;
1.5. Учредява възмездно право на пристрояване без търг или конкурс на тераса
със ЗП 4,20 кв.м. на апартамент № 20 с идентификатор 03719.502.432.1.20 на Желю
Василев Желев, като определя пазарна цена в размер на 128,00 лв. (сто двадесет и осем
лева), без ДДС ;

1.6. Учредява възмездно право на пристрояване без търг или конкурс на тераса със
ЗП 3,60 кв.м. на апартамент № 19 с идентификатор 03719.502.432.1. на Георги Георгиев
Георгиев, като определя пазарна цена в размер на 112,00 лв. (сто и дванадесет лева), без
ДДС.;
1.7. Учредява възмездно право на пристрояване без търг или конкурс на тераса със
ЗП 6,00 кв.м. на апартамент № 21 с идентификатор 03719.502.432.1. на Калю Митев Калев,
като определя пазарна цена в размер на 184,00 лв. ( сто осемдесет и четири лева), без
ДДС.;
1.8. Учредява възмездно право на пристрояване без търг или конкурс на тераса със
ЗП 4,20 кв.м. на апартамент № 29 с идентификатор 03719.502.432.1. на Николинка
Атанасова Иванова и Иван Димитров Иванов, като определя пазарна цена в размер на
128,00 лв. (сто двадесет и осем лева), без ДДС;
1.9. Учредява възмездно право на пристрояване без търг или конкурс на тераса със
ЗП 3,60 кв.м. на апартамент № 30 с идентификатор 03719.502.432.1.30 на Валентина
Ганева Илиева и Гергана Георгиева Янчева, като определя пазарна цена в размер на
112,00 лв. (сто и дванадесет лева), без ДДС.;
1.10. Учредява възмездно право на пристрояване без търг или конкурс на тераса
със ЗП 1,80 кв.м. на апартамент № 37 с идентификатор 03719.502.432.1.37 на Димитричка
Христакева Димитрова, Ивелина Миткова Димитрова и Антон Митков Димитров, като
наследници на Митко Андонов Димитров, като определя пазарна цена в размер на 56,00
лв. (педесет и шест лева), без ДДС. ;
1.11. Учредява възмездно право на пристрояване без търг или конкурс на тераса
със ЗП 5,35 кв.м. на апартамент № 39 с идентификатор 03719.502.432.1.39 на Елена
Димитрова Георгиева, като определя пазарна цена в размер на 165,00 лв. ( сто шестдесет
и пет лева), без ДДС.;
1.12. Учредява възмездно право на пристрояване без търг или конкурс на тераса
със ЗП 7,92 кв.м. на апартамент № 4 с идентификатор 03719.502.432.1.4 на Максим Киров
Аръков, като определя пазарна цена в размер на 244,00 лв. (двеста четиридесет и четири
лева), без ДДС.;
1.13. Учредява възмездно право на пристрояване без търг или конкурс на тераса
със ЗП 3,78 кв.м. на апартамент № 5 с идентификатор 03719.502.432.1.5 на Цветанка
Георгиева Петкова, Тодора Стоянова Недялкова и Стоян Георгиев Иванов, като
определя пазарна цена в размер на 115,00 лв. (сто и петнадесет лева), без ДДС. ;
1.14. Учредява възмездно право на пристрояване без търг или конкурс на тераса
със ЗП 4,14 кв.м. на апартамент № 6 с идентификатор 03719.502.432.1.6 на Митко Иванов
Митев, като определя пазарна цена в размер на 128,00 лв. (сто двадесет и осем лева), без
ДДС.;
1.15. Учредява възмездно право на пристрояване без търг или конкурс на тераса
със ЗП 3,60 кв.м. на апартамент № 15 с идентификатор 03719.502.432.1.15 на Гергана
Радева Георгиева като наследник на Катинка Георгиева Костова, като определя пазарна
цена в размер на за сумата от 112,00 лв. (сто и дванадесет лева), без ДДС. ;
1.16. Учредява възмездно право на пристрояване без търг или конкурс на тераса
със ЗП 3,60 кв.м. на апартамент № 13 с идентификатор 03719.502.432.1.13 на Андрей
Йорданов Андреев, като определя пазарна цена в размер на 112,00 лв. (сто и дванадесет
лева), без ДДС;
1.17. Учредява възмездно право на пристрояване без търг или конкурс на тераса
със ЗП 3,60 кв.м. на апартамент № 22 с идентификатор 03719.502.432.1.22 на Маринка
Михова Калчева, като определя пазарна цена в размер на 112,00 лв. (сто и дванадесет
лева), без ДДС.;
1.18. Учредява възмездно право на пристрояване без търг или конкурс на тераса
със ЗП 1,80 кв.м. на апартамент № 24 с идентификатор 03719.502.432.1.24 на Станка
Петкова Митева и Снежана Тодорова Стойчева, като наследници на Тодор Тодоров
Митев, като определя пазарна цена в размер на 56,00 лв. (педесет и шест лева), без ДДС.;
1.19. Учредява възмездно право на пристрояване без търг или конкурс на тераса
със ЗП 2,16 кв.м. на апартамент № 31 с идентификатор 03719.502.432.1.31 на Драганка
Костадинова Георгиева, Румяна Димитрова Василева и Нели Димитрова Павлова, като

наследници на Димитър Неделчев Георгиев, като определя пазарна цена в размер на
66,00 лв. (шестдесет и шест лева), без ДДС. ;
1.20. Учредява възмездно право на пристрояване без търг или конкурс на тераса
със ЗП 3,60 кв.м. на апартамент № 33 с идентификатор 03719.502.432.1.33 на Живка
Йорданова Шипочка, като определя пазарна цена в размер на 112,00 лв. (сто и дванадесет
лева), без ДДС.;
1.21. Учредява възмездно право на пристрояване без търг или конкурс на тераса
със ЗП 1,80 кв.м. на апартамент № 40 с идентификатор 03719.502.432.1.40 на Иванка
Стоянова Йорданова и Пепа Йорданова Вълкова, като наследници на Йордан Любенов
Йорданов, като определя пазарна цена в размер на 56,00 лв. (петдесет и шест лева), без
ДДС.;
1.22. Учредява възмездно право на пристрояване без търг или конкурс на тераса
със ЗП 3,60 кв.м. на апартамент № 42 с идентификатор 03719.502.432.1.42 на Живка
Николаева Димитрова, като определя пазарна цена в размер на 112,00 лв. (сто и
дванадесет лева), без ДДС.;
1.23. Учредява възмездно право на пристрояване без търг или конкурс на тераса
със ЗП 6,48 кв.м. на апартамент № 9 с идентификатор 03719.502.432.1.9 на Диян Стоянов
Николов, като определя пазарна цена в размер на 201,00 лв. (двеста и един лева), без
ДДС.;
1.24. Учредява възмездно право на пристрояване без търг или конкурс на тераса
със ЗП 6,48 кв.м. на апартамент № 7 с идентификатор 03719.502.432.1.7 на Ганчо
Желязков Ганев, като определя пазарна цена в размер на 201,00 лв. (двеста и един лева),
без ДДС.;
1.25. Учредява възмездно право на пристрояване без търг или конкурс на тераса
със ЗП 1,80 кв.м. на апартамент № 16 с идентификатор 03719.502.432.1.16 на Станислав
Добрев Добрев за сумата от 56,00 лв. (педесет и шест лева), без ДДС.;
1.26. Учредява възмездно право на пристрояване без търг или конкурс на тераса
със ЗП 2,16 кв.м. на апартамент № 34 с идентификатор 03719.502.432.1.34 на Маргаритка
Кирилова Димитрова, като определя пазарна цена в размер на 66,00 лв. (шестдесет и
шест лева), без ДДС. ;
1.27. Учредява възмездно право на пристрояване без търг или конкурс на тераса
със ЗП 2,88 кв.м. на апартамент № 36 с идентификатор 03719.502.432.1.36 на Иванка
Иванова Енева и Васил Стойков Енев, като определя пазарна цена в размер на 89,00 лв.
(осемдесет и девет лева), без ДДС.;
1.28. Учредява възмездно право на пристрояване без търг или конкурс на тераса
със ЗП 2,16 кв.м. на апартамент № 45 с идентификатор 03719.502.432.1.45 на Живко
Петков Желев, като определя пазарна цена в размер на за сумата от 66,00 лв. (шестдесет
и шест лева), без ДДС. ;
1.29. Учредява възмездно право на пристрояване без търг или конкурс на тераса
със ЗП 6,00 кв.м. на апартамент № 26 с идентификатор 03719.502.432.1.26 на Ахмед Фазлъ
Ахмед, като определя пазарна цена в размер на 184,00 лв. ( сто осемдесет и четири лева),
без ДДС.
2.Общински съвет на Община Белослав упълномощава Кмета на Община
Белослав да извърши необходимите действия и изготви договори за възмездно учредяване
право на пристрояване на тераси на апартаментите в жилищен блок № 16, вх.А, вх.Б,
вх.В, находящ се в гр.Белослав, кв.”Младост” в недвижимия имот – частна общинска
собственост .
Ж.Димитров- Преминаваме към гласуване на т.13.
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 13,”ПРОТИВ”- 2 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 8, чл.27,
ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.

44, ал. 1, т. 3 и чл. 52, ал. 1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с
имоти и вещи, собственост на Община Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 331
1.Общински съвет на Община Белослав дава съгласие да се учреди без търг и
конкурс, възмездно право на пристрояване на тераси на апартаменти в жилищен блок № 17,
вх.А, вх.Б, вх.В с идентификатор 03719.502.433.1, находящ се в недвижим имот – частна
общинска собственост с идентификатор 03719.502.433 по КККР на гр.Белослав,
кв.”Младост”, целия с площ 1631,00 кв.м., с начин на трайно ползване - комплексно
застрояване, описан в АОС № 1463/20.02.2017 г. както следва:
1.1. Учредява възмездно право на пристрояване на тераса със ЗП 10,80 кв.м. на
апартамент № 1, собственост на Марин Георгиев Пенев, с идентификатор 03719.502.433.1.1,
като определя пазарна цена в размер на 333,00 лв. (триста тридесет и три лева);
1.2. Учредява възмездно право на пристрояване на тераса със ЗП 7,48 кв.м. на апартамент
№ 3, собственост на Красимир Живков Кателиев и Руска Йорданова Ганчева, с
идентификатор 03719.502.433.1.3, като определя пазарна цена в размер на 231,00 лв. (двеста
тридесет и един лева);
1.3. Учредява възмездно право на пристрояване на тераса със ЗП 3,60 кв.м на апартамент
№ 10, собственост на Снежана Янакиева Янакиева, Николай Петров Николов и Екатерина
Петрова Гюрова, като наследници на Петър Николов Янакиев, с идентификатор
03719.502.433.1.10, като определя пазарна цена в размер на 112,00 лв. (сто и дванадесет лева);
1.4. Учредява възмездно право на пристрояване на тераса със ЗП 10,08 кв.м на
апартамент № 11, собственост на Стоян Ангелов Янев, с идентификатор 03719.502.433.1.11,
като определя пазарна цена в размер на 310,00 лв. (триста и десет лева) ;
1.5. Учредява възмездно право на пристрояване на тераса със ЗП 5,35 кв.м на апартамент
№ 12, собственост на Маринчо Янакиев Янков, с идентификатор 03719.502.433.1.12, като
определя пазарна цена в размер на 165,00 лв. (сто шестдесет и пет лева);
1.6. Учредява възмездно право на пристрояване на тераса със ЗП 4,20 кв.м на апартамент
№20, собственост на Желю Димитров Димитров, с идентификатор 03719.502.433.1.20, като
определя пазарна цена в размер на 128,00 лв. (сто двадесет и осем лева);
1.7. Учредява възмездно право на пристрояване на тераса със ЗП 2,88 кв.м на апартамент
№21, собственост на Цанка Василева Михайлова, с идентификатор 03719.502.433.1.21, като
определя пазарна цена в размер на 89,00 лв. (осемдесет и девет лева);
1.8. Учредява възмездно право на пристрояване на тераса със ЗП 2,16 кв.м на апартамент
№28, собственост на Руси Динев Йорданов, с идентификатор 03719.502.433.1.28, като
определя пазарна цена в размер на 66,00 лв. (шестдесет и шест лева);
1.9. Учредява възмездно право на пристрояване на тераса със ЗП 4,15кв.м на апартамент
№29, собственост на Виолета Ангелова Вътева, с идентификатор 03719.502.433.1.29, като
определя пазарна цена в размер на 128,00 лв. (сто двадесет и осем лева);
1.10. Учредява възмездно право на пристрояване на тераса със ЗП 2,16 кв.м на апартамент
№30, собственост на Атанас Савов Петров, с идентификатор 03719.502.433.1.30, като
определя пазарна цена в размер на 66,00 лв. (шестдесет и шест лева);
1.11. Учредява възмездно право на пристрояване на тераса със ЗП 3,60 кв.м на апартамент
№37, собственост на Иванка Андонова Дюлгерова, с идентификатор 03719.502.433.1.37, като
определя пазарна цена в размер на 112,00 лв. (сто и дванадесет лева);
1.12. Учредява възмездно право на пристрояване на тераса със ЗП 2,52 кв.м на апартамент
№38, собственост на Иванка Демирова Колева, Росица Стоянова Великова и Николай
Стоянов Колев, като наследници на Стоян Колев Колев, с идентификатор 03719.502.433.1.38,
като определя пазарна цена в размер на 79,00 лв. (седемдесет и девет лева);
1.13. Учредява възмездно право на пристрояване на тераса със ЗП 2,16 кв.м на апартамент
№4, собственост на Сашо Стоянов Добрев, с идентификатор 03719.502.433.1.4, като определя
пазарна цена в размер на 66,00 лв. (шестдесет и шест лева);
1.14. Учредява възмездно право на пристрояване на тераса със ЗП 4,32 кв.м на апартамент
№6, собственост на Марияна Атанасова Петрова, с идентификатор 03719.502.433.1.6, като
определя пазарна цена в размер на 132,00 лв. (сто тридесет и два лева);

1.15. Учредява възмездно право на пристрояване на тераса със ЗП 3,60 кв.м на апартамент
№13, собственост на Георги Тодоров Александров, с идентификатор 03719.502.433.1.13, като
определя пазарна цена в размер на 112,00 лв. (сто и дванадесет лева);
1.16. Учредява възмездно право на пристрояване на тераса със ЗП 4,32 кв.м на апартамент
№15, собственост на Галя Христова Великова, с идентификатор 03719.502.433.1.15, като
определя пазарна цена в размер на 132,00 лв. (сто тридесет и два лева);
1.17. Учредява възмездно право на пристрояване на тераса със ЗП 2,16 кв.м на апартамент
№22, собственост на Нели Михайлова Димитрова и Димитър Георгиев Димитров, като
наследници на Георги Димитров Димитров, с идентификатор 03719.502.433.1.22, като
определя пазарна цена в размер на 66,00 лв. (шестдесет и шест лева);
1.18. Учредява възмездно право на пристрояване на тераса със ЗП 4,32 кв.м на апартамент
№24, собственост на Неделчо Костадинов Христов, с идентификатор 03719.502.433.1.24, като
определя пазарна цена в размер на 132,00 лв. (сто тридесет и два лева);
1.19. Учредява възмездно право на пристрояване на тераса със ЗП 4,32 кв.м на апартамент
№31, собственост на Николай Иванов Стоянов, с идентификатор 03719.502.433.1.31, като
определя пазарна цена в размер на 132,00 лв. (сто тридесет и два лева);
1.20. Учредява възмездно право на пристрояване на тераса със ЗП 4,32 кв.м на апартамент
№33, собственост на Иван Веселинов Иванов, с идентификатор 03719.502.433.1.33, като
определя пазарна цена в размер на 132,00 лв. (сто тридесет и два лева);
1.21. Учредява възмездно право на пристрояване на тераса със ЗП 4,32 кв.м на апартамент
№ 40, собственост на Янчо Неделчев Колев, с идентификатор 03719.502.433.1.40, като
определя пазарна цена в размер на 132,00 лв. (сто тридесет и два лева);
1.22. Учредява възмездно право на пристрояване на тераса със ЗП 3,00 кв.м на апартамент
№41, собственост на Тодор Петков Пеев, с идентификатор 03719.502.433.1.41, като определя
пазарна цена в размер на 92,00лв. (деветдесет и два лева);
1.23. Учредява възмездно право на пристрояване на тераса със ЗП 4,32 кв.м на апартамент
№7, собственост на Георги Алексиев Атанасов, с идентификатор 03719.502.433.1.7, като
определя пазарна цена в размер на 132,00 лв. (сто тридесет и два лева);
1.24. Учредява възмездно право на пристрояване на тераса със ЗП 8,64 кв.м на апартамент
№9, собственост на Георги Андонов Нушев, с идентификатор 03719.502.433.1.9, като
определя пазарна цена в размер на 267,00 лв. (двеста шестдесет и седем лева);
1.25. Учредява възмездно право на пристрояване на тераса със ЗП 2,16 кв.м на апартамент
№16, собственост на Любен Василев Ямболиев, с идентификатор 03719.502.433.1.16, като
определя пазарна цена в размер на 66,00 лв. (шестдесет и шест лева);
1.26. Учредява възмездно право на пристрояване на тераса със ЗП 4,32 кв.м на апартамент
№18, собственост на Иван Стойчев Колев, с идентификатор 03719.502.433.1.18, като определя
пазарна цена в размер на 132,00 лв. (сто тридесет и два лева);
1.27. Учредява възмездно право на пристрояване на тераса със ЗП 2,16 кв.м на апартамент
№25, собственост на Янаки Щерев Янакиев, с идентификатор 03719.502.433.1.25, като
определя пазарна цена в размер на 66,00 лв. (шестдесет и шест лева);
1.28. Учредява възмездно право на пристрояване на тераса със ЗП 4,32 кв.м на апартамент
№27, собственост на Явор Христов Атанасов, с идентификатор 03719.502.433.1.27, като
определя пазарна цена в размер на 132,00 лв. (сто тридесет и два лева);
1.29. Учредява възмездно право на пристрояване на тераса със ЗП 1,80 кв.м на апартамент
№34, собственост на Милен Колев Веселинов, с идентификатор 03719.502.433.1.34, като
определя пазарна цена в размер на 56,00 лв. (петдесет и шест лева);
1.30. Учредява възмездно право на пристрояване на тераса със ЗП 3,24 кв.м на апартамент
№36, собственост на Станка Василева Дакова и Росица Димитрова Николова, като
наследници на Димитър Тодоров Даков, с идентификатор 03719.502.433.1.36, като определя
пазарна цена в размер на 99,00 лв. (деветдесет и девет лева);
1.31. Учредява възмездно право на пристрояване на тераса със ЗП 1,80 кв.м на апартамент
№43, собственост на Йордан Пейчев Йорданов, с идентификатор 03719.502.433.1.43, като
определя пазарна цена в размер на 56,00 лв. (петдесет и шест лева);
1.32. Учредява възмездно право на пристрояване на тераса със ЗП 6,00 кв.м на апартамент
№44, собственост на Светломир Веселинов Веселинов, с идентификатор 03719.502.433.1.44,
като определя пазарна цена в размер на 184,00лв. (сто осемдесет и четири лева);

1.33. Учредява възмездно право на пристрояване на тераса със ЗП 3,60 кв.м на апартамент
№45, собственост на Славчо Янчев Славов, с идентификатор 03719.502.433.1.45, като
определя пазарна цена в размер на 112,00 лв. (сто и дванадесет лева);
2.Общински съвет на Община Белослав упълномощава Кмета на Община Белослав да
извърши необходимите действия и изготви договори за възмездно учредяване право на
пристрояване на тераси на апартаментите в жилищен блок № 17, вх.А, вх.Б, вх.В,
находящ се в гр.Белослав, кв.”Младост” в недвижимия имот – частна общинска
собствено

По четиринадесета точка
Ж. Димитров – Преминаваме към четиринадесета точка от дневния редДокл. записка вх. №
100/28.08.2017г. - Промяна в Решение № 229 от Протокол № 18/15.12.2016г. на Общински
съвет Белослав. Докладва И.Димитрова – Гл.юрисконсулт на Община Белослав.
Г-жа Димитрова запозна присъстващите с докладната.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-н Ивайло
Начев да докладва становището на комисията.
Ив.Начев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 3 члена, с 1 глас - „ЗА” и 2 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
не прие докладната.
Ж.Димитров- Въпроси, мнения? Аз искам да изкажа мнение. При мен дойде г-н В. Друмев, с
молба да преразгледаме нашето решение. Като ме запозна със спецификата на сертификати
ADR. Направих проучване, говорих с г-н Томов. Според него и Морска администрация, нашия
ферибот е годен да превозва такива цистерни. Такива МПС са много по- безоопасни от един
автомобил с газова уредба. Има препоръки от Морска администрация, как точно да става
превоза. Това е път, който не е редно да бъде затварян. По тази логика, ако трябва да затворим
този път е по- добре да затворим пътя, който минава покрай парка. Защото и през там минават
цистерни. В парка има много по- вече хора и малки деца. Нямаме право според мен и не е
редно да затваряме такива пътища. Съответно Вие може да гласувате както искате. След като
имаме становище от Морска администрация, органа който е компетентен. Незнам някой от нас
да е с такива конпетенции.
И.Матев- Моят въпрос е не по безопасността, а по изпълнението. Ако разбирам правилно със
специален курс ще се осъществява превоза. А как ще се изпълнява? С предварителна заявка,
или когато цистерната отиде на место се прави курс?
И.Томов- Без предварителна заявка ще се изпълнява.
И.Матев – Според мен, ние имаме искане от конкретен човек, но не можем да вземем
конкретно за него. Всяка една цистерна, която отиде в това време, ще може да мине. Според
мен трябва да има предварителна заявка. Някакво покриване на разходите, ако е възможно.
И.Томов- Вие сте собственици на ферибота. Фериботът се издържа от държавата. Все едно, че
това е републикански път. Когато 1998г искахме да стачкуваме, ни казаха, че не можем да
затворим пътя.

И.Матев – Щом въвеждаме някакви ограничения за часовете, значи може и за друго.
Г-н Д.Иванов- Цистерната зарежда газ и трябва да зареди обект. Ако в определено време на
бензиностанцията свърши газта и се обаждат да им бъде предоставена. Собственикът на
цистерната трябва да напише писмо, да го входира в общината. Трябва да се разгледа в срок от
24 часа и да му дадем разрешително за преминаване. Аз съм се интересувал, това е еднствената
цистерна, която минава през ферибота. Мисля, че е излишна бюрокрация да се прави със
заявление. Ако след година, две се вдигне икономиката на Белослав и започнат да вървят повече цистерни, може да помислим за нещо друго.
Н.Либчев- Човекът е от Белослав, плаща не малко данъци в общината.
Д.Калчев- Искам към този часови график да се добави: да не е валидно при ремонт на
Аспарухов мост.
И.Матев- Едва ли е възможно да се приеме такова решение.
И.Томов – Предното решение е продиктувано от един, бих го нарекъл доносник, въпреки че е
морски офицер. Затова решихме с Морска администрация, за да е най- безопасно да няма
никой,освен цистерната на ферибота. Според Наредба № 16 може цистерната да се превозва с
останалите автомобили и граждани. Това го решихме за спокойствието на гражданите.
С.Желязков- Аз същи се интересувах за сертификат ADR. Това е най- безопасното превозно
средство. Дори да катострофира, няма да се взриви.
Ж.Димитров- Други въпроси. Няма. Преминаваме към гласуване предложението на г-н
Д.Калчев. Като т.2 да се запише „Цистерни няма да се превозват при ремонт на Аспарухов
мост”
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 1, „ПРОТИВ”- 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”13, Общински съвет Белослав не прие направеното предложение.
Ж.Димитров- Преминаваме към гласуване на докладната.
С явно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 13,”ПРОТИВ”- 1 , ”ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”- 2, 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 № 332
Общински съвет Белослав изменя свое Решение № 229 от Протокол №18/15.12.2016г.
по следния начин:
След края на изречението се поставя запетая, като се допълва текста: „в часовете от
06:00 до 10:00 часа и от 16:30 до 20:30 часа. В останалите случаи превоза се извършва при
условията на издаденото Свидетелство за годност на м/ф „Белослав”

По петнадесета точка
Ж. Димитров – Преминаваме към петнадесета точка от дневния ред Докл. записка вх. №
88/20.06.2017г- Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за поставяне
на рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на
Община Белослав. Докладва И.Димитрова – Гл.юрисконсулт на Община Белослав.
Г-жа Димитрова запозна присъстващите с докладната.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-н Ивайло
Начев да докладва становището на комисията.
Ив.Начев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров- Въпроси, мнения?
И.Матев- Може ли да ми обясните как с този член от Наредбата, се накърнява правото на
вероизповеданията?
И.Димитрова –Тази точка от наредбата противоречи на Закона. Законът е по- висшестоящ от
наредбата.
Ж.Димитров- Само да допълня, че имаме протест от прокуратурата. На базата на това протесно
писмо стигаме до промяна на наредбата.
И.Матев- По – конкретно да кажете с какво накърняват вероизповеданията?
И.Димитрова- С рекламирането на този вид религиозна общност.
Ж.Димитров – Доре да считаме, че не ги накърнява, аз ще гласувам – за, тъй като имаме
протест от прокуратурата. Мисля, че е безмислено да не гласуваме.
И.Матев-Не смятам, че е безмислено. Не винаги Прокуратурата е права. В Белослав тече
реклама на алтернативни вероизповедания. В рекламните материали критикуват другите
религии.
П.Живкова- Такива материали има и по пощенските кутии.
И.Димитрова- Ние сме длъжни да се съобразим със Закона.
Ж.Димитров- Други въпроси. Няма.
С явно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 12,”ПРОТИВ”- 1 , ”ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”- 3, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.27, ал.3 от
ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 333
1.Общински съвет Белослав приема наредба за изменение и допълнение на Наредба №7
за поставяне на рекламни, информационни и монументално - декоративни елементи на
територията на Община Белослав със следното съдържание:
§1. Чл.6, т.3, б.Ж „религия и религиозна общност” се отменя.

По шестнадесета точка
Ж.Димитров – Преминаваме към шестнадесета точка от дневния редДокл. записка вх. №
115/07.09.2017г.- Приемане на „Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в
Община Белослав за периода 2017-2019г.” и „Годишен план на дейностите за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в Община Белослав за периода 2017-2018г.”
Докладва: инж. Св. Колева- Зам. кмет на Община Белослав.
Г-жа Колева запозна присъстващите с докладната.
В 12,20 часа от залата излизат И.Начев, Р.Пенчев и Н.Либчев.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ОБРАЗОВАНИЕ , гжа Д.Йорданова да докладва становището на комисията.
Д.Йорданова - Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Искам да изкажа личната си позиция. За пръв път от много години виждам положително
отношение на държавата към този проблем, в лицето на Министър Вълчев и си мисля, че
нещата ще се случат в българското образование.
Ж.Димитров- Въпроси, мнения? Няма.
С явно гласуване при кворум -13 , гласували „ЗА” – 13,”ПРОТИВ”- 0 , ”ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.23, ал.2, чл.27, ал.3 от
ЗМСМА и чл.197, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за предучилищното и училищно образование,
взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 334
1.Общински съвет Белослав приема Общинска стратегия за подкрепа на
личностното развитие на децата и учениците в Община Белослав за периода 2017-2019г.
2. Общински съвет Белослав приема Годишен план за дейностите за подкрепа на
личностното развитие на децата и учениците в Община Белослав за периода 2017-2018г.

По седемнадесета точка
Ж.Димитров – Преминаваме към седемнадесета точка от дневния ред Докл. записка вх. №
116/07.09.2017г.- Осигуряване на дейностите за ресурсно подпомагане на децата и учениците
със специални образователни потребности за учебната 2017/2018 година в СУ „Св. св. Кирил и
Методий” гр. Белослав. Докладва: инж. Св. Колева- Зам. кмет на Община Белослав.
Г-жа Колева запозна присъстващите с докладната.
В 12,25 часа в залата влиза И.Начев.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ОБРАЗОВАНИЕ , гжа Д.Йорданова да докладва становището на комисията.

Д.Йорданова - Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров- Въпроси, мнения? Няма.
С явно гласуване при кворум -14, 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.198, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.171, ал.1, т.7 от ЗПУО и чл.129, ал.3 от Наредба за
приобщаващото образование, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 335
Общински съвет Белослав реши:
Дейностите за ресурсно подпомагане на учениците със специални образователни
потребности за учебната 2017/2018 година в СУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Белослав
да се осигурят от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование – гр. Варна.

По осемнадесета точка
Ж.Димитров – Преминаваме към осемнадесета точка от дневния ред Докл. записка вх. №
118/07.09.2017г.- Приемане на решение за одобряване на Предварителен проект на Общ
устройствен план на Община Белослав / ОУП/ Докладва Деница Тодорова- Директор дирекция
„ИИП и СД”.
Г-жа Тодорова запозна присъстващите с докладната.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-н Ивайло
Начев да докладва становището на комисията.
Ив.Начев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров- Въпроси, мнения?
И.Матев- Данните, които са публиувани на сайта на общината отварят ли се?
Г-н Д.Иванов- Да.
Д.Тодорова- Има случаи, когато малко трудно става отварянето, тъй като файла е
изключително тежък. Трябва да пробвате няколко пъти.
И.Начев- Отварят се, пробвал съм.
П.Живкова- Аз нямам въпроси. Присъствах на обсъждането. Надявам се препоръките за
развитие на зелената система и зоните за отдих да се имат предвид при окончателния проект.
В 12,30 часа в залата влизат Р.Пенчев и Н.Либчев.
Ж.Димитров- Други въпроси? Няма.

С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16,”ПРОТИВ”- 0 , ”ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.23, чл.27, ал.3 от ЗМСМА,
взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 336
Общински съвет Белослав одобрява Предварителен проект на Общия устройствен
план (ОУП) на Община Белослав.

По деветнадесета точка
Ж.Димитров – Преминаваме към деветнадесета точка от дневния ред Докл. записка вх. №
117/07.09.2017г.- Издаване на запис на заповед от Община Белослав в полза на ДФ
„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Споразумение № РД 50-44 от 19.04.2017г. по
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите
местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014-2020г. за Проект „Изпълнение на Стратегия за
Водено от общностите местно развитие” и сключено Споразумение между МИГ „АвренБелослав”, УО на ПРСР 2014-2020г., УО на ОПРЧР 2014-2020г. и ОУ на ОПИК 2014-2020г.
Докладва Деница Тодорова- Директор дирекция „ИИП и СД”.
Г-жа Тодорова запозна присъстващите с докладната.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-н Ивайло
Начев да докладва становището на комисията.
Ив.Начев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателстващия ИК, г-н Данко Калчев да
докладва становището на комисията
Д.Калчев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 3 члена, с 2 гласа - „ЗА” и 1 „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” прие докладната.
Ж.Димитров- Въпроси, мнения?
Д.Калчев- Бихте ли ми казали кои са одобрени частично приложени дейности?
Д.Тодорова- Разходите са текущи за дейността на самия МИГ, вкл. текущи разходи за интернет
услуги, закупуване на офис оборудване, провеждането на информационни кампании,
материали за кампаниите. Пише в наименованието на подмярката.
Д.Калчев- Както разбирам разходите ще бъдат направени на територията на Община Белослав
и Община Аврен. След като имаме такива разходи, трябва солидарно да отговаряме. Предлагам
в т.1 средствата да бъдат включени в бюджетната програма за местни дейности на Община
Белослав за 2018 – 2020 година. Ние гарантираме пред управлението на МИГ,че тези пари ще

бъдат включени в бюджета на Община Белослав през следващите години. И няма да бъдем
изненадани. Мисля, че е коректно да се вкл. в бюджетната прогноза поне за 2018 година.
Д.Тодорова- Искам да обясня, защо само ние към настоящия момент 100% обезпечаваме
авансовото плащане.
Г-н Д.Иванов- Извинявайте, че Ви прекъсвам, въпросът на г-н Калчев е да се вкл. бюджета на
МИГ в бюджета на общината за следващите две години. Тук е гл. счетоводител на общината, гжа Павлова. Г-жо Павлова записната заповед включва ли се бюджета?
К.Павлова- Не, не се включва никъде.
Д.Калчев- Само да споделя, какво може де се случи. Стане така, че сме ги усвоили тези пари,
обаче не ги връщаме, т.е. след като си подписал запис на заповед ти си задължен да ги сложиш
в твоя бюджет. Ти така или иначе ще ги плащаш. То е задължителен разход за следващата
година.
Г-н Д.Иванов- Ние даваме запис на заповед за 83 000 лв и фонда ни дава 83 000 лв.
Д.Калчев – Това, което до тука е изпълнено и за което ни се дават тези 163 000 лв, 50 % ще
дойдат от държавата, останалите 50% са платими от нас, от МИГ-а. А зад МИГ-а като
собственост стоят двете общини.
Г-н Д.Иванов- Ако искате да Ви разяснявам как се прави междинно плащане?
Д.Калчев- При подписването на запис на заповед трябва да си имате гаранцията. Със запис на
заповед не си блокирате средствата. Като обществен орган, който усвоява тези пари, трябва да
ги вкара в бюджетната рамка.
Г-н Д.Иванов- Вие искате да блокираме 83 677 лв в бюджет 2017-2018г. и да не ги пипаме за
нищо, за да може да са обезпечени, ако случайно стане финансова корекция.
Д.Калчев- Така или иначе, тази сума ще бъде платима от бюджета на общината.
Д.Тодорова- Аз разбирам какво има предвид, г-н Калчев. В случаите да бъдат бенефицирани
разходите до отчитането на нашето съфинансиране. Няма как, към настоящия момент това да
бъде заложено.
Г.Тодорав- За мен е по- важно да бъде записан срока на предявяване. Не виждам образеца на
запис на заповед.
П.Душева –На е –маил са Ви изпратени всички приложения към докладните.
Г.Тодорова –Аз съм наясно, че в образеца ще го има срока.
П.Живкова – Тук е записано, че със Заповед е одобрен общия размер на финансовата помощ по
подмярка19.4, в размер на 977 800 лв., които трябва да се изплатят до 2023 година. Министърът
е разписал, че могат да се дадат на МИГ-а. Сигурни ли сме, че тези пари ще дойдат?
Д.Тодорава- Да, сигурни сме, че тези пари ще дойдат.
И.Матев- Защо само ние подписваме тази запис на заповед? Имаме два варианта за плащане,
защо сме се спрели на запис на заповед?
Г-н Д.Иванов- Банковата гаранция, нали знаете, че се плаща? Тя е свързана с разходи.

Д.Тодорова- През м. юни, след като излезе заповедта беше отправено официално писмо до
двете общини Аврен и Белослав.Тъй като намерението е утре да бъде депизирано авансовото
плащане, към настоящият момент сме се разбрали двете общини, ние да подпишем тази запис
на заповед. Банковата гаранция има финансово изражение - 2% такса.
И.Матев- Имаме ли гаранция, ако нещо се провали плащането то страна на Министерството, че
Община Аврен ще поемат 50% от тези разходи?
Д.Тодорова- На 100% и още нещо. Не се гледа добре на заявленията подадени, както ние сме
две общини, да се кандидатства за авансово плащане с две отделни решения на общинските
съвети, две запис на заповеди и т.н. Винаги има варианти, действаме година за година.
Догодина може да са Община Аврен.
Д.Калчев- Извинявам се явно нещо не можем да се разберем. Имаме проект за 100 000 лв., от
тези 100 000лв- 50 000 лв получаваме безвъзмездна помощ и 50 000 лв плаща МИГ-а, чрез
бюджета на двете общини. Така ли е? Да обясним на хората, за да няма разминаване. Общините
ще доплащат 50% по тези проекти.
Д.Тодорова- Едната от двете общини подава заявление пред МИГ- а за финансиране. Само,че
тук няма нищо общо с тези 50% по мярка 19.4. Мерките, по които ще кандидатства са изрично
регламентирани.
Д.Калчев- Искате да кажете, че тези 167 000 лева са само безвъзмездни пари.
Г-н Д.Иванов- Едното е кандидатстване, това е управление.
Д.Калчев- Въпреки всичко, аз Ви питам, след като подписваме запис на заповед 167 000 лв
правим разходи и 167 000 лв ще получим от съответния орган и нищо няма да доплащаме. Това
искам да ми кажете?
Г-н Д.Иванов- Да, няма да се доплаща.
Д.Тодорова- Нека и аз да обясня: 50 % идват от Европейски земеделски фонд за развитие на
селските райони, чрез Държавен фонд Земеделие, който е управляващия орган. Останалите 50%
след изменени от м. март на наредбата, се дотира от публичен орган, в случая общината.
Разходват се тези средства, МИГ-а отчита пред фонда бенефицира и се връща по бюджета на
публичния орган, който е дал запис на заповед.
Ж.Димитров- Други въпроси? Няма.
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 16 ”ПРОТИВ”- 0,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.10 и т.24,
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.7, ал.2, т.1 и ал.3,4,6 и 7 от Наредба № 1 от 22.01.2016г., взе
следното

Р Е Ш Е Н И Е № 337
1.Общински съвет Белослав упълномощава Кмета на Община Белослав да подпише
Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” в размер на 83 668, 42 лева (осемдесет и три хиляди шестотин шестдесет и
осем лева и четиридесет и две стотинки) за обезпечаване на 100% от заявения размер на
авансово плащане по подмярка19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за

Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. за
Проект „Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие” и сключено
Споразумение между МИГ „Аврен- Белослав”, УО на ПРСР 2014-2020г., УО на ОПРЧР
2014-2020г. и ОУ на ОПИК 2014-2020г.
2.Общински съвет Белослав възлага на инж. Светла Вушева Колева – Председател на
УС на МИГ „Аврен- Белослав” и Нелко Костадинов Йорданов- Изпълнителен директор
на МИГ да подготвят необходимите документи за получаване на авансово плащане по
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите
местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014-2020г. и Споразумение за отпускане на
финансова помощ № РД 50-44 от 19.04.2017г. и да ги предоставят пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
3. Общински съвет Белослав задължава управителните органи на МИГ „Аврен –
Белослав” да предоставят на Кмета на общината, Доклад за отчитане на изпълнените
дейности в срок до 14 дни след изтичане на всяка година от оставащите до края на
прилагането на СВОМР календарни години.

В 12,50 часа обявен почивка.
В 13,05 часа започна заседанието. Отсъстват Хр.Христов и С.Желязков.

По двадесета точка
Ж.Димитров – Преминаваме към двадесета точка от дневния ред Докл. записка вх. №
92/09.08.2017г- Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Белослав.
Докладва Д. Монева – Секретар на Община Белослав.
Г-жа Монева запозна присъстващите с докладната.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-н Ивайло
Начев да докладва становището на комисията.
Ив.Начев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателстващия ИК, г-н Данко Калчев да
докладва становището на комисията
Д.Калчев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров- Въпроси, мнения?
М.Ганева – Моят въпрос е свързан с промяната на цената при продажба с лек автомобил на ден
25,00лв. Считайте, че във Варна, направих проверка, цената е 11,20лв на ден. Дане стане като
вендинг автоматите, цената да се променя след това. Например, ако един човек производител

продава дини по 0,10 лв /кг и той има 200 кг дини, трябва да плати гориво, наем и да му остане
печалба. Промяната в при продажба с товарен автомобил, предлагате да стане 35,00 лв. Във
Варна цената е 28,00лв.
Д.Йорданова- Аз имам предложение в частта § 13. Транспортни услуги-за училища, детски
градини, клубове на пенсионера, спортни клубове и читалища:да остане единствен период на
цена за периода 15.09-15.09 – 0,67лв./км.. В периода от 01.07.-14.09., ученическите автобуси
се ползват предимно от училища и детски градини с образователна цел и мисля, че не е
справедливо да делим този период на две.
Ж.Димитров- Други предложения?
Д.Монева- Тъй като през периода на учебната година, учебните заниятия, когато се провеждат15.09.-30.06. , автобудсния транспорт е делигирана от държавата дейност. В останалият период
се финансират от общината. Затова решихме през този период, който е извън реалното учебно
време цената да бъде малко по- висока.
П.Живкова –Може ли да обясните, това което каза кмета на с. Езерово, какви са митивите за
тази голяма разлика в цената при продажба с лек и товарен автомобил, в сравнение с до сега.
Ж.Димитров- Ако може аз да взема отношение. Има два камиона, които стоят на ферибота,
които са се превърнали в магазини на колела. Идеята е наистина, ако има производител да може
да си продаде продукцията за седмица, две. Докато въпросните камиони, имат разрешение за
земеделски производител, но реално не са. Продават целогодишно. Ако дойде проверка, вдигат
капака и затварят. Има оплакване от местния бизнес за това. Това е един вид нелоялна
конкуренция. Общината не е орган, който да следи и да се намесва в отношенията между
фирми. Аз настоявах, общинска администрация да вземе мерки, да се възпрепятства този вид
търговия.
С.Колева- Искам само да кажа, че последната актуализация на цените за транспортни услуги,
действащи към момента е от 2004 година. След направен анализ, реалния разход на Ивеко е 2,4,
на Хюндай- 2,25. Този период, който е посочен издръжката на автобусите са изцяло за сметка
на общината.
И.Матев- Аз искам само за цените да кажа. Цените по т.4 са високи. Преди две сесии взехме
решение за Лафка. Тогава бях на мнение, че са ниски, а тук 1000 лв на месец е много и ще
възпрепятства тази търговия.
Ж.Димитров- Ако някой реши да развива търговия, може да си наеме помещение на Денислав
за 200-300 лв, да имат касов апарат и да бъдат изрядни. Те сега се възползват от тези ниски
наеми и без да имат допълнителни разходи, развиват търговия.
Г-н Д.Иванов- Когато при нас дойде такъв търговеци и представи всички документи, ние
нямаме основание да му откажем услугата. Съответно там се получава един целогодишен
пазар.
Ж.Димитров- В крайна сметка, помещения има свободни.
П.Живкова- В селата има ли такива маси?
М.Ганева- Няма.
П.Живкова- Да се помисли да се сложат маси и по селата.

Ж.Димитрова- В селата по принцип липсва такъв пазар, защото хората са си производители.
Други въпроси? Няма. Преминаваме към гласуване предложението направено от г-жа
Д.Йорданова-§13. Чл. 54, - ІІ Административни услуги, т. 6 се изменя така:
Транспортни услуги-за училища, детски градини, клубове на пенсионера, спортни клубове и
читалища: за периода 15.09-15.09 – 0,67лв./км.
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 10, „ПРОТИВ”- 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”- 5, Общински съвет Белослав прие направеното предложение.
В 13,10 часа в залата влиза С.Желязков.
Ж.Димитров- Преминаваме към гласуване на докладната.
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 16 ”ПРОТИВ”- 0,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл.21, ал.1, т.7, т.23 и
ал.2, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.9 от ЗМДТ, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 338
1.Общински съвет Белослав приема наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8 за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община
Белослав със следното съдържание:
§1 чл. 19, ал. 1, т. 3 и т. 4 се изменят така:
„т.3 за продажба с лек автомобил – на ден 25,00 лв., само на места, определени със
заповед на Кмета на Община Белослав”
„ т.4 за продажба с товарен автомобил или ремарке– на ден 35,00 лв., само на места,
определени със заповед на Кмета на Община Белослав”
§ 2. Чл. 39, т. 4, буква „ж“ се изменя така:
„Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот”;
§ 3. В чл. 41, ал. 1, т. 11 се изменя така:
„Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес”;
§ 4. Чл. 41, ал. 1, т. 13 се изменя така:
„Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес”
§ 5. Чл. 41, ал. 1, т. 17 се изменя така:
„Издаване на преписи на удостоверения, препис-извлечения или заверени копия от
регистрите по гражданско състояние и семейния регистър, воден до 1978 година;
§ 6. Чл. 41, ал. 1, т. 18 се изменя така:
„удостоверение за административен адрес на поземлени имоти”
§ 7. Чл. 41, ал. 1, т. 24 се изменя така:

„Обработка на настоящ адрес и издаване на удостоверение за първи път”
§ 8. Чл. 41, ал. 1, т. 25 се изменя така:
„Обработка на заявление за постоянен адрес и издаване на удостоверение за първи път”
§ 9. Чл. 45 а, т. 8 се изменя така:
„Издаване на удостоверения за наличие или липса на задължения по ЗМДТ”
§10. Чл. 54, - І Технически услуги - т. 10 се изменя така:
„Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си, поради
изтичане на срока/ чл. 153, ал.3 и 4 от ЗУТ/”
§ 11. Чл. 54, - І Технически услуги - т. 11 се изменя така:
„Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни материали;”
§ 12. Чл. 54, - І Технически услуги - т. 24 - се изменя така:
„Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация/чл. 175 от ЗУТ”;
§13. Чл. 54, - ІІ Административни услуги, т. 6 се изменя така:
Транспортни услуги
-за училища, детски градини, клубове на пенсионера, спортни клубове и читалища:
За периода 15.09-15.09 – 0,67лв./км.
- За други – 1,58лв.км
§. 14. Чл. 54, - ІІ Административни услуги, т. 11, т. 12, т. 13, т. 14, 20 се отменят;
§ 15. Чл. 54 – ІІІ Общинска собственост и стопански услуги – т. 1 се отменя;
§ 16. Чл. 54 – ІІІ Общинска собственост и стопански услуги – т. 13 се изменя така:
„Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение / чл. 45а,
ал. 1 от ЗОС/”
§ 17. Чл. 54 – ІІІ Общинска собственост и стопански услуги – т. 27 се изменя така:
„Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лице, представило разрешително
за упражняване на частна ветеринарно-медицинска практика”.
§ 18. Чл. 54 – ІІІ Общинска собственост и стопански услуги – т. 35

и 36 се отменят;

По двадесет и първа точка
Ж.Димитров – Преминаваме към двадесет и първа точка от дневния ред Докл. записка вх. №
94/09.08.2017г- Одобряване на доклад за резултатите от междинната оценка на Общински план
за развитие 2014-2020г. на Община Белослав. Докладва Д. Монева – Секретар на Община
Белослав.

Г-жа Монева запозна присъстващите с докладната.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-н Ивайло
Начев да докладва становището на комисията.
Ив.Начев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 3 члена, с 2 гласа - „ЗА” и 1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателстващия ИК, г-н Данко Калчев да
докладва становището на комисията
Д.Калчев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ОБРАЗОВАНИЕ , гжа Д.Йорданова да докладва становището на комисията.
Д.Йорданова - Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 4 члена, с 3 гласа - „ЗА” и 1 „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” прие докладната.
Ж.Димитров- Въпроси, мнения?
П.Живкова- Искам да кажа, че малко сме се похвалили. По приоритетите 2.4, 2.5 и 2.6 е казано,
че имаме много добро изпълнение. Приоритет 2.5 е: Опазване на здравето и живота на хората
при природни бедствия, аварии и катастрофи. По единият компонет - брой на лицата включени
в доброволни формирования за действия и ликвидиране на последствията при природни
бедствия, аварии и катастрофи, другия- брой информационни кампании проведени сред
населението за правилно поведение и действие при бедствия, аварии и катастрофи са с нулеви
стойности към момента. Би следвало да са с добро. Всички знаем за опасността от ГАЗТРЕЙД.
Преди време беше внесена една докладна от г-н Д.Калчев, не знам май нищо не е направено по
нея. Смятам, че тук имаме доста да поработим. Другият приоритет 2.6 - Създаване на условия
за спорт и и повишаване на физическата култура на населението. Според заложените
индикатори приоритета е с много добро изпълнение към момента. Индикаторът Размер на
вложените средства за подпомагане на спортни клубове, спортисти, ветерани и хора с
увреждания“ е с приблизително двукратно преизпълнение на стойностите. Индикаторът „Брой
проекти получили подкрепа за изграждане/реконструкция и модернизация на спортни
съоръжения е с нулева стойност на изпълнение. Так, че малко сме се по похвалили. За
абразованието есъщата история.
Ж.Димитров- Други въпроси? Няма.
С явно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 14 ”ПРОТИВ”- 0, ”ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”- 2, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.23, чл.27, ал.3 от ЗМСМА,
чл.42, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 339
1.Общински съвет Белослав одобрява Доклада за резултатите от междинната оценка
на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 г. на Община Белослав.

По двадесет и втора точка
Ж.Димитров – Преминаваме към двадесет и втора точка от дневния ред. Докл. записка вх. №
99/28.08.2017г.- Промяна в състава на местната комисия, създадено по реда на чл.8, ал.2 от
Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове.
Докладва Д. Монева – Секретар на Община Белослав.
Г-жа Монева запозна присъстващите с докладната.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-н Ивайло
Начев да докладва становището на комисията.
Ив.Начев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 3 члена, с 3гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров- Въпроси, мнения?
Г.Тодорова- Аз искам да попитам, г-жа П.Димитрова на граждански договор ли работеше до
сега?
Д.Монева- Не, комисията не сме се събирали и не сме взимали решение до сега.
Ж.Димитров- Други въпроси? Няма.
С явно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 16 ”ПРОТИВ”- 0, ”ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”- 2, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.1, чл.27, ал.3 от ЗМСМА,
чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ и чл.16, ал.3 от Правилника за прилагане на ЗУПГМЖСВ, взе
следното

Р Е Ш Е Н И Е № 340
1.Общински съвет Белослав променя състава на местната комисия по чл.8, ал.2 от
ЗУПГМЖСВ, определена с Решение № 15 от Протокол №3/10.12.2015г. на Общински
съвет Белослав, като освобождава Петя Димитрова – член на комисията и на нейно място
определя Даниела Станчева Христова- главен специалист „ОС” в Община Белослав.
2.Общински съвет Белослав определя Донка Ангелова Монева – Председател на
комисията и Ирина Русева Мирчева- член на комисията, за лица които да се разпореждат
с банковата сметка на комисията по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани
с многогодишни жилищно спестовни влогове.

По двадесет и трета точка
Ж. Димитров- Преминаваме към двадесет и трета точка от дневния ред Докл. записка вх. №
91/31.07.2017г- Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет Белослав, взети през
периода 01.01.2017г- 30.06.2017г. Докладва Д. Монева – Секретар на Община Белослав.
Г-жа Монева запозна присъстващите с докладната.

Ж.Димитров- Отчетът не се гласува.

По двадесет и четвърта точка
Ж. Димитров – Преминаваме към двадесет и четвърта точка от дневния ред Докл. записка вх.
№ 108/05.09.2017г.- Отчет за командировките на Кмета на Община Белослав за второто
тримесечие на 2017 година. Докладва К.Павлова- Гл. счетоводител на Община Белослав.
Г-жа Павлова запозна присъстващите с докладната.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателстващия ИК, г-н Данко Калчев да
докладва становището на комисията
Д.Калчев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната, с
едно пожелание към г-н Кмета, следващата командировка да бъде в чужбина.
Ж.Димитров- Въпроси, мнения?Няма.
С явно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 16 ”ПРОТИВ”- 0, ”ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”- 2, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.23, чл.27, ал.3 от ЗМСМА и
чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 341
1.Общински съвет Белослав утвърждава извършените разходи за командировка на
Кмета на Община Белослав за времето от 01.04.2017г. до 30.06.2017г в размер на 460,60
лева.
По двадесет и пета точка
Ж. Димитров – Преминаваме към двадесет и пета точка от дневния ред Докл. записка вх. №
112/05.09.2017г.- Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности на
Община Белослав за периода 2018-2020г. Докладва К.Павлова- Гл. счетоводител на Община
Белослав.
Г-жа Павлова запозна присъстващите с докладната.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-н Ивайло
Начев да докладва становището на комисията.
Ив.Начев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателстващия ИК, г-н Данко Калчев да
докладва становището на комисията
Д.Калчев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 3 члена, 2 гласа - „ЗА” и 1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
прие докладната.

Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ОБРАЗОВАНИЕ , гжа Д.Йорданова да докладва становището на комисията.
Д.Йорданова - Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров- Въпроси, мнения?
Д.Калчев- Прогнозата за придобиване на ДМА, при положение, че през 2016г. сме заложили
155 000 лв, за 2017г се очаква да бъдат около 146 000лв, в прогнозата за следващите две години
са 0 лв. Предстои да кандидатстваме по проекти. Каква е идеята тук да има 0 лв?
К.Павлова- Прогнозата е за местни дейности, т.е. това, което се финансира само със собствени
приходи на общината. Получаваме целеви трансфер и правим актуализация на бюджета в
момента когато идва трансфера. Не сме предвидили собствени приходи.
Д.Калчев- Т.е това, което се случваше до сега с нашите данъци, правихме някакви
инфраструктурни проекти, ние в момента не залагаме такова нещо.
К.Павлова- Бюджетната прогноза използва само целеви средства.
Д.Калчев- Следващият въпрос е продиктуван от следващото решение, което ще вземем. След
като имаме яснота, че трябва да върнем 63 000лв.
Г-н Д.Иванов- 83 000 лв.
Д.Калчев- Една част ще върнем през 2017г. Тази сума мисля, че трябва да влезе в прогнозния
бюджет. Защото иначе ще си правим криво сметката. Тази сума вече трябва да се плаща.Тя не е
включена в лихвите. Само са вкл. лихвите от инвестиционния кредит от Инвестбанк.
К.Павлова- В момента няма сключено споразумение, дали тази сума ще бъде разсрочена или
трябва да се плати цялата.
Д.Калчев- Добре тогава оттеглям предложението си.
Ж.Димитров- Други въпроси? Няма.
С явно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 16 ”ПРОТИВ”- 0, ”ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”- 2, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.12, чл.27, ал.3 от ЗМСМА и
чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 342
1.Общински съвет Белослав одобрява актуализираната бюджетна прогноза за
местните дейности на Община Белослав за периода 2018-2020г., съгласно Приложения
№№1а, 6г и 8 от БЮ №4/01.09.2017г.
По двадесет и шеста точка
Ж. Димитров – Преминаваме към двадесет и шеста точка от дневния ред Докл. записка вх. №
107/05.09.2017г. Приемане на отчета на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз
и поименния списък за капиталови разходи на Община Белослав към 30.06.2017г. Докладва
К.Павлова- Гл. счетоводител на Община Белослав.

Г-жа Павлова запозна присъстващите с докладната.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-н Ивайло
Начев да докладва становището на комисията.
Ив.Начев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателстващия ИК, г-н Данко Калчев да
докладва становището на комисията
Д.Калчев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 3 члена, 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ОБРАЗОВАНИЕ , гжа Д.Йорданова да докладва становището на комисията.
Д.Йорданова - Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров- Въпроси, мнения? Няма.
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 16 ”ПРОТИВ”- 0,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.6, чл.27,
ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.40, ал.2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности
за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 343
1.Общински съвет Белослав приема и утвърждава отчета за изпълнението на бюджета
към 30.06.2017г., съгласно Приложения №№1,2,3,4,5,6 и 7.
2.Общински съвет Белослав приема и утвърждава отчета за изпълнението на сметки
за средствата от Европейския съюз към 30.06.2017 година, съгласно Приложение № 8.
3. Общински съвет Белослав приема и утвърждава отчета за изпълнението на
поименния списък за капиталови разходи към 30.06.2017г., съгласно Приложение № 9.
По двадесет и седма точка
Ж. Димитров – Преминаваме към двадесет и седма точка от дневния ред Докл. записка вх. № 119
/07.09.2017г. - Актуализация на бюджета на Община Белослав за 2017г. Докладва К.Павлова- Гл.
счетоводител на Община Белослав.
Г-жа Павлова запозна присъстващите с докладната.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-н Ивайло
Начев да докладва становището на комисията.

Ив.Начев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателстващия ИК, г-н Данко Калчев да
докладва становището на комисията
Д.Калчев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 3 члена, 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ОБРАЗОВАНИЕ , гжа Д.Йорданова да докладва становището на комисията.
Д.Йорданова - Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров- Въпроси, мнения? Няма.
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 16 ”ПРОТИВ”- 0,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.6, чл.27,
ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.124 от Закона за публичните финанси, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 344
1.Общински съвет Белослав приема актуализацията на бюджета и на поименния списък
за капиталови разходи за 2017 г., съгласно Приложение № 1 и 2.

По двадесет и осма точка
Ж. Димитров – Преминаваме към двадесет и осма точка от дневния ред Докл. записка вх. №
120/11.09.2017г.- Вземане на решение за изплащане на задължение на Община Белослав по
Покана за доброволно изпълнение в полза на МОСВ. Докладва К.Павлова- Гл. счетоводител на
Община Белослав.
Г-жа Павлова запозна присъстващите с докладната.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-н Ивайло
Начев да докладва становището на комисията.
Ив.Начев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря! Давам думата на председателстващия ИК, г-н Данко Калчев да
докладва становището на комисията
Д.Калчев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 3 члена, 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров- Въпроси, мнения?
П.Живкова- Искам да разбера какви са тези дела и за кои проекти са? Да разбирам, че общината
е загубила дело срещу държавата, в лицето на МОСВ?
Г-н Д.Иванов- Проектът е съгласно МОСВ по дело 1208/2014г.

П.Живкова- Мен ме интересува какви са проектите, за какво става въпрос?
Г-н Д.Иванов- Водният цикъл на Белослав по Оперативна програма околна среда.
П.Живкова- Идвете дела са за това.
Г-н Д.Иванов- Само едно дело. Това е за адвокатсткия хонорар за това дело.
Ж.Димитров- Други въпроси. Няма.
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 16 ”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, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 345
1.Общински съвет Белослав дава съгласие задължението по Покана за доброволно
изпълнение от ЧСИ за заплащане в полза на МОСВ по ИД № 20178470400271, във връзка
с т. дело № 1208/2014г. по описа на Софийски апелативен съд, Търговско отделение, 9- ти
състав и гр. дело № 9661/2012г. по описа на Софийски градски съд, І Гражданско
отделение да се превеждат на месечни вноски от по 5 150 лева, платими до 25- то число на
текущия месец, считано от месец септември 2017г. до погасяване на задължението в
пълен размер. Дължимите разноски по изпълнителното дело и таксата по чл.26 от Тарифа
за таксите и разноските по ЗЧСИ, възлизащи общо на 5 448, 49 лева – в срок до
30.09.2017г.
2. Възлага на Кмета на Община Белослав да сключи споразумение/ Приложение 1/ с
МОСВ, във връзка с погасяване на задължението и да извърши всички необходими
действия, във връзка с изпълнението на настоящото решение.

По двадесет и девета точка
Ж. Димитров – Преминаваме към двадесет и девета точка от дневния ред Докл. записка вх. №
90/20.07.2017г- Отчет за дейността на Общински съвет Белослав и неговите комисии през
периода 01 януари 2017г.- 30 юни 2017 година. Докладва: Ж.Димитров- Председател на
Общински съвет Белослав
Г-н Димитров запозна присъстващите с докладната.
Ж.Димитров- Колеги, отчета не се гласува

По тридесета точка
Ж. Димитров – Преминаваме към тридесета точка от дневния ред Докл. записка вх. №
89/04.07.2017г- Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 315 от
Протокол № 23/15.06.2017г. на Общински съвет Белослав. Докладва: Ж.Димитров- Председател
на Общински съвет Белослав
Г-н Димитров запозна присъстващите с докладната.

Ж.Димитров - Давам думата на председателя на комисията по МС, г-н Ивайло Начев да
докладва становището на комисията.
Ив.Начев- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията по местно
самоуправление на свое заседание в състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров- Въпроси, мнения? Няма.
С явно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 16 ”ПРОТИВ”- 0, ”ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.23, чл.27, ал.3 от ЗМСМА,
чл.62, ал.2 от АПК, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 346
1.Общински съвет Белослав поправя допусната очевидна фактическа грешка в
Решение № 315 от Протокол № 23/15.06.2017г., в което е допусната техническа грешка в
т.5 от решението, като е записано: „Общински съвет Белослав приема и утвърждава
актуализация и отчет на план- сметка за разходите в дейност „Чистота” към 31.12.2016г.,
съгласно Приложение № 13.”, да се чете: „Общински съвет Белослав приема и
утвърждава отчет на план- сметка за разходите в дейност „Чистота” към 31.12.2016г.,
съгласно Приложение № 13.”

Заседанието приключи в 13,50 часа.

ЖИВКО ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет Белослав

