ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ПРОТОКОЛ

№ 16

Днес, 13.10.2016 г. /четвъртък/ от 10.00 часа, в конферентната зала на Община
Белослав, се проведе шестнадесетото редовно заседание на Общински съвет Белослав.
При откриване на заседанието присъстваха всички 17 общински съветника и г-н
Д.Иванов- Кмет на Община Белослав.
Ж. Димитров – Колеги, добър ден на всички. Положени са подписите на седемнадесет
общински съветника имаме кворум и откривам шестнадесетото редовно заседание на
Общински съвет Белослав. Всички имате проект за дневен ред. Запознати сте с него,
предлагам да прибавим т.1 Актуални въпроси. Аз искам да задам няколко въпроса,
постъпили от граждани, за които съм уведомил г-н Иванов. Имате ли други
предложения? Няма. Преминаваме към гласуване на предложението.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17, Общински съвет Белослав
прие направеното предложение.
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. Актуални въпроси.
2. Докл. записка вх. № 181/05.10.2016г.- Одобряване на задание за изработване на
Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване на ПИ 69763.117.5 по
КККР на с. Страшимирово, Община Белослав, Обл. Варненска, във връзка смяна на
предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване „друг вид
земеделска земя” за „жилищно строителство”.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав
3. Докл. записка вх. № 178/04.10.2016г.- Продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 03719.501.3054
и прилежаща в него сграда с идентификатор 03719.501.3054.1 по КККР на гр. Белослав,
ул. „ Акации” №1 (АОС № 1411/10.09.2016г.), чрез провеждане на публичен търг с явно
наддаване.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Т. Кирчев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”

4. Докл. записка вх. № 179/04.10.2016г.- Продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, земеделска земя № 020003, находящ се в местността „Стара
гара”, землището на с. Разделна (АОС № 919/14.04.2010г.), 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. № 180/04.10.2016г.- Продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, земеделска земя № 021005, находяща се в местността „Стара
гара”, землището на с. Разделна (АОС № 918/14.04.2010г.), чрез провеждане на
публичен търг с явно наддаване.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Т. Кирчев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”
6. Докл. записка вх. № 185/05.10.2016г.- Учредяване право на пристрояване (строеж) на
гараж със ЗП 41 кв.м. към съществуваща жилищна сграда в недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ УПИ ХVІ-109 в кв.4 по действащия
регулационен план на гр. Белослав, идентичен с поземлен имот с идентификатор
03719.501.109 по КККР на гр. Белослав, ул. „Васил Априлов” № 14.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Т. Кирчев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”
7. Докл. записка вх. № 186/05.10.2016г.- Отдаване под наем на помещение от сгради на
детски градини на територията на Община Белослав – публична общинска собственост
за образователни и културни дейности.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Т. Кирчев – Директор дирекция „ОС и ТСУ”
8. Докл. записка вх. № 182/05.10.2016г.- Отпускане на еднократна финансова помощ за
подпомагане кандидатстването на двойка с репродуктивни проблеми по фонд „Ин
витро.”
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: инж. Св. Колева- Зам. кмет на Община Белослав
9. Докл. записка вх. № 177/29.09.2016г. – Обявяване на 26 октомври – празник на град
Белослав за празничен и неприсъствен на територията на град Белослав.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав
10. Докл. записка вх. № 183/05.10.2016г.- Отчет за командировките на Кмета на
Община Белослав за трето тримесечие на 2016г.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р.Николова – Директор дирекция „ФБ МДТ”

11. Докл. записка вх.№ 184/05.10.2016г.- Актуализация на план- сметка за разходите в
дейност „Чистота” за 2016г.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р.Николова – Директор дирекция „ФБ МДТ”

По първа точка
Ж. Димитров – Преминаваме към първа точка от дневния ред- Актуални въпроси,
Както често се случва в България, заинтересованите граждани не дойдоха. Като ме
срещнат по улиците много обичат да ме плюят, а сега ги няма. Накратко ще Ви
запозная с въпросите на тези граждани, живущи на ул. „Иван Вазов”, в отсечката
между ул. „Д.Ватев” и ул. „Г.Бенковски”, които са повдигнати на проведени срещи и
предоставени в писмен вид. Проблемът е, че се наводняват къщите на живущите на
тази улица освен с вода и с отходни води. Всички те се интересуват какви мерки ще се
предприемат за решаване на този наболял проблем. Докато се чака финансиране на
проекта, може ли общината с пари от общинския бюджет да реши проблема и в какъв
срок? Г-н Иванов, може писменно да отговорите на въпросите.
Г-н Д.Иванов- Ще отговоря писмено.
Ж. Димитров – Колеги, имате ли въпроси по тази точка. Няма.

По втора точка
Ж. Димитров- Преминаваме към втора точка от дневния ред Одобряване на задание за
изработване на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване на ПИ
69763.117.5 по КККР на с. Страшимирово, Община Белослав, Обл. Варненска, във
връзка смяна на предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно
ползване „друг вид земеделска земя” за „жилищно строителство”. Докладва А.
Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав.
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 с 2
гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие докладната. Член на комисията, който
гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, изрази становище, че оградите на имотите, които
граничат с канала са до водата. Ивицата през която хората трябва да минават, всъщност
е оградена. Това мисля, че не е предмет на докладната, която разглеждаме. И при едно
такова съмнение, общината винаги може да направи проверка.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, мнения? Няма.

С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 16, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.11,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, взе
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 200
1.Общински съвет Белослав одобрява задание и дава разрешение за
изработване на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване /
ПУП – ПРЗ/ за ПИ 69763.117.5 по КККР на с. Страшимирово, Община Белослав,
Обл. Варненска, във връзка смяна на предназначението на имота от земеделска
земя с начин на трайно ползване „друг вид земеделска земя”, за „жилищно
строителство”, при спазване на следните показатели за застрояване на
новообразуваните парцели: плътност на застрояване – мах.25%, кинт – мах.0.6,
плътност на озеленяване – мин. 60%, етажност- мах.2 етажа, височина – до 7м кота
корниз.
2.Общински съвет Белослав възлага на Кмета на Община Белослав да
предприеме необходимите действия, произтичащи от предходната точка.

По трета точка
Ж. Димитров- Преминаваме към трета точка от дневния ред Продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор
03719.501.3054 и прилежаща в него сграда с идентификатор 03719.501.3054.1 по КККР
на гр. Белослав, ул. „ Акации” №1 (АОС № 1411/10.09.2016г.), 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 4 члена, с 3 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? Аз искам да попитам г-н Матев, на Вашата
комисия нямаше ли предложение за увеличаване на първоначалната цена?

Ил.Матев – Да на комисията беше предложено първоначалната тръжна цена
25 000 лв., но след това беше оттеглено това предложение.

да е

Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси?
П. Живкова – Как беше оттеглено предложението?
С.Иванов- Аз направих предложението за увеличение на цената и оттеглих това
предложение.
Ст.Желязков- Кога го оттегли?
С.Иванов- Тази сутрин.
Ж.Димитров – Други въпроси? Няма.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 13, „ПРОТИВ”- 1 ,
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 3, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.8,
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, 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 № 201
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 03719.501.3054 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр.Белослав, ул.”Акации” № 1, с трайно
предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско
застрояване до 10 м., с площ 1 137 кв.м. и прилежащата в него сграда с
идентификатор 03719.501.3054.1 на един етаж със ЗП 92 кв.м., описани в АОС №
1411/10.09.2016 г., като определя пазарна цена за тяхната продажба в размер на
14 500,00 лв. (четиринадесет хиляди и петстотин лева), без ДДС, в т.ч. за земята –
8 704,00 лв. (осем хиляди седемстотин и четири лева), без ДДС и за сградата –
5 796,00 лв. (пет хиляди седемстотин деветдесет и шест лева), без ДДС и я обявява за
начална тръжна цена при провеждане на публичния търг с явно наддаване.
2. Общински съвет Белослав възлага на Kмета на Община Белослав да
проведе публичния търг с явно наддаване и да сключи договор за покупко-продажба
на общинският имот и прилежащата в него сграда на един етаж със ЗП 92 кв.м.

По четвърта точка
Ж. Димитров- Преминаваме към четвърта точка от дневния ред Продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост, земеделска земя № 020003, находящ се в
местността „Стара гара”, землището на с. Разделна (АОС № 919/14.04.2010г.), 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 4 члена, с 4 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?
П.Живкова- Какво е разстоянието на границите на имота до регулационните линии на
селото?
Т.Кирчев – Не съм го мерил точно, приблизително 500м.
П.Живкова- Значи е близо до регулацията.
Т.Кирчев –И близо и не близо, зависи за какво ще се използва.
Ил.Матев- В оценката не е ли отбелязано разстоянието?
Г- н Д.Иванов- Никъде в оценката не е казано. Тази докладна е за продажба, не е за
ПУП.
П.Живкова- Аз исках само да уточним.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, мнения? 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, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, 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 № 202
1. Общински съвет Белослав дава съгласие да се извърши продажба чрез
публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ земеделска земя № 020003, находящ се в местността „Стара гара” в
землището на с.Разделна, с начин на трайно ползване – нива, с площ 2,766 дка,
категория на земята ІV-та при неполивни условия, описан в АОС № 919/14.04.2010
г., като определя пазарна цена за неговата продажба в размер на 3 600,00 лв. (три
хиляди и шестотин 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.

По пета точка
Ж. Димитров- Преминаваме към пета точка от дневния ред Продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост, земеделска земя № 021005, находяща се в
местността „Стара гара”, землището на с. Разделна (АОС № 918/14.04.2010г.), 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 4 члена, с 4 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” – 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.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, 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 № 203
1. Общински съвет Белослав дава съгласие да се извърши продажба чрез
публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ земеделска земя № 021005, находящ се в местността „Стара гара” в
землището на с.Разделна, с начин на трайно ползване – нива, с площ 12,186 дка,
категория на земята ІV-та при неполивни условия, описан в АОС № 918/14.04.2010
г., като определя пазарна цена за неговата продажба в размер на 15 850,00 лв.
(петнадесет хиляди осемстотин и петдесет 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.

По шеста точка
Ж. Димитров- Преминаваме към шеста точка от дневния ред Учредяване право на
пристрояване (строеж) на гараж със ЗП 41 кв.м. към съществуваща жилищна сграда в
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХVІ-109 в кв.4 по
действащия регулационен план на гр. Белослав, идентичен с поземлен имот с
идентификатор 03719.501.109 по КККР на гр. Белослав, ул. „Васил Априлов” № 14.
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 с 3 гласа „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров- Благодаря. 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.34, ал.4 и чл. 38, ал. 2 от Закона за
общинската собственост, чл. 4, ал. 3 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 № 204
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от 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, Общински съвет
Белослав приема актуализация на Годишната програма за управление и
разпореждане с общинска собственост за 2016 г., като допълва т.6 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 надстрояване или
пристрояване към жилищните сгради, без търг или конкурс на собствениците им,
както следва:
№
1.

Описание на имота
Поземлен имот с идентификатор
03719.501.109 по КККР на
гр.Белослав, с площ 688 кв.м., с
трайно предназначение на
територията – урбанизирана, с
начин на трайно ползване –
ниско застрояване до 10 м.

Местонахождение на имота
гр.Белослав, ул.”Васил
Априлов” № 14

АОС №
1302/27.04.2016 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 34, ал. 4 и чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската
собственост и 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
БелославОбщински съвет Белослав дава съгласие да се учреди безсрочно
възмездно право на пристрояване (строеж) без търг или конкурс на гараж на един
етаж със ЗП 41 кв.м. към съществуваща жилищна сграда в недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ УПИ ХVІ-109 в кв.4 по действащия
регулационен план на гр.Белослав, ул.”Васил Априлов” № 14, идентичен с
поземлен имот с идентификатор 03719.501.109 по КККР на гр.Белослав, целият с
площ 688 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин
на трайно ползване – ниско застрояване до 10 м. на собствениците на законно
построената в имота жилищна сграда, а именно: на Иван Митев гр.Белослав,
ул.”Васил Априлов” № 14 и на Станка Иванова Костова с постоянен адрес: област
Шумен, община Нови Пазар, с.Мировци, ул.”Бузлуджа” № 8 за сумата от 710,00
лв. (седемстотин и десет лева), без ДДС.
3. Общински съвет Белослав упълномощава Кмета на Община Белослав да
извърши необходимите действия и изготви договор за учредяване право на
пристрояване (строеж) на гараж със ЗП 41 кв.м. в недвижимия имот – частна
общинска собственост.
По седма точка
Ж. Димитров – Преминаваме към седма точка от дневния ред Отдаване под наем на
помещение от сгради на детски градини на територията на Община Белослав –
публична общинска собственост за образователни и културни дейности. 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 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Като комисията излезе с предложение за промяна в решението, текста „английски език”
да се замени с „чужди езици”.
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?

Г.Тодорова- Аз понеже не присъствах на комисията, имам няколко въпроса. Какви деца
ще бъдат обучавани по чужди езици и народни танци? Това децата от детските градини
ли ще бъдат или деца извън детските градини?
Т.Кирчев- В искането от Директорите на детските градини не е описано за кои деца се
отнася.
Г-н Д.Иванов- Това се отнася да децата от детските градини, но няма пречка за други
деца.
Г.Тодорова- Мисля, че ще има проблем, защото ще възпрепятстват учебния процес. И в
какви часове ще се провеждат мероприятията? Какви народни танци ще се играят на 15
м2?
Т.Кирчев- Въпрос на организация.
Ж.Димитров- Ако сте присъствали на народни танци за толкова малки деца, те правят
движения подобни на гимнастиката.
Г.Тодорова- Ако става въпрос за децата от детските градини- да.
Св.Колева- Тази докладна е във връзка с приетата Наредба за допълнителните
педагогически услуги, в сила от 01.08.2016г. във връзка с новия Закон за
предучилищното и училищното образование. Обхваща децата основно от детските
градини. Провежданито на тези допълнителни часове става с решение на
педагогическия съвет, като се формулират часовете по английски език и часовете по
танци и задължително условие е постъпила декларация с докладните записки от страна
на директорите, че предоставянето на тези допълнителни услуги, не пречат на
възпитателния процес. Всички допълнителни услуги са в часовете извън
задължителните учебни часове. Всяка година с решение се предоставят тези услуги
допълнително.
Г.Тодорова- Благодаря.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, мнения? Няма. Преминаваме към гласуване
предложението на Икономическа комисия текста „английски език” да се замени с
„чужди езици”.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17, Общински съвет Белослав
прие направеното предложение.
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. 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. 2 от ЗОС
и чл. 4, ал. 3 чл. 16, ал. 1 и ал. 2, чл. 17, ал. 2 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 № 205
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от 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, Общински съвет Белослав приема
актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска
собственост за 2016 г., като допълва т.1 от Раздел ІІ – Описание на нежилищни имоти и
вещи – общинска собственост, които могат да се отдават под наем, както следва:
№
32.

33.

34.

Описание на имота
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
Помещение – методически
кабинет, с полезна използваема
площ 21,56 кв.м., находящо се
на трети етаж в сградата на
ДГ „1-ви юни” гр.Белослав –
публична общинска
собственост
Помещение – методически
кабинет, с полезна използваема
площ 15 кв.м., находящо се на
втори етаж в сградата на ДГ
„Дора Габе” с.Езерово –
публична общинска
собственост

Местонахождение на имота
гр.Белослав, ул.”Роза” № 2, в
УПИ ІІІ-188 в кв.80 по
действащия регулационен
план на гр.Белослав,
идентичен с ПИ с
идентификатор 03719.504.1888
по КККР на гр.Белослав
гр.Белослав кв.Младост в
УПИ ІІ-1873 в кв.138 по
действащия регулационен
план на гр.Белослав,
идентичен с ПИ с
идентификатор 03719.502.1873
по КККР на гр.Белослав
с.Езерово, ул.”Васил Левски”
№ 12, в УПИ ІІ-254 в кв.20 по
действащия регулационен
план на с.Езерово, идентичен
с ПИ с идентификатор
27125.501.235 по КККР на
с.Езерово

АОС №
32/22.05.1998 г.

33/22.05.1998 г.

36/22.07.1998 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация и чл. 14, ал. 7, във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост,
чл. 16, ал. 1 и ал. 2, чл. 17, ал. 2 от Наредба № 4 за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Белослав, Общински съвет Белослав дава съгласие да се отдадат под наем за срок до 31.05.2017 г. след проведен
публичен търг с тайно наддаване следните помещения, представляващи части от
сгради на детски градини на територията на Община Белослав – публична общинска
собственост, както следва:
o Помещение – методически кабинет, с полезна използваема площ 37,50 кв.м.,
находящо се на втори етаж в сградата на ДГ „Щастливо детство” гр.Белослав,
прилежаща в УПИ ІІІ-188 в кв.80 по действащия регулационен план на гр.Белослав,
ул.”Роза” № 2, за която има съставен Акт за публична общинска собственост №
32/22.05.1998 г., идентичен с поземлен имот с идентификатор 03719.504.1888 по КККР
на гр.Белослав по точно определен месечен график от директора на детската градина, с
вписани 4 астрономически часа на ползване в точно определени дни за преподаване на
чужди езици на децата и 4 астрономически часа на ползване в точно определени дни за

обучение и подготовка на децата по народни танци при първоначална базисна наемна
цена на м2 за 1 астрономически час в делнични дни в размер на 0,10 лв. или при
първоначална наемна цена за 4 астрономически часа на месец в размер на 15,00 лв.
(петнадесет лева), без ДДС за всеки от ползвателите на помещението.;
o Помещение – методически кабинет, с полезна използваема площ 21,56 кв.м.,
находящо се в сградата на ДГ „1-ви юни” гр.Белослав, прилежаща в УПИ ІІ-1873 в
кв.138 по действащия регулационен план на гр.Белослав, за която има съставен Акт за
публична общинска собственост № 33/22.05.1998 г., идентичен с поземлен имот с
идентификатор 03719.502.1873 по КККР на гр.Белослав по точно определен месечен
график от директора на детската градина, с вписани 4 астрономически часа на
ползване в точно определени дни за преподаване на чужди езици на децата и 4
астрономически часа на ползване в точно определени дни за обучение и подготовка на
децата по народни танци при първоначална базисна наемна цена на м 2 за 1
астрономически час в делнични дни в размер на 0,10 лв. или при първоначална наемна
цена за 4 астрономически часа на месец в размер на 8,64 лв. (осем лева и шестдесет и
четири стотинки), без ДДС за всеки от ползвателите на помещението.;
o Помещение – методически кабинет, с полезна използваема площ 15 кв.м.,
находящо се в сградата на ДГ „Дора Габе” с.Езерово, прилежаща в УПИ ІІ-254 в кв.20
по действащия регулационен план на с.Езерово, ул.”Васил Левски” № 12, за която има
съставен Акт за публична общинска собственост № 36/22.07.1998 г., идентичен с
поземлен имот с идентификатор 27125.501.235 по КККР на с.Езерово по точно
определен месечен график от директора на детската градина, с вписани 4
астрономически часа на ползване в точно определени дни за преподаване на чужди
езици на децата при първоначална базисна наемна цена на м2 за 1 астрономически час
в делнични дни в размер на 0,10 лв. или при първоначална наемна цена за 4
астрономически часа на месец в размер на 6,00 лв. (шест лева), без ДДС.
3. Общински съвет на Община Белослав упълномощава Кмета на Община
Белослав да проведе публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на
гореописаните помещения, представляващи части от сгради на детски градини на
територията на общината – публична общинска собственост и да сключи договори за
наем с определените за спечелили търга участници за ползване на помещенията за
преподаване на чужди езици и обучение и подготовка по народни танци на децата, при
условие, че не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които съответният
имот е предоставен за управление.

По осма точка
Ж. Димитров – Преминаваме към осма точка от дневния ред Отпускане на еднократна
финансова помощ за подпомагане кандидатстването на двойка с репродуктивни
проблеми по фонд „Ин витро.” Докладва инж. Св. Колева- Зам. кмет на Община
Белослав.
Г-жа Колева 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 4 члена, с 4 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.23,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.2, т.3, чл.7 и чл.14, ал.2 от Правилник за реда и начина
за отпускане на еднократна финансова помощ в Община Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 206
Общински съвет Белослав отпуска еднократна финансова помощ в резмер
на 1 000 лв. по заявление с вх. № 9400-329/19.09.2016г. на двойка с репродуктивни
проблеми за подпомагане кандидатстването по фонд „Ин витро”.

По девета точка
Ж. Димитров – Преминаваме към девета точка от дневния ред Обявяване на 26
октомври – празник на град Белослав за празничен и неприсъствен на територията на
град Белослав. Докладва Д. Монева – Секретар на Община Белослав.
Г-жа Монева 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 4 члена, с 2 гласа - „ЗА”, 1 глас „ПРОТИВ” и
1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 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 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” – 14, ”ПРОТИВ”-1 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 2, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.23,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, по предложение на Кмета на Община Белослав и във

връзка с писмо от Областен управител на област Варна с рег. № РД -16-0809-33/1/
от 19.09.2016г., взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 207
1.Общински съвет Белослав обявява
26 октомври за празничен и
неприсъствен ден на територията на град Белослав.

По десета точка
Ж.Димитров – Преминаваме към десета точка от дневния ред Отчет за командировките
на Кмета на Община Белослав за трето тримесечие на 2016г. Докладва Р.Николова –
Директор дирекция „ФБ МДТ”.
Г-жа Николова 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 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.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 № 208
Общински съвет Белослав утвърждава извършените разходи за
командировка на Кмета на Община Белослав за времето от 01.07.2016г до
30.09.2016г в размер на 1 920,98 лева.

По единадесета точка
Ж. Димитров – Преминаваме към единадесета точка от дневния ред Актуализация на
план- сметка за разходите в дейност „Чистота” за 2016г. Докладва Р.Николова –
Директор дирекция „ФБ МДТ”.
Г-жа Николова 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 4 члена, с 1 глас - „ЗА”, 1 глас „ПРОТИВ” и 2
гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 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 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” – 14,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 3, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.7,
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.66, ал.1 от ЗМДТ, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 209
1.Общински съвет Белослав приема актуализация на план- сметка за
разходите в дейност „Чистота” за 2016 година, съгласно Приложение № 1.

Заседанието приключи в 10,50 часа.

ЖИВКО ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет Белослав

