ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ПРОТОКОЛ

№ 15

Днес, 21.09.2016 г. /сряда/ от 10.00 часа, в конферентната зала на Община Белослав,
се проведе петнадесетото редовно заседание на Общински съвет Белослав. При
откриване на заседанието присъстваха 14 общински съветника. Отсъстват Ст.
Игнатов, Н.Либчев, Ил.Матев.
Ж. Димитров – Колеги, добър ден на всички. Положени са подписите на четиринадесет
общински съветника имаме кворум и откривам петнадесетото редовно заседание на
Общински съвет Белослав. Всички имате проект за дневен ред. Запознати сте с него,
предлагам да прибавим т.15 Актуални въпроси. Имате ли други предложения? Няма.
Преминаваме към гласуване на предложението.
С явно гласуване при кворум -14, гласували „ЗА” – 14, Общински съвет Белослав
прие направеното предложение.
В залата влизат г-н Д.Иванов- Кмет на Община Белослав, Ил. Матев, Н.Либчев,
Ст.Игнатов.
Ж.Димитров- Преминаваме към гласуване на целия дневен ред.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17, Общински съвет Белослав
реши да приеме следния

ДНЕВЕН РЕД
1.Докл. записка вх. № 175/15.09.2016г.- Актуализиране на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016г.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Т. Кирчев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”
2. Докл. записка вх.№ 165/13.09.2016г.- Изкупуване право на собственост от физическо
лице върху поземлен имот с идентификатор 03719.504.3388 по КККР на гр. Белослав,
ул. „ Роза” № 30 (АОС № 1383/28.07.2016г.), върху който е отстъпвано право на строеж
на жилищна сграда
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Т. Кирчев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”
3. Докл. записка вх. № 173/13.09.2016г.- Разделяне на общински поземлен имот с
идентификатор 69763.30.36 по КККР на с.Страшимирово, местност „ До село”,
идентичен с имот № 030002 по преходен план КВС на землище с. Страшимирово /АОС

№ 930/12.05.2010г./ на два нови поземлени имота с отреждане „ за нива” и „ за
изоставена орна земя”.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Т. Кирчев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”
4. Докл. записка вх. № 163/16.08.2016г- Продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 03719.688.3 по
КККР на гр. Белослав, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Т. Кирчев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”
5. Докл. записка вх. № 167/13.09.2016г.- Отдаване под наем на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 03719.810.370 по КККР на
гр. Белослав, местност „Скелята”.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Т. Кирчев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”
6. Докл. записка вх.№ 168/13.09.2016г.- Кандидатстване на Община Белослав по
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05FMOР001-03.02 „ Осигуряване на топъл обяд – 2016”, по Оперативна програма за
храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско
подпомагане на най- нуждаещите се лица 2014-2020 (ФЕПНЛ).
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: инж. Св. Колева- Зам. кмет на Община Белослав
7. Докл. записка вх. № 174/15.09.2016г.- Приемане на Правила за организацията и
дейността на клубовете на пенсионера в Община Белослав
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: инж. Св. Колева- Зам. кмет на Община Белослав
8. Докл. записка вх. № 169/13.09.2016г- Утвърждаване на паралелки под норматива за
минимален брой ученици в СУ „ Св. св. Кирил и Методий” Белослав и ПГ „Св.
Димитър Солунски” Белослав за учебната 2016/2017 година.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: инж. Св. Колева- Зам. кмет на Община Белослав
9. Докл. записка вх. № 171/13.09.2016г.- Приемане на Наредба за условията и реда за
записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на
територията на Община Белослав
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: инж. Св. Колева- Зам. кмет на Община Белослав

10. Докл. записка вх. № 172/13.09.2016г.- Приемане на Наредба за условията и реда за
организиране на почасови, съботно- неделни и сезонни дейности като допълнителна
услуга за отглеждането на деца в Община Белослав.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: инж. Св. Колева- Зам. кмет на Община Белослав
11. Докл. записка вх. № 170/13.09.2016г.- Приемане на Наредба за водене на регистър
на общинските детски градини на територията на Община Белослав
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: инж. Св. Колева- Зам. кмет на Община Белослав
12. Докл. записка вх. № 176/16.09.2016г. - Подписване на Споразумение с „ЛОГИСТИЧЕН
ЦЕНТЪР-ВАРНА” ЕАД

Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: И.Димитрова – Гл.юрисконсулт на Община Белослав
13. Докл. записка вх № 166/13.09.2016г.- Приемане на отчета на бюджета, на сметките
за средства от Европейския съюз и поименен списък за капиталови разходи на Община
Белослав към 30.06.2016г.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р.Николова – Директор дирекция „ФБ МДТ”
14. Докл. записка вх. № 164/13.09.2016г.- Актуализация на бюджета на Община
Белослав за 2016г.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р.Николова – Директор дирекция „ФБ МДТ”

15. Актуални въпроси.
Ж. Димитров – Преди да преминем към дневния ред давам думата на г-н Д. Иванов.
Г-н Д.Иванов- Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници, искам
да направя съобщение във връзка с МИГ „Аврен- Белослав”. На 28.08.2016г. излезе
класирането. Ние сме одобрени под № 31. Ще Ви запозная с някой неща. МИГ-а е с
общ бюджет от 6 376 000 лв. Мерките са по Програма за развитие на селските райони
2014-2020 г.-2 933 000 лв, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020 г. – 1 486 000 лв, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”
2014-2020 г. - 1 955 000 лв. Бюджетът на нашата община е 50 % . Залегнати са 50 %
общински и 50 % частни проекти. Всичко това е качено на сайта МИГ „АвренБелослав”. Ще Ви прочета решението на съда с решение № 246 от 30.05.2016г. ВОС,
членове на Управителният съвет на МИГ „Аврен- Белослав” са: Тодорка Иванова Сдружение за интеграция на малцинствата „Надежда”, Ангел Панов- „Балкански”
ООД, Данаил Гушев- „Тридан” ЕООД, Веселина Йорданова- Пападату - НЧ „Искра”,

Тодорка Михалева- НЧ „Христо Смирненески – 1919г”, Живко Желязков- „НадинЖелязков” ЕООД, Емануил Манолов- Община Аврен, Росен Гацин- НЧ „Съзнание –
1926г.”, Светла Колева- Община Белослав. сдружението се представлява от
Председателя на УС- инж. Светла Колева- зам. кмет на Община Белослав. Държа
всичко да е прозрачно, да няма както се казва „гнили ябълки”, всичко да се знае. Ако
имате въпроси ще Ви отговоря. Да си пожелаем МИГ- а да се реализира и района в
който живеем да стане по- привлекателен.
С.Иванов- Поздравления за общината.
Г-н Д.Иванов- Благодаря. Ако нещо съм пропуснал да кажа, на сайта има информация.
Ж. Димитров – Преминаваме към първа точка от дневния ред относно Актуализация на
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2016г. Докладва Т. Кирчев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на икономическа комисия г-н
Илия Матев
Ил.Матев - Уважаеми г-н Председател,уважаеми г-н Иванов, колеги, икономическа
комисията на свое заседание в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие 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 на
свое заседание в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. 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.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 № 186
Общински съвет на Община Белослав приема актуализация на Годишната програма
за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 г., както следва:
1. Допълва т.1 от Раздел ІІ – Описание на нежилищни имоти и вещи – общинска
собственост, които могат да се отдават под наем, както следва:
№
Описание на имота (вещта)
29. Земеделска земя, с начин на
трайно ползване – друга
изоставена нива,
представляваща имот № 014005,
с площ 3,904 дка, Х-та

Местонахождение на имота
Местност „Балтата”, землище
с.Разделна

АОС №
912/31.03.2010 г.

категория на земята при
неполивни условия
30. Земеделска земя, с начин на
трайно ползване – друга
изоставена нива,
представляваща имот № 000074,
с площ 6,320 дка, Х-та
категория на земята при
неполивни условия
31. Земеделска земя, с начин на
трайно ползване – наводнена
нива, представляваща имот №
000014, с площ 4,946 дка, Х-та
категория на земята при
неполивни условия

Землище с.Разделна

925/28.04.2010 г.

Местност „Суютлюка”,
землище с.Разделна

935/26.05.2010 г.

2. Допълва т.2 от Раздел ІІ – Описание на имоти и вещи – частна общинска собственост,
предвидени за продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, както
следва:
№
Описание на имота (вещта)
48. Земеделска земя – нива,
представляваща имот № 021005,
ІV-та категория на земята при
неполивни условия, с площ
12,186 дка
49. Земеделска земя – нива,
представляваща имот № 020003,
ІV-та категория на земята при
неполивни условия, с площ
2,766 дка

Местонахождение на имота
Местност „Стара гара”,
землище с.Разделна

АОС №
918/14.04.2010 г.

Местност „Стара гара”,
землище с.Разделна

919/14.04.2010 г.

3. Допълва т.4 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 №
7.
ПИ с идентификатор
гр.Белослав, ул.”Роза” № 30
1383/28.07.2016 г.
03719.504.3388 по КККР на
гр.Белослав, с площ 493 кв.м., с
трайно предназначение на
територията – урбанизирана, с
начин на трайно ползване –
ниско застрояване до 10 м.

По втора точка
Ж. Димитров- Преминаваме към втора точка от дневния ред относно Изкупуване право
на собственост от физическо лице върху поземлен имот с идентификатор
03719.504.3388 по КККР на гр. Белослав, ул. „ Роза” № 30 (АОС № 1383/28.07.2016г.),
върху който е отстъпвано право на строеж на жилищна сграда. Докладва Т. Кирчев –
Директор дирекция „ОС и ТСУ”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на икономическа комисия г-н
Илия Матев
Ил.Матев - Уважаеми г-н Председател,уважаеми г-н Иванов, колеги, икономическа
комисията на свое заседание в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие 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 на
свое заседание в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. 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 № 187
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
03719.504.3388 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Белослав,
ул.”Роза” № 30, с площ 493 кв.м., вид на територията – урбанизирана, с начин на
трайно ползване – ниско застрояване до 10 м., описан в АОС № 1383/28.07.2016 г.
на собственичката на законно построената в имота жилищна сграда – Василка
Иванова Станкова, с постоянен адрес: гр.Белослав, ул.”Роза” № 30 за сумата от
3 400,00 лв. (три хиляди и четиристотин лева), без включен 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 трета точка
Ж. Димитров- Преминаваме към трета точка от дневния ред Разделяне на общински
поземлен имот с идентификатор 69763.30.36 по КККР на с.Страшимирово, местност „
До село”, идентичен с имот № 030002 по преходен план КВС на землище с.
Страшимирово /АОС № 930/12.05.2010г./ на два нови поземлени имота с отреждане „ за
нива” и „ за изоставена орна земя”. Докладва Т. Кирчев – Директор дирекция „ОС и
ТСУ”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Ж. Димитров – Благодаря. Давам думата на Председателя на комисията по ТСУ г-жа
Петя Живкова да докладва становището на комисията.
П.Живкова- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията след
като се запозна с докладната установи, че може би половината имот в североизточната
част е ограничен като бъдещо застрояване. Предвид това, че има електропровод и ще се
намали цената на общинския имот който остава, комисията в състав от 3 члена, с 1 глас
- „ЗА” , 1- „ПРОТИВ” и 1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” не прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, мнения?
Ил.Матев- От докладната става ясно, че мотива за разделянето е това, че той може да
бъде разделен. Общината има и други имоти, които могат да се разделят и не е логично
единствения мотив да бъде, че може да се раздели този имот. За това аз съм против,
защото няма мотивация. Другият ми въпрос е колко ще струва на общината това
разделяне на имота?
Т.Кирчев- Ние взимаме средствата за разделяне на имота от бъдещия купувач, не от
общинския бюджет.
К.Николов- Убеден съм, че едно такова разделяне е в ущърб за жителите на
с.Страшимирово, както и за жителите на общината. Парцелът, който ще остане става
неизползваем. Смисълът на самото разделяне е ясен, че има кандидат купувач. Смятам,
че е редно парцела да остане цял.
Ж.Димитров- Други мнения?
Ил.Матев- Казахте, че до момента общината не е платила на фирмата за разделяне на
имота?
Г-н Д.Иванов- Причина за разделянето на имота е заявен интерес от инвеститор, който
граничи с този имот. Делбата е направена само на хартия. Имотът е нива и ще остане
такъв. Ваше е решението за разделяне.
Ж.Димитров- Други въпроси?
Ил.Матев- Искате да кажете, че този имот граничи с имота на кандидат купувача.
Защото на комисиите не беше обяснено това.

К.Николов –Идеята на купувача, доколкото знам е да закупи имот, който да има достъп
до път.
Ж.Димитров- Други въпроси? Няма.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 0, „ПРОТИВ”- 2 ,
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 15, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 8,
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от ЗОС, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 188
1. Общински съвет на Община Белослав дава съгласие поземлен имот с
идентификатор 69763.30.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/
на с.Страшимирово, местност „До село”, с площ 18,981 дка, с трайно предназначение
на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – изоставена орна земя,
идентичен с имот № 030002 по предходен план – КВС на землище с.Страшимирово, за
който е съставен Акт за частна общинска собственост № 930/12.05.2010 г. да бъде
разделен с цел обособяване на два нови отделни имота: проектен имот с
идентификатор № 69763.30.96 по КККР на с.Страшимирово, местност „До село”, с
проектна площ 15,980 дка, с трайно предназначение на територията – земеделска, с
начин на трайно ползване – изоставена орна земя, при граници: ПИ с идентификатор
69763.30.97, ПИ с идентификатор 69763.30.37, ПИ с идентификатор 69763.19.253, ПИ с
идентификатор 69763.30.71 и ПИ с идентификатор 69763.30.28 и проектен имот с
идентификатор № 69763.30.97 по КККР на с.Страшимирово, местност „До село”, с
проектна площ 3,000 дка, с трайно предназначение на територията – земеделска, с
начин на трайно ползване – нива, при граници: ПИ с идентификатор 69763.30.28, ПИ с
идентификатор 69763.18.166 и ПИ с идентификатор 69763.30.96.
2. Общински съвет на Община Белослав упълномощава Кмета на Община
Белослав да извърши всички необходими действия за съставянето на актове за частна
общинска собственост на новообразуваните имоти.
Решение № 188 от Протокол № 15/21.09.2016г на ОбС Белослав НЕ СЕ ПРИЕ!

По четвърта точка
Ж. Димитров- Преминаваме към четвърта точка от дневния ред Продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор
03719.688.3 по КККР на гр. Белослав, чрез провеждане на публичен търг с явно
наддаване. Докладва Т. Кирчев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на икономическа комисия г-н
Илия Матев

Ил.Матев - Уважаеми г-н Председател,уважаеми г-н Иванов, колеги, икономическа
комисията на свое заседание в състав от 5 члена, с 2 гласа - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ” и 3
гласа „ПРОТИВ” не прие 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 МС
на свое заседание в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ” не прие
докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, мнения?
П.Живкова- Моето мнение е, че оценката е извършена некоректно от оценителя.
Ил.Матев- Подкрепям мнението на г-жа Живкова. Грешката, която установих е в
Удостоверението за характеристика на имота от Агенцията по геодезия, картография и
кадастър в т.3 за местоположението на имота спрямо пътната мрежа с трайна настилка
е отбелязано, че отстои на над 1 км., което не е вярно. В много голяма част имота
граничи с пътя Белослав- Аврен. На базата на това удостоверение е направена и
оценката. Явно има несъответствие. За мен оценката е много ниска. Земята е разделена
на три зони, като 114 дка са оценени по 51,08 лв, което е много ниска цена, 40 дка са
оценени по 638,55 лв и 60 дка по 319,27 лв.
Ж.Димитров- Други въпроси?
Г.Тодорова- Моят въпрос е каква точно е спецификата на терена на този имот, за да
бъде предприето това действие да бъде направена така оценката? Кое налага
разделянето на парцела на три зони?
Г-н Д.Иванов- Самият терен е доста стръмен има участъци с голяма денивилация. Има
подадено заявление от корейски инвеститори, които искат да отглеждат арония. Те не
са виждали имота. От този имот използваеми са 40-50 дка, поради тази причина е
направена така оценката. Това е начална тръжна цена, която може да се промени. Вие
ще прецените дали да се продаде този имот.
Т.Кирчев- Искам да поясня относно това, че е отбелязано, че имота отстои на над 1 км
от пътната мрежа. Това е така има се предвид националта пътна мрежа. Пътят
Белослав- Аврен е от местно значение.
Ил.Матев- Относно това ясно е записано „спрямо пътната мрежа с трайна настилка.”
Смятам, че за жителите на общината е в интерес този имот да не се продава. Мога да
предложа да помислите върху няколко варианта: да се даде под аренда за по-дълъг
период или да бъде разделен и да се продаде само тази част, която може да се ползва, а
другата да остане за общината.
Ж.Димитров- Други въпроси? Няма.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 0, „ПРОТИВ”- 6 ,
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 11, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 8,

чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и
чл. 44, ал. 1, т. 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 № 189
1. Общински съвет Белослав дава съгласие да се извърши продажба чрез
публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот с идентификатор 03719.688.3 по КККР на
гр.Белослав, местност „Колибалъка”, с трайно предназначение на територията –
земеделска, с начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, ІV-та категория
на земята при неполивни условия, с площ 213 990 кв.м., описан в АОС №
1266/25.03.2016 г., като определя пазарна цена за продажба на имота в размер на 52
520 лв. (петдесет и две хиляди петстотин и двадесет лева) и я обявява за начална
тръжна цена при провеждане на публичния търг с явно наддаване.
2. Общински съвет Белослав възлага на Кмета на Община Белослав да проведе
публичния търг с явно наддаване и да сключи договор за покупко-продажба на
общинският имот.
Решение № 189 от Протокол № 15/21.09.2016г на ОбС Белослав НЕ СЕ ПРИЕ!
По пета точка
Ж. Димитров- Преминаваме към пета точка от дневния ред Отдаване под наем на
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор
03719.810.370 по КККР на гр. Белослав, местност „Скелята”. Докладва Т. Кирчев –
Директор дирекция „ОС и ТСУ”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на икономическа комисия г-н
Илия Матев
Ил.Матев - Уважаеми г-н Председател,уважаеми г-н Иванов, колеги, икономическа
комисията на свое заседание в състав от 5 члена, с 4 гласа - „ЗА” и 1 глас
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие 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 на
свое заседание в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, мнения? Няма.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 16, „ПРОТИВ”- 0 ,
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 8,

чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 – ал. 3 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
чл. 20, 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 № 190
1. Общински съвет Белослав дава съгласие да се проведе публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижим имот – частна
общинска собственост за пасищно отглеждане на животни, представляващ поземлен
имот с идентификатор 03719.810.37 по КККР на гр.Белослав, местност „Скелята”, с
площ 29 997 кв.м., с трайно предназначение на територията – защитена, с начин на
трайно ползване – защитена местност, ІV-та категория на земята при неполивни
условия, описана в АОС № 1284/27.04.2016 г.
2. Определя начална годишна наемна тръжна цена за отдаване на имота под
наем за пасищно отглеждане на животни в размер на 3,00 лв./дка.
3. Възлага на Кмета на Община Белослав да проведе публичния търг с явно
наддаване за отдаване под наем на недвижимия имот – частна общинска собственост и
да сключи договор за наем с определения за спечелил търга за срок от 10 години.

По шеста точка
Ж. Димитров- Преминаваме към шеста точка от дневния ред Кандидатстване на
Община Белослав по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG05FMOР001-03.02 „ Осигуряване на топъл обяд – 2016”, по Оперативна
програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за
европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица 2014-2020 (ФЕПНЛ). Докладва
инж. Св. Колева- Зам. кмет на Община Белослав.
В 10,37 часа от залата излиза Р.Пенчев.
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на икономическа комисия г-н
Илия Матев
Ил.Матев - Уважаеми г-н Председател,уважаеми г-н Иванов, колеги, икономическа
комисията на свое заседание в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие 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 на
свое заседание в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. 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, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 191
Общински съвет Белослав дава съгласие Община Белослав да
кандидатства по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финанасова
помощ BG05FMOР001-03.02 „ Осигуряване на топъл обяд – 2016”, по Оперативна
програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от
Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица 2014-2020

По седма точка
Ж. Димитров – Преминаваме към седма точка от дневния ред относно Приемане на
Правила за организацията и дейността на клубовете на пенсионера в Община Белослав
Докладва инж. Св. Колева- Зам. кмет на Община Белослав.
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 на
свое заседание в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната, като излизаме с
предложение в т.22 от Правилата да има промяна. В предходна точка забраняваме
ползването на клубовете след 23,00 часа и нашето предложение е да се направи
следната промяна „На ползвателите на клубовете се забранява нарушаване
спокойствието на гражданите, чрез викане, пеене,свирене и създаване на шум по друг
начин за времето от 14.00 часа до 16.00 часа след обяд
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, мнения? Няма. Преминаваме към гласуване
предложението на комисията по МС.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16, Общински съвет Белослав
прие направеното предложение.
В 10, 44 часа в залата влиза Р.Пенчев.
Ж.Димитров – Гласуваме цялата докладна.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.17, ал.1, т.7,
чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.27, ал.3 от ЗМСМА, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 192
Общински съвет Белослав приема Правила за организацията и дейността на
клубовете на пенсионера в Община Белослав

По осма точка
Ж. Димитров – Преминаваме към осма точка от дневния ред Утвърждаване на
паралелки под норматива за минимален брой ученици в СУ „ Св. св. Кирил и Методий”
Белослав и ПГ „Св. Димитър Солунски” Белослав за учебната 2016/2017 година.
Докладва инж. Св. Колева- Зам. кмет на Община Белослав.
Ж. Димитров – Благодаря. Давам думата на Председателя на комисията по образование
г-жа Даниела Йорданова за становище.
Д.Йорданова- Уважаеми г-н Председател,уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията в
състав от 4 члена и с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров- Въпроси? Няма.
С явно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 17,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.23,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА и чл.11, ал.2 от Наредба №7 от 29.12.2000 г. на МОН, взе
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 193
І.Общински съвет Белослав утвърждава една паралелка с изключения от
минималния брой на учениците в СУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Белослав за
учебната 2016/2017 година, както следва:


Маломерна паралелка ХІ клас – 15 ученици

ІІ.Общински съвет Белослав утвърждава една паралелка с изключения от
минималния брой на учениците в ПГ „Св. Димитър Солунски ” гр. Белослав за
учебната 2016/2017 година, както следва:


Маломерна паралелка ХІ „а”клас, професия „Корабен монтьор”,
специалност „Ремонт на кораби” – 14 ученици

По девета точка
Ж. Димитров – Преминаваме към девета точка от дневния ред Приемане на Наредба за
условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски
градини на територията на Община Белослав. Докладва инж. Св. Колева- Зам. кмет на
Община Белослав.
Ж. Димитров – Благодаря. Давам думата на Председателя на комисията по образование
г-жа Даниела Йорданова за становище.
Д.Йорданова- Уважаеми г-н Председател,уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията в
състав от 4 члена и с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров- Въпроси? Няма.

С явно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 17,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание Чл.17, ал.1, т.3,
чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.59, ал.1 от Закона за
предучилищното и училищно образование и чл.7, ал.1 от Наредба №5 от
03.06.2016г на МОН, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 194
Общински съвет Белослав приема Наредба за условията и реда за
записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на
територията на Община Белослав

По десета точка
Ж.Димитров – Преминаваме към десета точка от дневния ред Приемане на Наредба за
условията и реда за организиране на почасови, съботно- неделни и сезонни дейности
като допълнителна услуга за отглеждането на деца в Община Белослав. Докладва инж.
Св. Колева- Зам. кмет на Община Белослав.
Ж. Димитров – Благодаря. Давам думата на Председателя на комисията по образование
г-жа Даниела Йорданова за становище.
Д.Йорданова- Уважаеми г-н Председател,уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията в
състав от 4 члена и с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров- Въпроси? Няма.
С явно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 17,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.17, ал.1, т.3,
чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.68, ал.1 от Закона за
предучилищното и училищно образование, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 195
Общински съвет Белослав приема Наредба за условията и реда за
организиране на почасови, съботно- неделни и сезонни дейности като
допълнителна услуга по отглеждането на децата в общинска детска градина на
територията на Община Белослав
По единадесета точка
Ж. Димитров – Преминаваме към единадесета точка от дневния ред Приемане на
Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на
Община Белослав Докладва инж. Св. Колева- Зам. кмет на Община Белослав.
Ж. Димитров – Благодаря. Давам думата на Председателя на комисията по образование
г-жа Даниела Йорданова за становище.

Д.Йорданова- Уважаеми г-н Председател,уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията в
състав от 4 члена и с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров- Въпроси? Няма.
С явно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 17,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.17, ал.1, т.3,
чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.346, ал.2 от Закона за
предучилищното и училищно образование, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 196
Общински съвет Белослав приема Наредба за водене на регистър на
общинските детски градини на територията на Община Белослав

По дванадесета точка
Ж. Димитров – Преминаваме към дванадесета точка от дневния ред Подписване на
Споразумение с „ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР-ВАРНА” ЕАД.
Докладва И.Димитрова –
Гл.юрисконсулт на Община Белослав.
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 на
свое заседание в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж. Димитров – Благодаря. Давам думата на Председателя на комисията по ТСУ г-жа
Петя Живкова да докладва становището на комисията.
П.Живкова- Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Иванов, колеги, комисията в
състав от 4 члена, с 2 гласа - „ЗА” и 2 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” не прие докладната.
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на икономическа комисия г-н
Илия Матев
Ил.Матев - Уважаеми г-н Председател,уважаеми г-н Иванов, колеги, икономическа
комисията на свое заседание в състав от 5 члена, с 4 гласа - „ЗА” и 1 глас
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, мнения?
К.Николов- Както знаете в стария завод имаше два портала. В новия проект има
заложени също два портала. Единият е от страната на гр. Белослав, а другия от страната
на с.Страшимирово. Ако не бъде изградено това съоражение камионите трябва да
минават през селото и през подлеза до ферибота. Така, че е по- добре да се изгради
това съоръжение.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси? Няма.

С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 15,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 2, 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 № 197
1.Общински съвет Белослав дава съгласие при изграждането на обект „Нов
пътен възел, нова пътна варианта и нов надлез над жп линията „София – Варна”
и път ІІІ- 2008 „Девня / кв. Повеляново/ - Езерово – Варна при км 10+960” да се
изградят подпорните колони в ПИ с идентификатор 03719.501.6038, по КККР на
гр. Белослав, собственост на Община Белослав, съгласно АОС № 1405/08.08.2016г.,
изцяло и за сметка на дружеството, като се подпише Споразумение за техническо
и финансово сътрудничество, съобразно което „ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР –
ВАРНА” ЕАД се задължава да финансира изцяло проектирането, строителството,
строителния надзор и въвеждането в експлоатация на обекта.
2. Във връзка с горната точка Общински съвет Белослав упълномощава
Кмета на Община Белослав да извърши всички необходими действия и подпише
Споразумението за техническо и финансово сътрудничество.

По тринадесета точка
Ж. Димитров – Преминаваме към тринадесета точка от дневния ред Приемане на
отчета на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и поименен списък за
капиталови разходи на Община Белослав към 30.06.2016г. Докладва Р.Николова –
Директор дирекция „ФБ МДТ”
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на икономическа комисия г-н
Илия Матев
Ил.Матев - Уважаеми г-н Председател,уважаеми г-н Иванов, колеги, икономическа
комисията на свое заседание в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие 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 на
свое заседание в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. 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.6,
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.40,
ал.2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение
и отчитане на бюджета на Община Белослав, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 198
1.Общински съвет Белослав приема и утвърждава отчета за изпълнението на
бюджета към 30.06.2016г. 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 30.06.2016г., съгласно Приложение
№ 8.
3. Общински съвет Белослав приема и утвърждава отчета за изпълнението на
поименния списък за капиталови разходи към 30.06.2016г., съгласно Приложение
№ 9.

По четиринадесета точка
Ж. Димитров – Преминаваме към четиринадесета точка от дневния ред Актуализация
на бюджета на Община Белослав за 2016г. Докладва Р.Николова – Директор дирекция
„ФБ МДТ”
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на икономическа комисия г-н
Илия Матев
Ил.Матев - Уважаеми г-н Председател,уважаеми г-н Иванов, колеги, икономическа
комисията на свое заседание в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие 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 на
свое заседание в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. 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.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 № 199
1.Общински съвет Белослав приема актуализацията на бюджета на Община
Белослав за 2016г., съгласно Приложение № 1.
2. Общински съвет Белослав приема и утвърждава актуализация на списък
служители с право на заплащане на част от транспортните разходи, считано от
07.09.2016г., съгласно Приложение № 2.

По петнадесета точка
Ж. Димитров – Преминаваме към петнадесета точка от дневния ред Актуални въпроси.
Първо аз ще взема думата. Имаме призовка от съда за насрочено дело на 04.10.2016г.
Фирма „Беласко” ООД са подали жалба до Административен съд Варна във връзка с
наше решение № 173 от Протокол № 13/ 21.07.2016г. Мотивите им са, че не са съгласни
с преброяването на съдовете. Трябва да излъчим представител да присъства на това
дело. Давам думата на г-жа Ив. Димитрова да Ви запознае с това.
Ив.Димитрова- По принцип общинския съвет се представлява от Председателя на
общинския съвет. Той може да присъства на делото, може да се упълномощи адвокат,
който да представлява общинския съвет. Като представител на общината аз не мога да
Ви представлявам. Друго лице от общинския съвет само с юридическо образование
може да представлява общинския съвет, но в този общински съвет няма такъв
представител. Вие трябва да прецените кого ще изберете да Ви представлява.
Ж.Димитров- Имате ли предложения?
Ил.Матев- Трябва да се запознаем с жалбата.
Н.Либчев- Фирма „Беласко” не е ли в Управителния съвет на МИГ- а? Той е там и ще
съди общината?
Ж.Димитров- Другият вариант е да упълномощим юрист, който да ни представлява. Аз
и да се явя нямам нужното образование.
Ив.Димитров - От името на Председателят на Общински съвет е изпратено становище
до Административен съд Варна. Това също е достатъчно.
Д.Калчев- В това решение има точка да се да сезира Прокуратурата и съответните органи
чрез Община Белослав. Има ли получен отговор?
Ив. Димитрова- Материалите са изпратени, отговор все още няма.

Ж.Димитров- Трябва да помислим за догодина в бюджета да се залегнат средства за
юридически услуги.
Хр.Христов- Преди малко приехме актуализацията на бюджета. Можеше да предложим
да се отделят 1 000 лв за юридически услуги.
Д.Йорданова- Какъв е пробелема да съберем сами тези средства.
И.Начев- На този етап няма нужда от юрист. Ако се стигне до по- горна инстанция
тогава ще търсим услугите на юрист.
Ил. Матев- Подкрепям това мнение.
П.Живкова – Нека да чуем становището на г-н Кмета.
Г-н Д.Иванов- Да се направи запитване до юридическа кантора, която да даде една
оферта, да се обсъди от общинските съветници, да се приема решение за актуализация
на бюджета и да се плати по банков път на адвокат. Малко махленско е да се събират

пари и да се дават. Все пак това е държавна организация. Ако една от страните спечели,
другата да може да предяви претенции за разходите. Така мисля, че е редно.
Ж.Димитров- Аз ще направя запитване до адвокатска кантора. Преминаваме към
актуални въпроси от Илия Матев.
Ил. Матев- Уважаеми колеги, уважаеми г-н Кмет, изпратил съм Ви в писмен вид моите
актуални въпроси за гражданите на гр.Белослав и общината. Моите въпроси са пет.
Първият въпрос е свързан със записването на дърва за огрев за предстоящия
отоплителен сезон. Цената на кубик дърва е 65 лв., с включен транспорт. Коя е фирмата
доставчик? Как и от кого е избрана тази фирма? Как е определена цената, какво
включва и как се разпределя? Какво се случва със събраните пари за дърва? Кой и как
осъществява контрол на фирмата? Вторият въпрос е за обществените чешми. Колко
обществени чешми има на територията на общината? Какво е състоянието на водата в
тях и годна ли е за пиене? Има ли чешми в които водата не е годна за пиене и какви са
причините за това? Третият въпрос е свързан с бездомните кучета. Какви са
предприетите мерки за намаляване броя на бездомните кучета? Четвъртият въпрос е
свързан с неразумното шофиране по улиците и неправилното паркиране. Какви са
предприетите мерки за това? Петият въпрос е свързан с повишеното ниво на шум в
центъра на града. Общината извършва ли контрол и замервания на шума от
заведенията?
Ж.Димитров- Само искам да кажа, че съгласно Чл.96./1/. от Правилника, „Общинският
съветник не може да зададе повече от два въпроса на едно заседание.”
Г-н Д.Иванов- Мога да Ви отговоря веднага или в писмен вид да Ви го представя?
Ил.Матев -Аз съм Ви ги изпратил и в писмена форма. Отговорът може да ми дадете в
писмена форма или на следваща сесия.
Г-н Д.Иванов- Благодаря за предоставената възможност да отговоря на въпросите.
Въпросите наистина са актуални. Като представител на друга политическа партия
според мен е редно на въпросите които задавате да знаете и отговорите. Няма проблем
ще отговоря на всички, само на някои ще искам и Вашето мнение. Община Белослав
организира записването за дърва. Фирмата доставчик се избира от Горско стопанство
Варна. Провеждат си търг, определят фирмата. Ние само правим услуга на гражданите
като правим списък и събираме парите, които се носят в горското. Моето решение
както и на общинска администрация е, че следваща година най- вероятно няма да
правим това. Контролът над превозвача се осъществява от горска полиция. Вторият
въпрос за чешмите. Всички чешми са регистрирани в регистър в Басейнова дирекция,
водата е годна за пиене. Всички чешми са с изворна вода. По третия въпрос за
бездомните кучета. Бихте ли ми казали какво е Вашето мнение по този въпрос? Точно и
конкретно ако сега не можете да отговорите, може и в писмен вид. Четвъртият въпрос
за неразумното шофиране и неправилното паркиране. Нали не мислите, че Община
Белослав е подразделение на Пътна полиция Варна? Не разполагаме с радари, дрегери.
Пускали сме няколко пъти писма до Полицейско управление Белослав и благодарение
на тези писма има доста глобени безрасъдни шофьори и отнети шофьорски книжки на
окло 12 човека. Морална гледна точка е на всеки да паркира като не възпрепятства
преминаването на гражданите. По петият въпрос в центъра на Белослав живеят малко
граждани. Ако на някой му пречи шума, на тел.112, може да подаде сигнал. Общината
единствено издава заповед за удължено работно време на заведенията. Ако има
проблем и гражданите са звъняли, то сигнала е регистриран в полицията. Благодаря.

Ж.Димитров- Само искам да кажа, че съгласно Чл.96./3/. от Правилника, „Отговорите
на кметовете не се обсъждат и не могат да бъдат репликирани. Общинският съветник,
задал въпроса има право единствено да заяви дали е доволен от отговора или не.”
Ил.Матев - Благодаря зя бързите и неизчерпателни отговори.
Г-н Д.Иванов- Да разбирам, че не сте доволен от отговорите.
Ил.Матев - Не, не съм доволен. Смятам, че много несериозно се отнесохте към
зададените от мен въпроси и се надявам да получа в писмена форма отговорите. По
въпроса с чешмите ще Ви дам пример. Чешмата която се намира по пътя за
„Авренската поляна”, водата много мътна и видимо негодна за пиене. Смятам, че
трябва да се извършват по- редовно проби на водата. И където не е годна за пиене да се
обозначава. По третия въпрос за бездомните кучета, една година почти управлявате и
трябва да кажете какви мерки сте предприели. По четвърта точка във възможностите на
общината са поставянето на легнали полицаи и други мерки за ограничаване на
скоростта. Актове и глоби също могат да се съставят от администрацията.
Г-н Д.Иванов- За превишена скорост ли?
Ил.Матев - Не, не за превишена скорост, а за неправилно паркиране. По петия въпрос.
В центъра на града живеят доста жители в блоковете и къщите наоколо. В
правомощията на общината е да извършва проверки, да замерва шума и да съставя
актове.
Ж.Димитров – Благодаря, поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.

Заседанието приключи в 11,30 часа.

ЖИВКО ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет Белослав

