ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ПРОТОКОЛ

№6

Днес, 10.03.2016 г. /четвъртък/ от 10.00 часа, в конферентната зала на Община
Белослав, се проведе шестото редовно заседание на Общински съвет Белослав. При
откриване на заседанието присъстваха 14 общински съветника и Кмета на Община
Белослав – г-н инж. Деян Иванов. Отсъства Пл. Панайотов, Д.Добрев, Н.Либчев.
Ж. Димитров – Колеги, добър ден на всички. Положени са подписите на четиринадесет
общински съветника имаме кворум и откривам шестото редовно заседание на
Общински съвет Белослав. Всички имате проект за дневен ред. На комисиите стана
ясно, че ще бъдат оттеглени т.2 и т.4 от проекта за дневен ред. Има внесени 6 нови
докладни. Имате ли въпроси, предложения. Няма.
С явно гласуване при кворум -14, гласували „ЗА” – 14, Общински съвет Белослав
реши да приеме следния

ДНЕВЕН РЕД
1.Докл. записка вх.№ 31/18.02.2016г- Одобряване на задание за изработване на
Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване на ПИ 017016, местност
„Стара гара”, в землището на с.Разделна, Община Белослав, обл. Варненска, във връзка
смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване
„нива”, за „Риборазвъден комплекс”
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
2.Докл. записка вх.№ 33/19.02.2016г- Одобряване на задание за изработване на
Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ 03719.33.44,
местност „Пещерите” по КККР на гр.Белослав, община Белослав, обл.Варненска, във
връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно
ползване „нива”, за „Базова станция 4400-за телекомуникационно оборудване и
съоръжения на техническата инфраструктура”
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
3.Докл. записка вх.№ 35/19.02.2016г- Одобряване на проект на Подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Изграждане на нова кабелна линия 20kV за

захранване на трансформатор СН 20/0,4kV в п/ст „ТЕЦ-Варна” в ПИ 27125.502.23, част
от КПИИ, землището на с.Езерово, община Белослав, област Варненска
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
4.Докл. записка вх.№ 36/19.02.2016г- Одобряване на проект на Подробен устройствен
план – парцеларен план за поземлен имот ПИ 03719.811.713 по КККР на гр.Белослав,
Община Белослав за обект „Пътен възел/ нов пътен възел, нова пътна варианта и нов
надлез над ЖП линия София- Варна и път VAR ІІІ 2008/ Девня- кв.ПовеляновоЕзерово- Варна, при километър 10+960/ в землището на гр.Белослав, Община Белослав,
област Варненска, с обхват ПИ 03719.811.713 по КККР на гр.Белослав, Община
Белослав
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
5.Докл. записка вх.№ 37/19.02.2016г- Одобряване на задание за изработване на
Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Подземна оптична мрежа за
електронни съобщения за нуждите на „Телко инфраструктури” ЕООД на територията
на Община Белослав
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
6.Докл. записка вх.№ 32/19.02.2016г- Даване на разрешение за предварително съгласие
за утвърждаване на трасе за проектиране на линеен обект: „ Подземна оптична мрежа за
електронни съобщения за нуждите на „Телко инфраструктури” ЕООД на територията
на Община Белослав”, попадащи в имоти общинска собственост: ПИ 69763.19.253 –
полски път, ПИ 69763.29.13 – гори и храсти в земеделска земя, ПИ 69763.30.17- полски
път, по КККР на с.Страшимирово, Община Белослав, област Варненска с дължина на
трасето общо 3335,11 м.л.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
7.Докл. записка вх.№ 54/23.02.2016г- Актуализиране на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016г
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: П. Димитрова– гл. експерт Дирекция „ОС и ТСУ”
8.Докл.записка вх.№ 55/23.02.2016г- Продажба на недвижими имоти – частна общинска
собственост, отредени за „Жилищно строителство”, находящи се в с.Разделна, община
Белослав
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: П. Димитрова– гл. експерт Дирекция „ОС и ТСУ”

9.Докл. записка вх.№ 57/23.02.2016гПродажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 03719.148.25 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Белослав, местност „Пещерите”,
чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: П. Димитрова– гл. експерт Дирекция „ОС и ТСУ”
10.Докл. записка вх.№ 56/23.02.2016г- Промяна в характера на собствеността на
недвижими имоти, отредени за пасища и мери от частна в публична общинска
собственост
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: П. Димитрова– гл. експерт Дирекция „ОС и ТСУ”
11.Докл. записка вх.№ 38/19.02.2016г- Учредяване на право на прокарване на обект:
„Сградно електропроводно отклонение с дължина 107 м. и сервитутна площ 214 кв.м. с
ограничение в ползването през общински ПИ с идентификатор 03719.501.6010 по
КККР на гр.Белослав, представляващ второстепенна улица „Райна Княгиня”
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: П. Димитрова– гл. експерт Дирекция „ОС и ТСУ”
12.Докл. записка вх.№ 39/19.02.2016г- Учредяване на право на прокарване през
общински поземлен имот с идентификатор 27125.501.390 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.Езерово, представляващ второстепенна улица „Цар
Самуил” на обект : „Изграждане на нова кабелна линия 20 kV за захранване на
трансформатор CH 20/04KV в П/ст ТЕЦ Варна
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва:П. Димитрова– гл. експерт Дирекция „ОС и ТСУ”
13.Докл. записка вх.№ 40/19.02.2016г- Учредяване на право на преминаване през
общински поземлен имот с идентификатор 03719.2.4 по КККР на гр.Белослав, в полза
на частен поземлен имот с идентификатор 03719.93.7 по КККР на гр.Белослав
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
14.Докл. записка вх.№ 29/09.02.2016г- Приемане на Програма за овладяване
популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Белослав за
периода 2016-2019г
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав

15.Докл. записка вх.№ 30/17.02.2016г.- Приемане на Програма за управление на
отпадъците 2016-2020г. на Община Белослав
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
16. Докл. записка вх.№ 46/22.02.2016г- Приемане на наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред в град Белослав и
кметствата на община Белослав
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав
17.Докл. записка вх.№ 41/22.02.2016г- Приемане на наредба за изменение и допълнение
на Наредба за условията и реда за финансиране на спортните клубове и дейности в
Община Белослав
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав
18.Докл. записка вх.№ 59/24.02.2016г- Приемане на наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 3 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи от
градското обзавеждане на територията на Община Белослав
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав
19.Докл. записка вх.№ 58/24.02.2016г- Приемане на наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи
собственост на Община Белослав
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав
20.Докл. записка вх.№ 42/22.02.2016г- Приемане на наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 6 за реда за упражняване на правата на собственост на Община Белослав
в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в
граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав
21.Докл. записка вх.№ 43/22.02.2016г- Приемане на наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 10 за осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община
Белослав
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав

22.Докл. записка вх.№ 44/ 22.02.2016г- Приемане на наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 12 за реда и условията за установяване на жилищни нужди,
за настаняване под наем и разпореждане с жилищата от общинския жилищен фонд
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав
23.Докл. записка вх.№ 45/22.02.2016г- Приемане на наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 14 за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване
или премахване на строежи или части от тях по чл.196, ал.5 от ЗУТ
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав
24.Докл. записка вх.№ 47/22.02.2016г- Приемане на наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 15 за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община
Белослав
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав
25.Докл. записка вх.№ 48/22.02.2016г- Приемане на наредба за измение и допълнение
на Наредба № 16 за управление на общинските пътища на територията на Община
Белослав
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав
26.Докл. записка вх.№ 62/24.02.2016г- Годишен доклад за наблюдение на изпълнението
за 2015година на Общинския план за развитие на Община Белослав 2014-2020 година.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав
27.Докл. записка вх.№ 52/23.02.2016г- Приемане на Наредба за реда за получаване и
управление на дарения от Община Белослав
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: инж. Св. Колева- зам. кмет на Община Белослав
28.Докл. записка вх.№ 49/22.02.2016г- Приемане на Общински план за младежта 2016г
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: инж. Св. Колева- зам. кмет на Община Белослав
29.Докл. записка вх.№ 60/24.02.2016г- Общинска програма за закрила на детето за 2016
година

Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: инж. Св. Колева- зам. кмет на Община Белослав
30.Докл. записка вх.№ 50/23.02.2016г- Приемане на Отчет за изпълнението на План за
действие на Община Белослав за подкрепа на интеграционните политики за 2015г

Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: инж. Св. Колева- зам. кмет на Община Белослав
31. Докл. записка вх.№ 63/24.02.2016г- Промяна в Правилника за реда и начина за
отпускане на еднократна финансова помощ
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: инж. Св. Колева- зам. кмет на Община Белослав
32.Докл. записка вх.№ 64/24.02.2016г- Определяне на средства за работно облекло и за
облекло нямащо херектер на работно облекло на работниците и служителите от
ръководния, техническия и обслужващ персонал в „Белфери” ЕООД в гр. Белослав
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р.Николова – Директор дирекция „ФБ МДТ”
33.Докл записка вх.№ 28/21.01.2016г- Освобождаване от заплащане на такса битови
отпадъци
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р.Николова – Директор дирекция „ФБ МДТ”
34. Докл. записка вх.№ 65/25.02.2016г- Изменение на Решение № 17 от Протокол
№4/22.12.2011г. от заседание на Общински съвет Белослав
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р.Николова – Директор дирекция „ФБ МДТ”
35.Докл. записка вх.№ 66/25.02.2016г- Одобряване на бюджетна прогноза за местните
дейности на Община Белослав за периода 2017-2019г.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р.Николова – Директор дирекция „ФБ МДТ”
36. Докл. записка вх.№ 68/08.03.2016г- Кандидатстване пред Национален Доверителен
Екофонд /НДЕФ/ с проектно предложение „Изграждане на енергоспестяващо улично
осветление в гр. Белослав, община Белослав” по Инвестиционна програма за климата.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав

37. Докл. записка вх.№ 69/08.03.2016г- Кандидатстване пред Национален Доверителен
Екофонд /НДЕФ/ с проектно предложение „Саниране на ОДЗ „Дора Габе”- с. Езерово,
община Белослав” по Инвестиционна програма за климата.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
38.Докл. записка вх.№ 70/08.03.2016г- Кандидатстване пред Национален Доверителен
Екофонд /НДЕФ/ с проектно предложение „Прилагане на мерки за енергийна
ефективност на обект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: НЧ
„Добруджа- 1929г. с.Разделна, община Белослав” по Инвестиционна програма за
климата.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
39. Докл. записка вх.№ 71/08.03.2016г- Кандидатстване пред Национален Доверителен
Екофонд /НДЕФ/ с проектно предложение „Прилагане на мерки за енергийна
ефективност на обект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: НЧ „
Съзнание – 1926г.” гр.Белослав” по Инвестиционна програма за климата.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
40. Докл. записка вх.№ 72/08.03.2016г- Кандидатстване пред Национален Доверителен
Екофонд /НДЕФ/ с проектно предложение „ Изграждане на покривна фотоволтаична
система с инсталирана мощност 49,60 kwp на обект: ОУ „Св.св. Кирил и Методий”
с.Езерово, община Белослав” по Инвестиционна програма за климата.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
41. Докл. записка вх.№ 73/08.03.2016г- Кандидатстване пред Национален Доверителен
Екофонд /НДЕФ/ с проектно предложение „ Саниране на СОУ „Св. св. Кирил и
Методий” гр.Белослав” по Инвестиционна програма за климата.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав

По първа точка
Ж. Димитров – Преминаваме към първа точка от дневния ред относно Одобряване на
задание за изработване на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване
на ПИ 017016, местност „Стара гара”, в землището на с.Разделна, Община Белослав,
обл. Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с
начин на трайно ползване „нива”, за „Риборазвъден комплекс” Докладва инж. Деян
Иванов – Кмет на Община Белослав.
Г- н Д. Иванов запазна присъствещите 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, арх. Вълканова
ни предостави декларация, че инвеститора няма да използва питейна вода в комплекса.
Комисията в състав от 5 члена, с 4 гласа - „ЗА” и 1 глас „ПРОТИВ” прие докладната.
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на комисията по МС г-н
Ивайло Начев.
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. Въпроси, предложения?
Д.Калчев – Какви бяха мотивите да отпадне преработвателния комплекс? Ако няма
постройки, няма да има такса смет, данъци. Общината няма да има никакви приходи.
Това ще бъде много по- модерно предприятие от това, което се намира до сп. „Амонал”
от гледна точка на екологията. Каква е мотивацията да бъде оттеглено това нещо при
положение, че щеше да бъде много по- добър проект за общината. Тези предприятия
предлагат работа и на неквалифицирана работна ръка.
Г-н Д.Иванов- Благодаря за въпроса. Докладната не е оттеглена от вносителя, а е за
това, че Вие не приехте решението на предна сесия. За да се внесе отново докладна тя
трябва да има промяна в обстоятелствата. Именно това наложи промяната.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси,? Няма
С явно гласуване при кворум -14, гласували „ЗА” – 11, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 3, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.11,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1, и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 60
1.Общински съвет Белослав одобрява задание и дава разрешение за
изработване на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване
(ПУП- ПРЗ) на ПИ 017016, местност „Стара гара”, в землището на с.Разделна,
Община Белослав, обл. Варненска, във връзка смяна предназначението на имота
от земеделска земя с начин на трайно ползване „нива”, за „Риборазвъден
комплекс”.
2. Общински съвет Белослав възлага на Кмета на Община Белослав да
предприеме необходимите действия, произтичащи от предходната точка.

По втора точка
Ж. Димитров- Преминаваме към втора точка от дневния ред относно Одобряване на
задание за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване на ПИ 03719.33.44, местност „Пещерите” по КККР на гр.Белослав, община
Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска
земя с
начин на трайно ползване „нива”, за „Базова станция 4400-за
телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура”
Докладва инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав.
Г- н Д. Иванов запазна присъствещите 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 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.
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. Въпроси, предложения? 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.11,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1, и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 61
1.Общински съвет Белослав одобрява задание и дава разрешение за
изработване на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване
(ПУП- ПРЗ) за ПИ 03719.33.44 местност „Пещерите” по КККР на гр.Белослав,
община Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на имота
от земеделска земя с начин на трайно ползване „нива”, за „Базова станция 4400за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата
инфраструктура”
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 относно Одобряване на
проект на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Изграждане на нова
кабелна линия 20kV за захранване на трансформатор СН 20/0,4kV в п/ст „ТЕЦ-Варна”
в ПИ 27125.502.23, част от КПИИ, землището на с.Езерово, община Белослав, област
Варненска Докладва инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав.
Г- н Д. Иванов запазна присъствещите 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 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.
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. Въпроси, предложения? 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.11,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 62
1.Общински съвет Белослав одобрява проект на ПУП-ПП /подробен
устройствен план- парцеларен план/ за обект: „Изграждане на нова кабелна линия

20kV за захранване на трансформатор СН 20/0,4kV в п/ст „ТЕЦ-Варна” в ПИ
27125.502.23, землището на с.Езерово, община Белослав, област Варненска, част от
Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/, като същия се
предвижда да минава само през частни имоти на територията на Община
Белослав.
2. Общински съвет Белослав възлага на Кмета на Община Белослав да
предприеме необходимите действия, произтичащи от предходната точка.

По четвърта точка
Ж. Димитров- Преминаваме към четвърта точка от дневния ред относно Одобряване на
проект на Подробен устройствен план – парцеларен план за поземлен имот ПИ
03719.811.713 по КККР на гр.Белослав, Община Белослав за обект „Пътен възел/ нов
пътен възел, нова пътна варианта и нов надлез над ЖП линия София- Варна и път VAR
ІІІ 2008/ Девня- кв.Повеляново- Езерово- Варна, при километър 10+960/ в землището на
гр.Белослав, Община Белослав, област Варненска, с обхват ПИ 03719.811.713 по КККР
на гр.Белослав, Община Белослав Докладва инж. Деян Иванов – Кмет на Община
Белослав.
Г- н Д. Иванов запазна присъствещите 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 в
състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие докладната. Да се одобри и проект за
озеленяване, който да се изпълни.
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на комисията по МС г-н
Ивайло Начев.
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. Въпроси, предложения? 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.11,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 63
1.Общински съвет Белослав одобрява проект на ПУП-ПП /подробен
устройствен план- парцеларен план/ за поземлен имот ПИ 03719.811.713 по КККР
на гр.Белослав, Община Белослав за обект „Пътен възел/ нов пътен възел, нова
пътна варианта и нов надлез над ЖП линия София- Варна и път VAR ІІІ 2008/
Девня- кв.Повеляново- Езерово- Варна, при километър 10+960/ в землището на
гр.Белослав, Община Белослав, област Варненска, с обхват ПИ 03719.811.713 по
КККР на гр.Белослав, Община Белослав
2. Общински съвет Белослав възлага на Кмета на Община Белослав да
предприеме необходимите действия, произтичащи от предходната точка.

По пета точка
Ж. Димитров- Преминаваме към пета точка от дневния ред относно Одобряване на
задание за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект:
„Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Телко
инфраструктури” ЕООД на територията на Община Белослав Докладва инж. Деян
Иванов – Кмет на Община Белослав.
Г- н Д. Иванов запазна присъствещите 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 в
състав от 5 члена, с 1 глас - „ЗА” и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” не прие докладната.
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на комисията по МС г-н
Ивайло Начев.
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 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” не прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, мнения ?
И.Матев – Моето мнение е да приемем решението. За мен не е основателно да
отхвърлим докладната.
П.Живкова- Аз поех ангажимента да проверя защо Община Девня и Община Суворово
не са приели решенията. Това е станало по формални причини имало е несъответствие

в плановете. Правени са проверки дали се работи по трасетата. Установили са, че не е
работено.
С.Иванов- Къде е началната точка?
Г- н Д. Иванов – И двете докладни са така. Те са пуснати така само за територията на
Община Белослав.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, мнения ? Няма
С явно гласуване при кворум -14, гласували „ЗА” – 3, ”ПРОТИВ”- 1 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 10, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.11,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1, и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, взе
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 64
1.Общински съвет Белослав одобрява задание и дава разрешение за изработване
на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Подземна оптична
мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Телко инфраструктури” ЕООД на
територията на Община Белослав
2. Общински съвет Белослав възлага на Кмета на Община Белослав да
предприеме необходимите действия, произтичащи от предходната точка.

Решение № 64 от Протокол № 6/10.03.2016г на ОбС Белослав НЕ СЕ
ПРИЕ!,

По шеста точка
Ж. Димитров- Преминаваме към шеста точка от дневния ред относно Даване на
разрешение за предварително съгласие за утвърждаване на трасе за проектиране на
линеен обект: „ Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на
„Телко инфраструктури” ЕООД на територията на Община Белослав”, попадащи в
имоти общинска собственост: ПИ 69763.19.253 – полски път, ПИ 69763.29.13 – гори и
храсти в земеделска земя, ПИ 69763.30.17- полски път, по КККР на с.Страшимирово,
Община Белослав, област Варненска с дължина на трасето общо 3335,11 м.л. Докладва
инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав.
Г- н Д. Иванов запазна присъствещите 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 в
състав от 5 члена, с 1 глас - „ЗА” и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” не прие докладната.
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на комисията по МС г-н
Ивайло Начев.
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 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” не прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, мнения ? Няма.
С поименно гласуване при кворум -14 , гласували „ЗА” – 2,”ПРОТИВ”- 1 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 11, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.8,
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 и чл.27, ал.2, т.3, буква „в” от
ППЗОЗЗ, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 65
1.Общински съвет Белослав дава предварително писмено съгласие на „Телко
инфраструктури” ЕООД, ЕИК 203470007, с адрес на управление: гр. Русе, бул.
„Църковна независимост” № 18, представлявано от Свилен Руменов Максимов, за
преминаване през засегнатите от трасето имоти общинска собственост: ПИ
69763.19.253- полски път, ПИ 69763.29.13- гори и храсти в земеделска земя, ПИ
69763.30.17- полски път, по КККР на с.Страшимирово, община Белослав, област
Варненска, с дължина на трасето общо 3335.11 м.л., и за утвърждаване на трасето
за проектиране на линеен обект: „Подземна оптична мрежа за електронни
съобщения за нуждите на „Телко инфраструктури” ЕООД на територията на
Община Белослав”.
2. Определя срок на предварително съгласие – 1 година от вземане на решението.

Решение № 65 от Протокол № 6/10.03.2016г на ОбС Белослав НЕ СЕ
ПРИЕ!,

По седма точка
Ж. Димитров – Преминаваме към седма точка от дневния ред относно Актуализиране
на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2016г. Докладва П. Димитрова– гл. експерт Дирекция „ОС и ТСУ”.
Г-жа Димитрова запозна присъстващите с докладната.
В 10,32 часа от залата излиза Хр.Христов.

Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на комисията по МС г-н
Ивайло Начев.
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. Въпроси, предложения? 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. 12,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 на ЗОС 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 № 66
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.2 от Раздел ІІ - Описание на имоти и вещи – частна общинска собственост,
предвидени за продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс с нови
поредни номера, както следва:
№
Описание на имота
Местонахождение на имота
АОС №
35. Поземлен имот с идентификатор
Местност „Пясъка”
1221/11.08.2015 г.
69763.19.214 по кадастралната
с.Страшимирово
карта и кадастралните регистри
на с.Страшимирово, с площ
690
кв.м.,
с
трайно
предназначение на територията
– земеделска, с начин на трайно
ползване – лозе, категория на
земята ІV-та при неполивни
условия
36. Поземлен имот с идентификатор
Местност „Пещерите”
1248/15.02.2016 г.
03719.148.25 по кадастралната
гр.Белослав
карта и кадастралните регистри
на гр.Белослав, с площ 1 155
кв.м., с трайно предназначение
на територията – земеделска, с
начин на трайно ползване –
лозе, категория на земята ІV-та
при неполивни условия

По осма точка
Ж. Димитров – Преминаваме към осма точка от дневния ред относно Продажба на
недвижими имоти – частна общинска собственост, отредени за „Жилищно
строителство”, находящи се в с.Разделна, община Белослав Докладва П. Димитрова– гл.
експерт Дирекция „ОС и ТСУ”.
Г-жа Димитрова запозна присъстващите с докладната.
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на комисията по МС г-н
Ивайло Начев.
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 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 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров – Въпроси?
Ст. Желязков – Моето предложение е във връзка с това, когато се провежда търг от
общинска собственост, наддаването да бъде явно. Така може цената да се вдигне. За да
има прозрачност. Това се отнася и за двете докладни.
Ж.Димитров – Въпроси? Няма. Гласуваме предложението на Ст. Желязков – търга да е
явен.
С явно гласуване при кворум -14, гласували „ЗА” – 14, Общински съвет Белослав
прие направеното предложение.
Ж.Димитров- Преминаваме към гласуване на цялата докладна.
С поименно гласуване при кворум -14 , гласували „ЗА” – 14,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 8,
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС 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 № 67
1. Общински съвет на Община Белослав дава съгласие да се извърши
продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти – частна
общинска собственост, както следва:
1.1. УПИ ІІІ-251 в кв.37 по плана на с.Разделна, с площ 623,16 кв.м., отреден за
„Жилищно строителство”, описан в АОС № 726/12.09.2007 г., като определя

пазарната му цена в размер на 3 590,00 лв. (три хиляди петстотин и деветдесет лева),
без ДДС и я обявява за начална тръжна цена при провеждане на публичен търг с
явно наддаване за продажба на имота;
1.2. УПИ ІV-251 в кв.37 по плана на с.Разделна, с площ 616,23 кв.м., отреден за
„Жилищно строителство”, описан в АОС № 727/12.09.2007 г., като определя
пазарната му цена в размер на 3 552,00 лв. (три хиляди петстотин петдесет и два
лева), без ДДС и я обявява за начална тръжна цена при провеждане на публичен
търг с явно наддаване за продажба на имота;
1.3. УПИ V-251 в кв.37 по плана на с.Разделна, с площ 609,27 кв.м., отреден за
„Жилищно строителство”, описан в АОС № 728/12.09.2007 г., като определя
пазарната му цена в размер на 3 513,00 лв. (три хиляди петстотин и тринадесет лева),
без ДДС и я обявява за начална тръжна цена при провеждане на публичен търг с
явно наддаване за продажба на имота.
2. Общински съвет на Община Белослав възлага на кмета на Община
Белослав да проведе публичния търг с явно наддаване и да сключи договори за
продажба на общинските имоти.

По девета точка
Ж. Димитров – Преминаваме към девета точка от дневния ред относно Продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с
идентификатор 03719.148.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Белослав, местност „Пещерите”, чрез провеждане на публичен търг с тайно
наддаване Докладва П. Димитрова– гл. експерт Дирекция „ОС и ТСУ”.
Г-жа Димитрова запозна присъстващите с докладната.
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на комисията по МС г-н
Ивайло Начев.
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 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 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров – Въпроси? Няма. Гласуваме предложението на Ст. Желязков – търга да
е явен.
С явно гласуване при кворум -14, гласували „ЗА” – 14, Общински съвет Белослав
прие направеното предложение.
Ж.Димитров- Преминаваме към гласуване на цялата докладна.

С поименно гласуване при кворум -14 , гласували „ЗА” – 14,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 8,
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС 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 № 68
1. Общински съвет на Община Белослав дава съгласие да се извърши
продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 03719.148.25
по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Белослав, местност
„Пещерите”, с площ 1 155 кв.м., с трайно предназначение на територията –
земеделска, с начин на трайно ползване – лозе, категория на земята ІV-та при
неполивни условия, описан в АОС № 1248/15.02.2016 г.
2. Общински съвет на Община Белослав определя пазарна цена в размер на 2
530,00 лв. (две хиляди петстотин и тридесет лева) и я обявява за начална тръжна
цена при провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имота.
3. Общински съвет на Община Белослав възлага на кмета на Община
Белослав да проведе публичния търг с явно наддаване и да сключи договор за
продажба на общинският имот.
По десета точка
Ж.Димитров – Преминаваме към десета точка от дневния ред относно Промяна в
характера на собствеността на недвижими имоти, отредени за пасища и мери от частна
в публична общинска собственост Докладва П. Димитрова– гл. експерт Дирекция „ОС
и ТСУ”.
Г-жа Димитрова 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 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.
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. Въпроси, предложения? Няма
С поименно гласуване при кворум -14 , гласували „ЗА” – 14,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 8,

чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА чл. 6, ал. 2 от ЗОС и чл.25, ал. 1 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 69
1. Общински съвет Белослав обявява от частна в публична общинска собственост
следните недвижими имоти от общинския поземлен фонд на Община Белослав,
отредени за пасища, както следва:
1.1. ПИ с идентификатор 03719.808.28 по КККР на гр.Белослав, местност
„Картала”, с площ 2 782 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 000058 по
предходен план (АОС № 393/10.08.2004 г.);
1.2. ПИ с идентификатор 03719.24.69 по КККР на гр.Белослав, местност „Читука”,
с площ 3 896 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 000069 по предходен план
(АОС № 395/11.08.2004 г.);
1.3. ПИ с идентификатор 03719.806.7 по КККР на гр.Белослав, местност
„Бозалъка”, с площ 9 510 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 000074 по
предходен план (АОС № 398/11.08.2004 г.);
1.4. ПИ с идентификатор 03719.140.9 по КККР на гр.Белослав, местност
„Бостаните”, с площ 56 052 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 000076 по
предходен план (АОС № 399/11.08.2004 г.);
1.5. ПИ с идентификатор 03719.808.32 по КККР на гр.Белослав, местност
„Шарлана”, с площ 4 513 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 000077 по
предходен плав (АОС № 400/17.08.2004 г.);
1.6. ПИ с идентификатор 03719.15.11 по КККР на гр.Белослав, местност
„Караборун”, с площ 19 147 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 000153 по
предходен план (АОС № 401/17.08.2004 г.);
1.7. ПИ с идентификатор 03719.802.207 по КККР на гр.Белослав, местност
„Караборун”, с площ 16 943 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 000154 по
предходен план (АОС № 402/17.08.2004 г.);
1.8. ПИ с идентификатор 03719.697.5 по КККР на гр.Белослав, местност
„Унищиля”, с площ 18 439 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 000157 по
предходен план (АОС № 403/17.08.2004 г.);
1.9. ПИ с идентификатор 03719.136.162 по КККР на гр.Белослав, местност
„Равнището”, с площ 13 050 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 000162 по
предходен план (АОС № 404/17.08.2004 г.);
1.10. ПИ с идентификатор 03719.140.10 по КККР на гр.Белослав, местност
„Бостаните”, с площ 9 936 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 000164 по
предходен план (АОС № 405/18.08.2004 г.);
1.11. ПИ с идентификатор 03719.813.7 по КККР на гр.Белослав, местност
„Герените”, с площ 2 597 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 000201 по
предходен план (АОС № 406/18.08.2004 г.);
1.12. ПИ с идентификатор 03719.809.2 по КККР на гр.Белослав, местност
„Шарлана”, с площ 56 442 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 000166 по
предходен план (АОС № 407/19.08.2004 г.);
1.13. ПИ с идентификатор 03719.89.25 по КККР на гр.Белослав, местност
„Балтата”, с площ 15 441 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 000202 по
предходен план (АОС № 408/19.08.2004 г.);
1.14. ПИ с идентификатор 03719.697.6 по КККР на гр.Белослав, местност
„Унищиля”, с площ 6 294 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 000205 по
предходен план (АОС № 409/23.08.2004 г.);

1.15. ПИ с идентификатор 03719.802.206 по КККР на гр.Белослав, местност
„Стеницата”, с площ 12 886 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 000206 по
предходен план (АОС № 410/23.08.2004 г.);
1.16. ПИ с идентификатор 03719.697.7 по КККР на гр.Белослав, местност
„Стеницата”, с площ 34 226 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 000207 по
предходен план (АОС № 411/23.08.2004 г.);
1.17. ПИ с идентификатор 03719.135.2 по КККР на гр.Белослав, местност
„Равнището”, с площ 4 769 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 000208 по
предходен план (АОС № 412/25.08.2004 г.);
1.18. ПИ с идентификатор 03719.816.58 по КККР на гр.Белослав, „Чучурките”, с
площ 1 108 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 000216 по предходен план
(АОС № 413/25.08.2004 г.);
1.19. ПИ с идентификатор 03719.808.34 по КККР на гр.Белослав, местност
„Пещерите”, с площ 3 394 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 000219 по
предходен план (АОС № 414/25.08.2004 г.);
1.20. ПИ с идентификатор 03719.802.210 по КККР на гр.Белослав, местност
„Женска поляна”, с площ 7 467 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 000210 по
предходен план (АОС № 415/25.08.2004 г.);
1.21. ПИ с идентификатор 03719.136.185 по КККР на гр.Белослав, местност
„Женска поляна”, с площ 13 095 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 000211 по
предходен план (АОС № 416/25.08.2004 г.);
1.22. ПИ с идентификатор 03719.136.186 по КККР на гр.Белослав, местност
„Женска поляна”, с площ 4 282 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 000212 по
предходен план (АОС № 417/25.08.2004 г.);
1.23. ПИ с идентификатор 03719.816.56 по КККР на гр.Белослав, местност
„Чучурките”, с площ 2 011 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 000213 по
предходен план (АОС № 418/25.08.2004 г.);
1.24. ПИ с идентификатор 03719.816.57 по КККР на гр.Белослав, местност
„Чучурките”, с площ 2 592 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 000215 по
предходен план (АОС № 419/26.08.2004 г.);
1.25. ПИ с идентификатор 03719.808.36 по КККР на гр.Белослав, местност
„Скелята”, с площ 7 397 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 000222 по
предходен план (АОС № 422/26.08.2004 г.);
1.26. ПИ с идентификатор 03719.112.7 по КККР на гр.Белослав, местност
„Шарлана”, с площ 3 753 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 000224 по
предходен план (АОС № 423/26.08.2004 г.);
1.27. ПИ с идентификатор 03719.114.2 по КККР на гр.Белослав, местност
„Шарлана”, с площ 896 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 000225 по
предходен план (АОС № 424/26.08.2004 г.);
1.28. ПИ с идентификатор 03719.116.8 по КККР на гр.Белослав, местност
„Шарлана”, с площ 9 573 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 000223 по
предходен план (АОС № 425/26.08.2004 г.);
1.29. ПИ с идентификатор 03719.126.93 по КККР на гр.Белослав, местност
„Дълбоки дол”, с площ 14 055 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 000226 по
предходен план ( АОС № 426/26.08.2004 г.);
1.30. ПИ с идентификатор 03719.28.21 по КККР на гр.Белослав, местност
„Дълбоки дол”, с площ 881 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 000227 по
предходен план (АОС № 427/26.08.2004 г.);

1.31. ПИ с идентификатор 03719.806.10 по КККР на гр.Белослав, местност
„Бозалъка”, с площ 507 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 000229 по
предходен план (АОС № 428/27.08.2004 г.);
1.32. ПИ с идентификатор 03719.24.70 по КККР на гр.Белослав, местност
„Читука”, с площ 3 150 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 000230 по
предходен план (АОС № 429/27.08.2004 г.);
1.33. ПИ с идентификатор 03719.46.384 по КККР на гр.Белослав, местност
„Душкови ниви”, с площ 2 212 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 000231 по
предходен план (АОС № 430/31.08.2004 г.);
1.34. ПИ с идентификатор 03719.116.9 по КККР на гр.Белослав, местност
„Шарлана”, с площ 175 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 000232 по
предходен план (АОС № 431/31.08.2004 г.);
1.35. ПИ с идентификатор 03719.2.2 по КККР на гр.Белослав, местност
„Върбалака”, с площ 12 342 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 000204 по
предходен план (АОС № 435/31.08.2004 г.);
1.36. ПИ с идентификатор 03719.816.60 по КККР на гр.Белослав, местност
„Чучурките”, с площ 80 806 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 000328 по
предходен план (АОС № 525/08.02.2006 г.);
1.37. ПИ с идентификатор 03719.23.2 по КККР на гр.Белослав, местност „Дядо
Гергева Ада”, с площ 116 245 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 000721 по
предходен план (АОС № 1119/11.11.2013 г.);
1.38. ПИ с идентификатор 03719.112.1 по КККР на гр.Белослав, местност
„Шарлана”, с площ 278 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 112001 по
предходен план (АОС № 1050/19.06.2013 г.);
1.39. ПИ с идентификатор 03719.132.158 по КККР на гр.Белослав, местност
„Женска поляна”, с площ 4 413 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 000473 по
предходен план (АОС № 1113/11.11.2013 г.);
1.40. ПИ с идентификатор 03719.808.29 по КККР на гр.Белослав, местност
„Скелята”, с площ 6 898 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 000062 по
предходен план (АОС № 1029/24.04.2013 г.);
1.41. ПИ с идентификатор 03719.163.3 по КККР на гр.Белослав, местност
„Равнището”, с площ 7 561 кв.м., с НТП – пасище, идентичен с имот № 163003 по
предходен план (АОС № 959/30.06.2010 г.).
2. Общински съвет Белослав възлага на Кмета на Община Белослав да състави
актове за публична общинска собственост на гореописаните общински имоти и
извърши необходимите отбелязвания в новите и в старите актове и в съответните
регистри.

По единадесета точка
Ж. Димитров – Преминаваме към единадесета точка от дневния ред относно
Учредяване на право на прокарване на обект: „Сградно електропроводно отклонение с
дължина 107 м. и сервитутна площ 214 кв.м. с ограничение в ползването през
общински ПИ с идентификатор 03719.501.6010 по КККР на гр.Белослав, представляващ
второстепенна улица „Райна Княгиня” Докладва П. Димитрова– гл. експерт Дирекция
„ОС и ТСУ”.
Г-жа Димитрова 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 в
състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, предложения? Няма
С поименно гласуване при кворум -14 , гласували „ЗА” – 14,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 8,
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 от ЗОС, чл. 44, ал. 1, т. 4 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 № 70

1. Общински съвет Белослав дава съгласие да се учреди възмездно право на
прокарване в недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ с
идентификатор 03719.501.6010 по КККР на гр.Белослав, представляващ
второстепенна улица „Райна Княгиня”, целият с площ 960 кв.м. на обект: „Сградно
електропроводно отклонение, с дължина 107 м. и сервитутна площ с ограничение в
ползването 214 кв.м.”, в полза на Петър Иванов Иванов, с постоянен адрес: гр.Варна,
ж.к.”Възраждане”, бл.15, вх.1, ет.5, ап.13 и Йорданка Петрова Иванова, с постоянен
адрес: гр.Варна, ж.к.”Възраждане”, бл.32, вх.1, ет.5, ап.24 за захранване на жилищна
сграда, находяща се в ПИ с идентификатор 03719.501.3022 по КККР на гр.Белослав,
ул.”Райна Княгиня” № 30 или в УПИ V в кв.132 по действащия регулационен план на
гр.Белослав, които да заплатят цена в размер на 1 100,00 лв. (хиляда и сто лева), без
ДДС, определена по реда на чл. 210 от Закона за устройство на територията, преди
издаване на заповедта на кмета по реда на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ.
2. Общински съвет Белослав възлага на кмета на Община Белослав да
извърши всички необходими действия във връзка с откритата процедура.

По дванадесета точка
Ж. Димитров – Преминаваме към дванадесета точка от дневния ред относно
Учредяване на право на прокарване през общински поземлен имот с идентификатор
27125.501.390 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Езерово,
представляващ второстепенна улица „Цар Самуил” на обект : „Изграждане на нова
кабелна линия 20 kV за захранване на трансформатор CH 20/04KV в П/ст ТЕЦ Варна
Докладва П. Димитрова– гл. експерт Дирекция „ОС и ТСУ”.
Г-жа Димитрова 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 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.
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. Въпроси, предложения? Няма
С поименно гласуване при кворум -14 , гласували „ЗА” – 14,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 8,
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 от ЗОС, чл. 44, ал. 1, т. 4 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 № 71

1. Общински съвет Белослав дава съгласие да се учреди възмездно право на
прокарване в недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ с
идентификатор 27125.501.390 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
с.Езерово, представляващ второстепенна улица „Цар Самуил”, одобрени със заповед
№ РД-18-15/25.02.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК на обект: „Изграждане
на нова кабелна линия 20KV за захранване на трасформатор СН 20/04 KV в
подстанция (П/ст) ТЕЦ ВАРНА”, при засегната площ от имота 37,08 м. и сервитутна
площ с ограничение в ползването 77,04 кв.м в полза на „Електроенергиен системен
оператор” ЕАД, с ЕИК 175201304, със седалище и адрес на управление: гр.София 1404,
район Триадица, ул.”Гоце Делчев” № 105, чрез „Експлоатация и ремонт на
преносната мрежа – МЕР Варна”, с адрес за кореспонденция: гр.Варна, ул.”Оборище”
№ 13А, което да заплати цена в размер на 395,00 лв. (триста деветдесет и пет лева), без
ДДС, определена по реда на чл. 210 от Закона за устройство на територията, преди
издаване на заповедта на кмета по реда на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ.
2. Общински съвет Белослав възлага на кмета на Община Белослав да
извърши всички необходими действия във връзка с откритата процедура.
По тринадесета точка
Ж. Димитров – Преминаваме към тринадесета точка от дневния ред относно
Учредяване на право на преминаване през общински поземлен имот с идентификатор
03719.2.4 по КККР на гр.Белослав, в полза на частен поземлен имот с идентификатор

03719.93.7 по КККР на гр.Белослав Докладва инж. Деян Иванов – Кмет на Община
Белослав.
Г- н Д. Иванов запазна присъствещите 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 в
състав от 5 члена, с 3 гласа - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” и 2 гласа „ПРОТИВ” не прие
докладната.
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на комисията по МС г-н
Ивайло Начев.
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 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” не прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, мнения?
И.Начев- Г-н Иванов, ако не приемем докладната, какви ще са последствията?
Собственикът по друг начин може ли да си осигури достъп до имота? В момента не
разглеждаме самата смяна на статута на имота, което е направено с решение на предния
общински съвет. Всички ние не сме съгласни с това нещо, но то така или иначе е
прието.
Г- н Д. Иванов-Земята е купена от Община Белослав и от две частни лица. През 2014г.,
когато се издават скиците, имота който е цитиран е бил отбелязан като път. В скицата
от 2015 г. този имот е със статут на отводнителен канал. Поради това, че собственика
на имота няма транспортен достъп до имота, му е учредено право на преминаване от
Областния управител. За да се стигне до имот № 7 трябва да се учреди право на
преминаване през отводнителния канал. С Решение № 539/24.09.2015г на Общински
съвет Белослав е одобрено задание за изработване на Подробен устройствен план –
план за застрояване на ПИ 03719.93.7. местност „Карачанлъка”, в землището на
гр.Белослав, Община Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на
имота от земеделска земя с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, за „Депо
за неопасни производствени отпадъци”. На заседанието тогава са присъствали 17
общински съветника, решението е било прието с 13 - „ЗА”, 1- „ПРОТИВ” и 3„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”. По закон всеки собственик на имот трябва да има достъп до имота
си. При несъгласие на общинския съвет, следва да се издаде заповед или от Кмета на
общината или от Областния Управител, за временно преминаване до имота. Така, че
това е Ваше решение.
И.Начев – В този случай на общината ще бъде ли заплатена тази такса?

Г- н Д. Иванов- Не, няма. Временен достъп до имот се дава на база ЗУТ при
определени условия. За да се случи това депо трябва да има обществено обсъждане. Да
се внесе оценка за въздействие върху околната среда, която да премине през
обществено обсъждане, да бъде залепена на табло, да бъде обявена в Държавен
вестник. Да се внесе в РИОСВ и одобрена.
Д.Калчев- Включвам се в дебатите, защото това беше въпроса да се появя на
политическата сцена в Белослав. Този въпрос е на вниманието на обществеността на
Белослав от 2014г. Това, което те искаха да направят смяна на предназначението на
земята и да изхвърлят неопасни абразивни материали. След обжалване те смениха на
депо, където ще се депонират собствени неопасни производствени отпадъци от ремонт
на кораби. Отпадъците от корабите в такива големи размери съдържат медни опасни
елементи. Ние не можем да спрем най- доброто производствено предприятие на
България за 2015г. Но с днешното гласуване може да дадем знак, че подозираме че
продължава да върви процедура за откриване на сметище. Ще гласувам „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”, за да дадем някаква индикация към Областния Управител.
Г. Тодорова- Предмет на тази докладна е осигуряване на достъп до имота на
собственика. Това какво ще се случи в бъдеще можем само да гадаем. Съгласно
писмото от м. октомври 2015г. на компетентния орган изрично се казва, че трябва да се
изготви доклад за въздействието на околната среда. Всички знаете какво представлява
този доклад. След изготвянето му може да се правят анализи. Мисля, че нямаме право
да не осигурим достъп на собственика до имота.
П.Живкова- Общинска администрация има ли информация дали в момента се
изхвърлят отпадъци?
Г- н Д. Иванов- Не, не се изхвърлят.
И.Матев- Когато е сменено предназначението не е ли предвидено, че трябва да има
достъп?
Г- н Д. Иванов- Имотът не граничи с път. Ако имаше път нямаше да има такава
докладна.
Ж.Димитров- Съгласен съм с г-жа Тодорова, че гледаме докладна за разрешение за път
на собственика на имота, но също съм съгласен с г-н Калчев и ще гласувам „ПРОТИВ”.
Този глас ще бъде символичен, в знак на това, че не съм съгласен с изграждането на
такова сметище на територията на Община Белослав.Други въпроси? Няма.
С поименно гласуване при кворум -14 , гласували „ЗА” – 5,”ПРОТИВ”- 3 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 6, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 8,
чл., 27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 от ЗОС, чл. 44, ал. 1, т. 4 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 № 72

1. Общински съвет Белослав дава съгласие да се учреди възмездно право на
преминаване в недвижим имот - общинска собственост, представляващ ПИ с
идентификатор 03719.2.4 по КККР на гр.Белослав , с трайно предназначение на
територията – земеделска, с начин на трайно ползване – отводнителен канал,
целият с площ 10 949 кв.м., при засегната площ от 100.20 кв.м. от имота, при точно
определени граници на прохода, съгласно скица-проект № 2/17.12.2015 г.,
изготвена от правоспособно лице, в полза на поземлен имот с идентификатор
03719.93.7 по КККР на гр.Белослав, собственост на „МТГ-Делфин” АД, със
седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.”Дръзки” № 8, който да заплати
цена в размер на 775,00 лв. (седемстотин седемдесет и пет лева), без ДДС,
определена по реда на чл. 210 от Закона за устройство на територията, преди
издаване на заповедта на кмета по реда на чл. 192, ал. 3 от ЗУТ.
2. Общински съвет Белослав възлага на кмета на Община Белослав да
извърши всички необходими действия във връзка с откритата процедура.

Решение № 72 от Протокол № 6/10.03.2016г на ОбС Белослав НЕ СЕ
ПРИЕ!,

В 11,15 часа е обявена почивка.
В 11,30 часа започна заседанието. В залата влиза Н.Либчев.
По четиринадесета точка
Ж. Димитров – Преминаваме към четиринадесета точка от дневния ред Приемане на
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на
Община Белослав за периода 2016-2019г Докладва инж. Деян Иванов – Кмет на
Община Белослав.
Г- н Д. Иванов запазна присъствещите с докладната.
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на комисията по МС г-н
Ивайло Начев.
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. Въпроси, мнения?

И.Матев- Искам да помоля да представите конкретните мерки, действия и срокове
които ще предприемете.
Г- н Д. Иванов- Сроковете, които касаят програмата са 2016-2020г изчетох Ви
законовата рамка. Безстопанствените кучета са наболял въпрос. Община Белослав има
сключен договор с лицензиран изпълнител за хващане и обезпаразитяване на
безстопанствените кучета в синхрон с организация от еколози. В самата програма са
записани приютите за бездомни кучета в близост. Тези приюти са заети на максимум.
Приютът в с.Каменар приема кучета само от Община Варна. В момента тече среща в
Община Аксаково, със съседни на нас общини за построяването на регионален
кучкарник, който да поема капацитета на безстопанствените кучета. Има направен
отчет колко кучета са хванати и обезпаразитени. Тази програма може да се
актуализира.
Ж.Димитров- Въпроси? Няма.
С явно гласуване при кворум -15 , гласували „ЗА” – 15,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.12,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА и чл.40, ал.1 от Закона за защита на животните, взе
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 73
Общински съвет Белослав приема Програма за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на Община Белослав за периода 20162019г

По петнадесета точка
Ж. Димитров – Преминаваме към петнадесета точка от дневния ред относно Приемане
на Програма за управление на отпадъците 2016-2020г. на Община Белослав Докладва
инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав.
Г- н Д. Иванов запазна присъствещите с докладната.
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на комисията по МС г-н
Ивайло Начев.
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 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 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие
докладната.Нашата комисия излиза с две предложения. Първото е „За периода 20162020г. на територията на Община Белослав не се разрешава изграждането на нови
сметища”. Второто предложение е: „За определяне на такса битови отпадъци за 2017г.
да бъде предложена методика за изчисляване различна от данъчната оценка.”
Ж.Димитров – За какви сметища става въпрос?
Г- н Д. Иванов- Самата дума сметище е нещо незаконно. Без съгласието на общински
съвет няма как да бъде изградено сметище. Нямам нищо против, но не е юридически
издържано.Във връзка с предложението за изработването на методика, към днешна дата
методиката е от Министерство на финансите и се отнася за цялата страна. Ако
догодина Министерство на финансите ни спусне друга методика ние сме длъжни да се
съобразяваме с това по закон.
И.Матев- Това не е съвсем така. Държавата ни дава възможност ние да си изработим
методика. Идеята на това предложение е изработването ще отнеме време, затова е
хубаво от сега да се работи за тази методика.
Ж.Димитров – Ние сме го обсъждали и друг път, такава методика е нецелесъобразна и
не виждам как ще се събира такса на база количество. Това ще засегне домакинствата.
Ще се увеличат нерегламентираните сметища. Не мисля, че е рентабилно.
И.Начев – Аз ще гласувам „ПРОТИВ” това предложение. Мисля, че ние нямаме
нужния ресурс за направата на тази методика. Предлагам когато държавата спусне
различни варианти и имаме възможност да избираме, тогава да преценим и изберем
правилния метод.
Д.Йорданова- Не съм съгласна с г-н Начев, че Община Белослав няма капацитета да
направи нещо по въпроса. Нека да не подценяваме общинска администрация.
Г.Тодорова –Аз имам въпрос на каква база да бъде изработена тази методика?
Г- н Д. Иванов- Базата на която може да се определи е данъчна оценка, на брой жители
или на килограм изхвърлен боклук. Може да се вземе решение изработването на
методиката да е от независими експерти, които да направят анализ за обстановката в
общината.Това трябва да е стъпало на документи и анализи.
И.Матев – Определянето на такса смет на база дан. оценка е несправедливо. На
национално ниво не се прави нищо. Нашата задача е да се определи справедлива такса
смет за жителите и бизнеса в Община Белослав. Предстои през 2018г да се подпише
нов договор със сметосъбираща фирма.

Ж.Димитров- Какво означава справедлива или не?
И.Матев – Въпрос на дълга работа е да се определи най- справедливата такса за
облагане. Това което искам е да се работи по този въпрос, защото вече три години не
се работи по това.
Д.Калчев- Искам да изкажа задоволството си от двата докуметна- програмата и
морфологичния анализ. Можем да кандидатстваме по Програма околна среда. Когато
се запазнаваме с морфологичния анализ има някой неща които ги няма изводната част
и в препоръките в програмата за отпадъците. Когато разглеждаме примерния състав на
нашия боклук се установява: 12% -хранителни отпадъци, 4%- хартия, пластмаса- 2%,
градински отпадъци -8 %, 64%- строителни отпадъци. За това нещо плащаме веднъж на
„Беласко” и втори път на „Екоинвест”. Никъде не се посочва някакъв срок и брой
площадки, които общината ще осигури. Ако имаме площадки, или ремаркета на които
да се изхвърлят строителни отпадъци ще се намали количеството на боклука. Тези
250 000 лв които не Ви достигат и ги вземате от данъците вместо да се използват за
социални дейности, образование, спорт, култура. По отношение на нашето
предложение за следващите четири години да не се създават депа за производствени
отпадъци.
Г- н Д. Иванов- Относно морфологичния анализ който имаме. Морфологията е отразена
на стр.44-45 в Наредбата. Има разминаване с близо 22% . Този анализ е направен на
база сезонност за 2015г. Строителството е променлив сектор. Относно намаляване
плащането за такса смет от страна на Община Белослав при въвеждането на система за
разделно събиране има вече и 36 контейнера за зелен отпадък. Разделянето на
отпадъците е и до съзнанието на хората.
Д.Калчев- Ако общината организира изхвърлянето на строителните отпадъци на
регламентирани места, то този отпадък няма да влезе в казаните.
Г- н Д. Иванов- По наше наблюдение в казаните няма строителни отпадъци. Нашият
договор за строителни отпадъци е с депото в с.Въглен. Този Договор е залегнал в
програмата. Създаването на площадка е със Заповед на кмета. Един контейнер струва
около 5 000 лв.
П.Живкова- Аз се запознах с Програмата. Направи ми впечатление, че по тази
програма ще работим ние в нашия мандат. Цитирам: „Лицата отговорни за управление
на отпадъците в общината са общинския съвет, кмета, зам. кмета, директор дирекция и
еколога”. Тази програма може да я разделим на три части. Първата част е какви
площадки може да осигури общината. Втората част е във връзка с информиране
обществеността във връзка с управление на отпадъците. Трябва да се информира
населението за площадки за гуми, батерии, обработени масла. В програма пише че има
четири места, но къде точно са никой не знае. Освен това пише, че има две места
където се предава старо електрическо оборудване. Отново хората не са информирани за

това. Също не се знае и къде са тези нови контейнери за зелен отпадък.Третият въпрос
е общината търси финансиране за: закриване на депото на „Дълбок дол”, за
обезвреждане на склада за препарати за растителна защита в ПК „Зора” с.Езерово, за
обезвреждане на утайките на пречиствателни станции. Общината трябва да осигури
терени за строителни и едрогабаритни отпадъци. Кога ще станат тези неща?
Обществеността трябва да бъде информирана по тези въпроси. Започва периода на
ремонтите, има нови наредби, нови членове.
Г- н Д. Иванов- Със депото в с. Въглен имаме договор от 01.03.2016г и там сме длъжни
да изхвърляме строителните отпадъци. Трябва да се създадат такива площадки, на
които гражданите да изхвърлят строителните отпадъци. Относно всички други
площадки, които цитирахте има Заповед къде да се изхвърлят. За опасни отпадъци
места няма. Относно кампанията за разделно събиране има разлепени афиши. Отделни
кампаниии се водят и от Министерство на околната среда и водите. За използвани
батерии има кофа и в общината. Това са отпадъци, които не са в големи количества. За
едрогабаритни отпадъци, мебели има инсталацията в с.Езерово. Такива площадки няма.
След подаване на заявление до общината ще бъдат изхвърляни.
П.Живкова- Но в Програмата пише, че общината трябва да осигури такива площадки.
Ако няма да има такива, да не я приемаме.
Г- н Д. Иванов- Осигуряването на такава площадка не означава буквално да се осигури
такава площадка. Това може да стане с контейнери, след подаване на заявление до
общината да се осигури транспорт.
П.Живкова- Тогава би следвало да се запише в програмата, че има такива договори и
начини на извозване.
И.Матев- Едно домакинство, което прави ремонт, къде да си изхвърли строителните
отпадъците?
Г- н Д. Иванов- Към днешна дата, на депото в с.Въглен. За в бъдеще ще бъдат
създадени такива площадки, но за сега е така. Това са реалните неща.
Г.Тодорова- До колкото имам информация такова депо има и в Община Девня.
Г- н Д. Иванов- Но нашата община е в сдружение с общините Аксаково и Варна, ние
сме длъжни да изхвърляме отпадъците в с.Въглен.
Д.Калчев- Защо да не експериментираме да поставим няколко контейнера да видим
дали няма да ни се намали битовия отпадък. Във връзка с предложението на ИК за
определяне на такса смет. Когато по друг начин става плащането на таксата, хората ще
се замислят къде да изхвърлят боклука.

Г- н Д. Иванов- Напълно Ви подкрепям, договора е с дата 01.03.2016г, протокола е с
дата 09.03.2016г, днес е 10.03.2016г нали не очаквате веднага да се сложат
контейнерите. Работим в тази връзка.
К.Николов – Този разговор с г-н Иванов е воден и с нас, кметовете на населените места
в общината, така че по този въпрос се работи.
Хр.Христов-Какъв е принципът на поставене на контейнерите?
Г- н Д. Иванов- Определени бройки на определени места.
В 12,15 часа от залата излиза И.Митев.
Ж.Димитров - Въпроси, мнения? Няма. Предлагам да гласуваме първото предложение
на ИК: „ За периода 2016-2020г. на територията на Община Белослав не се разрешава
изграждането на нови депа за промишлени отпадъци”
С явно гласуване при кворум -14, гласували „ЗА” – 13, ,”ПРОТИВ”- 1 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав прие направеното предложение.
Ж.Димитров- Преминаваме към гласуване на т.2. „За определяне на такса битови
отпадъци за 2017г. да бъде предложена и изготвена методика за изчисляване различна
от база данъчна оценка”.
С явно гласуване при кворум -14, гласували „ЗА” – 9, ,”ПРОТИВ”- 1 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 5, Общински съвет Белослав прие направеното предложение
В 12,18 часа в залата влиза И.Митев.
Ж.Димитров- Преминаваме към гласуване на цялата докладна.
С явно гласуване при кворум -15 , гласували „ЗА” – 14,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.12,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА и чл.52, ал.8 от Закона за управление на отпадъците, взе
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 74
Общински съвет Белослав приема Програма за управление на отпадъците 20162020г. на Община Белослав

По шестнадесета точка
Ж.Димитров – Преминаваме към шестнадесета точка от дневния ред относно
Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на

обществения ред в град Белослав и кметствата 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.
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? Няма.
С явно гласуване при кворум -15 , гласували „ЗА” – 15,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.23,
ал.2, чл.27, ал.3 от ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 75
1.Общински съвет Белослав приема наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 1 за опазване на обществения ред в град Белослав и кметствата на
община Белослав със следното съдържание:
§1. В чл.17 ал. 2 текста „Дирекция ИИП” се заменя с „Дирекция
Общинска собственост и ТСУ”;
§2.Чл. 43 се изменя, както следва: „Нарушенията по тази наредба се
констатират с актове. Лицата, които могат да съставят актове са Директор
дирекция „Общинска собственост и ТСУ” и служителите от дирекция „Общинска
собственост и ТСУ”, младши експерт „ОМП, ЗН и СИ”, кметовете на кметства,
служители на противопожарна охрана, служители на УП Белослав-Аврен”

По седемнадесета точка
Ж.Димитров – Преминаваме към седемнадесета точка от дневния ред относно
Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за
финансиране на спортните клубове и дейности 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.

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 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 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Като нашата комисия излиза с предложение в комисията да бъде включен общински
съветник. Предложението е за Илия Матев.
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 3 члена и с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров- Въпроси?Няма. Преминаваме към гласуване предложението на ИК, член
на Общинския съвет да бъде член на комисията.
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15 ,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав прие направеното предложение.
Ж.Димитров- Постъпи предложение Илия Матев да бъде член на комисията. Други
предложения?
Г.Тодорова – Аз предлагам Добри Добрев за член на комисията.
Ж.Димитров- Моето предложение е за Недялко Либчев.
Д.Калчев – Моето предложение е тримата да бъдат членове.
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 14 ,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав прие направеното предложение.
Ж.Димитров- Аз също искам да участвам в комисията, защото понякога спонсорирам
тези клубове
Ж.Димитров- Първо гласуваме отмяна на предното гласуване.
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15 ,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав прие направеното предложение.
Ж.Димитров- Предлагам членове на комисията да бъдат Живко Неделчев Димитров,
Добри Павлов Добрев, Недялко Атанасов Либчев, Илия Статев Матев.
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15 ,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав прие направеното предложение.

Ж.Димитров- Сега гласуваме цялата докладна.
С явно гласуване при кворум -15 , гласували „ЗА” – 15,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.23,
ал.2, чл.27, ал.3 от ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 76
1.Общински съвет Белослав приема наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за условията и реда за финансиране на спортните клубове и дейности в
община Белослав със следното съдържание:
§1. В чл. 2 се изменя както следва: „Общинска експертна комисия по
спорта /ОЕКС/, назначена със заповед на кмета на община Белослав прилага
настоящата наредба и контролира изпълнението й. Комисията се назначава всяка
година в срок до 10 януари и е в следния състав:
председател – ресорен заместник кмет
членове – директор дирекция „Финанси, бюджет и местни данъци и
такси”,; главен счетоводител на община Белослав, представител на
всеки спортен клуб в община Белослав, учители по физическа
култура и спорт в училищата от община Белослав”, общинските
съветници: Живко Неделчев Димитров, Илия Статев Матев,
Недялко Атанасов Либчев, Добри Павлов Добрев
§2. В чл. 17 текста „дирекции Финанси и административно обслужване ”
и „Местни приходи и дейности” да се замени с „дирекция Финанси, бюджет и
местни данъци и такси”
-

По осемнадесета точка
Ж.Димитров – Преминаваме към осемнадесета точка от дневния ред относно
Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за реда и условията за
поставяне на преместваеми обекти и елементи от градското обзавеждане на
територията 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 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 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на комисията по МС г-н
Ивайло Начев.

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. Въпроси, предложения? Няма
В 12,28 часа от залата излиза Р.Пенчев.
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,
ал.2, чл.27, ал.3 от ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 77
1.Общински съвет Белослав приема наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 3 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и
елементи от градското обзавеждане на територията на община Белослав със
следното съдържание:
§1. В чл. 6 ал. 1 текста „Дирекция ИИП” се заменя с „Дирекция Общинска
собственост и ТСУ”;
§2. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал.2 текста „Удостоверение от Община Белослав за липса на задължения
към Общината” се заличава.
2. В ал. 3 текста „Дирекция ИИП” се заменя с „Дирекция Общинска
собственост и ТСУ”;
§3. В чл.8, ал.4 текста „и актуално удостоверение за липса на задължения към
Община Белослав.” се заличава, като след думата „разрешение” се поставя точка.
§4. В чл. 13, ал. 2 текста „Дирекция ИИП” се заменя с „Дирекция Общинска
собственост и ТСУ”;

По деветнадесета точка
Ж.Димитров – Преминаваме към деветнадесета точка от дневния ред относно
Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи собственост 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.

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. Въпроси, предложения? 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,
ал.2, чл.27, ал.3 от ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 78
1.Общински съвет Белослав приема наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи,
собственост на община Белослав със следното съдържание:
§1. В чл. 5 ал. 3 текста „ Директор дирекция ИИП” се заменя с „
Директор дирекция Общинска собственост и ТСУ”;
§2. В чл.21, ал.2 текста „както и от удостоверение за липса на
задължения към общината.” се заличава, като след скобата вместо запетая се
поставя точка.
§3. В чл. 29, ал. 1 текста „Дирекция ИИП” се заменя с „Дирекция
Общинска собственост и ТСУ”;
§4. В чл. 106 текста „Дирекция ИИП” се заменя с „Дирекция Общинска
собственост и ТСУ”;

По двадесета точка
Ж.Димитров – Преминаваме към двадесета точка от дневния ред относно Приемане на
наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за реда за упражняване на правата
на собственост на Община Белослав в търговски дружества с общинско участие в
капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с
нестопанска цел 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 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, предложения? 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,
ал.2, чл.27, ал.3 от ЗМСМА и чл.51а, ал.4 от ЗОС, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 79
Общински съвет Белослав приема наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 6 за реда за упражняване на правата на собственост на община Белослав в
търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в
граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел със следното съдържание:
§1. В чл. 8 ал. 3 текста „отдел „Общинска собственост и стопанска дейност” се
заменя с „ Директор дирекция Общинска собственост и ТСУ”;

По двадесет и първа точка
Ж.Димитров – Преминаваме към двадесет и първа точка от дневния ред относно
Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за осигуряване на
пожарната безопасност на територията 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 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 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на комисията по МС г-н
Ивайло Начев.
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. Въпроси, предложения? 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,
ал.2, чл.27, ал.3 от ЗМСМА и чл.127ж, ал.1, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за
МВР , взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 80
1.Общински съвет Белослав приема наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 10 за осигуряване на пожарната безопасност на територията на
община Белослав със следното съдържание:
§1. В чл. 4 текста „Кметски наместници” да се заличава.
§2. В чл. 12 думата „Варна” се заменя с „Белослав”
§3. В чл. 38 текста „Кметски наместници” се заличава.
§4. В чл. 43, ал. 1 текста „Кметски наместници” се заличава.
§5.В чл. 51, ал. 1 текста „дирекция ИИП” се заменя с „Дирекция
Общинска собственост и ТСУ”

По двадесет и втора точка
Ж.Димитров – Преминаваме към двадесет и втора точка от дневния ред относно
Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за реда и условията
за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с
жилищата от общинския жилищен фонд. 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.
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 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 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, предложения? 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,
ал.2, чл.27, ал.3 от ЗМСМА и чл.45а от ЗОС, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 81
1.Общински съвет Белослав приема наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 12 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за
настаняване под наем и разпореждане с жилищата от общинския жилищен фонд
със следното съдържание:
§1. В чл. 4 текста „дирекция ИИП” да се замени с „Дирекция Общинска
собственост и ТСУ”
§2. В чл. 25 т. 1 текста „ е повикан на срочна военна служба” да отпадне
§3. В чл. 25 т.2 става т. 1
§4. В чл. 25 т. 3 става т. 2
§5.В чл. 39, ал. 1 текста „Главен експерт „ОС”към дирекция ИИП” да се
замени с „ Главен експерт „ОС” към Дирекция Общинска собственост и ТСУ”
§6. В чл. 58 текста „дирекция ИИП” да се замени с „Дирекция
Общинска собственост и ТСУ”.

По двадесет и трета точка
Ж. Димитров- Преминаваме към двадесет и трета точка от дневния ред относно
Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за принудително
изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или
части от тях по чл.196, ал.5 от ЗУТ Докладва Д. Монева – Секретар на Община
Белослав.
Г-жа Монева 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 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.
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. Въпроси, предложения? 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,
ал.2, чл.27, ал.3 от ЗМСМА и чл.196, ал.5 от ЗУТ, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 82
1.Общински съвет Белослав приема наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 14 за принудително изпълнение на заповеди за поправяне,
заздравяване или премахване на строежи или части от тях по чл. 196, ал. 5 от ЗУТ
със следното съдържание:
§1. В чл. 5, ал. 1 текста „отдел „Общинска собственост, архитектура и
благоустройство ” да се замени с „Дирекция Общинска собственост и ТСУ”

По двадесет и четвърта точка
Ж. Димитров – Преминаваме към двадесет и четвърта точка от дневния ред относно
Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за изграждане,
поддържане и опазване на зелената система 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 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 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на комисията по МС г-н
Ивайло Начев.
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. Въпроси, предложения? 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,
ал.2, чл.27, ал.3 от ЗМСМА и чл.62 от ЗУТ, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 83
1.Общински съвет Белослав приема наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 15 за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на
община Белослав със следното съдържание:

§1. В чл. 6 текста „дирекция ИИП” се заменя с „дирекция Общинска
собственост и ТСУ”
§2. В чл. 7, ал. 3 текста „дирекция ИИП” се заменя с „дирекция
Общинска собственост и ТСУ”
§3. В чл. 8 текста „дирекция ИИП” се заменя с „дирекция Общинска
собственост и ТСУ”
§4. В чл. 15, ал. 3 текста „дирекция ИИП” се заменя с „дирекция
Общинска собственост и ТСУ”
§5. В чл. 18, ал. 2 текста „дирекция ИИП” се заменя с „дирекция
Общинска собственост и ТСУ”
§6. В чл. 46, ал. 3 текста „дирекция ИИП” се заменя с „дирекция
Общинска собственост и ТСУ”

По двадесет и пета точка
Ж. Димитров – Преминаваме към двадесет и пета точка от дневния ред относно
Приемане на наредба за измение и допълнение на Наредба № 16 за управление на
общинските пътища на територията 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 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 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на комисията по МС г-н
Ивайло Начев.
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. Въпроси, предложения? 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,
ал.2, чл.27, ал.3 от ЗМСМА и чл.23 от Закона за пътищата, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 84
1.Общински съвет Белослав приема наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 16 за управление на общинските пътища на територията на община
Белослав със следното съдържание:
§1. В чл. 4, ал. 2 текста „фонд „Републиканска пътна инфраструктура”
се заменя с „Агенция „ Пътна инфраструктура”
§2. В чл. 23 текста „Общинска план за развитие 2007-2013” се заменя с
„Общински план за развитие и 2014-2020”

По двадесет и шеста точка
Ж. Димитров – Преминаваме към двадесет и шеста точка от дневния ред относно
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2015година на Общинския план за
развитие на Община Белослав 2014-2020 година. 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 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, предложения? 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.12,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.24, т.4 от ЗРР, чл. 91, ал.7 от ППЗРР, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 85
1.Общински съвет Белослав одобрява Годишния доклад за наблюдение на
изпълнението за 2015 година на Общинския план за развитие 2014-2020 година на
Община Белослав.
2. Копие от Решението на Общинския съвет и Годишния доклад да се
изпратят на Председателя на Областния съвет за развитие на град Варна.

По двадесет и седма точка
Ж. Димитров – Преминаваме към двадесет и седма точка от дневния ред относно
Приемане на Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община
Белослав. 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 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Нашата комисия излиза с две предложения:
1.Дарения над 1 000 лв се приемат по банков път
2. Чл.19 „Всеки дарител да получава свидетелство - акт за дарение”.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, предложения? Няма. Гласуваме предложенията на
ИК.
С явно гласуване при кворум -14, гласували „ЗА” – 14 ,”ПРОТИВ”- 0,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав прие направеното предложение.
Ж.Димитров –Гласуваме цялата докладна.
С явно гласуване при кворум -14, гласували „ЗА” – 14, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал. 1, т.14,
ал.2, чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 86
Общински съвет Белослав приема Наредба за реда за получаване и
управление на дарения от Община Белослав

По двадесет и осма точка
Ж. Димитров – Преминаваме към двадесет и осма точка от дневния ред относно
Приемане на Общински план за младежта 2016г Докладва инж. Св. Колева- зам. кмет
на Община Белослав.
Г-жа Колева запозна присъстващите с докладната.
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 3 члена и с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров- Въпроси?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.12,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.16, ал.1 от Закона за младежта, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 87
Общински съвет Белослав приема Общински план за младежта за 2016
година.

В 12,35 часа бе обявена почивка
В 12,45 часа започна заседанието. В залата влиза Р.Пенчев.

По двадесет и девета точка
Ж. Димитров – Преминаваме към двадесет и девета точка от дневния ред относно
Общинска програма за закрила на детето за 2016 година Докладва инж. Св. Колевазам. кмет на Община Белослав.
Г-жа Колева запозна присъстващите с докладната.
В 12,48 часа от залат излиза И.Матев.
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 3 члена и с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров- Въпроси?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.12,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА и чл.3, ал.1 от ППЗЗД, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 88
Общински съвет Белослав приема Общинска програма за закрила на детето за
2016 година.

В 12,50 часа в залата влиза И.Матев

По тридесета точка
Ж. Димитров – Преминаваме към тридесета точка от дневния ред относно Приемане на
Отчет за изпълнението на План за действие на Община Белослав за подкрепа на
интеграционните политики за 2015г Докладва инж. Св. Колева- зам. кмет на Община
Белослав.
Г-жа Колева запозна присъстващите с докладната.
Ж. Димитров- Благодаря. Давам думата на Председателя на комисията по МС г-н
Ивайло Начев.
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?Няма.
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл. 21, ал.1, т.12,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА и в изпълнение на План за действие на Община Белослав за
подкрепа на интеграционните политики за периода 2015-2017г., взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 89
Общински съвет Белослав приема Отчет за изпълнението на План за действие
на Община Белослав за подкрепа на интеграционните политики за 2015 година.

По тридесет и първа точка
Ж. Димитров – Преминаваме към тридесет и първа точка от дневния ред относно
Промяна в Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ
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 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Нашата комисия излиза с предложение Чл. 14. /1 /. При кандидатстване по чл.2, т.3 се
подават следните документи:

6.Удостоверение от НЗОК за непрекъснати здравно-осигурителни права – изисква се по
служебен път.

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 3 члена и с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров- Въпроси?Няма. Гласуваме предложението на ИК.
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15 ,”ПРОТИВ”- 0,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав прие направеното предложение.
Ж.Димитров –Гласуваме цялата докладна.
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.23,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с приет бюджет за 2016 година, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 90
Общински съвет Белослав прави следните допълнения в Правилника за реда и начина за
отпускане на еднократна финансова помощ
§1.В в чл.2. се добавя т.3 със следния текст:
– на двойки с репродуктивни проблеми за подпомагане кандидатстването по фонд „Ин
витро”.
§ 2. Чл.3 се изменя така:
„Еднократна финансова помощ се отпуска на лица и семейства по чл.2, т.1 и 2 с постоянен
адрес на територията на общината, въз основа на подадено писмено заявление да кмета на
общината по утвърден образец Приложение 1 и Декларация Приложение 1.1.”
§ 3. Чл.6, се изменя така:
„Еднократна финансова помощ, отпускана на лицата по чл.2, т.1 и т.2 в размер до една
минимална работна заплата за страната се отпуска със заповед на кмета на общината въз
основа на протокол, изготвен от постоянната комисия по чл.4.”
§ 4. Чл.7, се изменя така:
„Еднократна финансова помощ, отпускана на лицата по чл.2, т.1 и т.2 в размер над една
минимална работна заплата за страната се отпуска с решение на общински съвет
Белослав, въз основа на протокол, изготвен от постоянната комисия по чл.4.”
§ 5. В чл.8 се правят следните изменения и допълнения:
1.Чл.8, става ал.(1).

2.Създават се ал.2, 3 и 4 със следните текстове:
„(2) Средствата отпуснати на семейства и двойки, живеещи на семейни начала за
финансово подпомагане от община Белослав, са в размер до 500 лв./петстотин лева/ на
двойка – заявител в рамките на една календарна година. Допустим е размер за финансово
подпомагане до 1000 лв., ако към четвъртото тримесечие на годината има финансов
ресурс по бюджет и няма постъпили заявления за разглеждане.”
„(3) Критериите за финансово подпомагане, на които трябва да отговарят кандидатите са
следните:
1.Да са български граждани, притежаващи постоянен адрес на територията на община
Белослав през последните 3 години. При двойките във фактическо съжителство и при
семействата, на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите;
2.Да нямат задължения към община Белослав и данъчни задължения към държавата;
3. Да са с непрекъснати здравно –осигурителни права;
4.Да са завършили средно образование;
5. Да не са поставени под запрещение или криминално проявени лица;
6.Да са семейства или двойки, живеещи на семейни начала;
7.Да е налице доказан стерилитет /независим с женски и/или мъжки фактор или
безплодието да е с неизяснена етиология/. Удостоверяването се извършва с медицински
документи: етапни епикризи, медицински картони, удостоверения от клиники с
отразяване факти на лечението на пациента при тях и извършените манипулации.При
нужда комисията може да изисква и допълнителни документи и данни от медицинските
заведения, както и да извършва проверки и запитвания.
8.Семейства или двойки, живеещи на семейни начала, които нямат право да получават
финансиране от Националния фонд за асистирана репродукция .
9.Възрастта на жените, кандидатстващи за финансиране по програмата да съответства на
Наредба №28 на Министерства на здравеопазването.
10.Жени, които към датата на подаване на заявление предоставят документ от акушер гинеколог, че не е регистрирана бременност към момента.
„(4) Критериите за кандидатстване, индикации, изследвания, медицински услуги,
манипулации и процедури, по които община Белослав ще отпуска финансови средства за
лечение на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репрудоктивни проблеми на
територията на община Белослав са съгласно Приложение № 3 към правилника.
§ 6. В Раздел ІІІ „Отчетност и контрол” се създава чл.14 както следва:
Чл.14 /1 /. При кандидатстване по чл.2, т.3 се подават следните документи:
1.Заявление по образец. /Приложение 2/

2.Копие на лична карта на всеки от заявителите, заверено с гриф „Вярно с оригинала” и
саморъчен подпис.
3.Удостоверение за съдимост на всеки от заявителите – оригинал.
4.Удосотверение на всеки от заявителите, че не се води на отчет в Психиатрична клиника
– оригинал.
5.Удостоверение по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – за всеки от
заявителите – оргинал / издава се от НАП/;
6.Удостоверение от НЗОК за непрекъснати здравно-осигурителни права – изисква се по
служебен път.
7.Декларация /по Приложение 2.1/ за двойки, живеещи във фактическо съжителство на
семейни начала – оригинал, а за семейства – копие от Акта за граждански брак, заверено
с гриф „Вярно с иригинала” и саморъчен подпис.
8.Декларация от всеки заявител, че не е поставен под запрещение – оригинал.
/Приложение 2.2/
9.Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство по права линия и по съребрена
до четвърта степен между заявителите – оригинал./ Приложение 2.3 /
10.Декларация за съгласие за съхраняване и обработване на лични данни – оригинал.
/Приложение 2.4 /
11.Медицинска документация, заверена с гриф: „Вярно с оригинала: и саморъчен подпис
на медицинските документи.
/2/ Окончателните размери на финансовите средства /сумата/ за лечение на семейства и
двойки, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми в размер над 500 лв. се
определят с решение на Общински съвет – Белослав, като гласуването става по входящ
номер на кандидатите/ за запазване на конфиденциалността на заявителите /.
/3/ Заседанията на комисията при разглеждане на документи по ал.1 са закрити.
/4/ С цел подпомагане дейността на комисията, с право на съвещателен глас в заседанията
и могат да участват и се допускат представители на юридически лица с нестопанска цел,
защитаващи правата на пациентите в областта на лечението на безплодието и
репродуктивното здраве.

По тридесет и втора точка
Ж. Димитров – Преминаваме към тридесет и втора точка от дневния ред относно
Определяне на средства за работно облекло и за облекло нямащо характер на работно
облекло на работниците и служителите от ръководния, техническия и обслужващ
персонал в „Белфери” ЕООД в гр. Белослав. 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 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, мнения?
И.Митев- Съгласен съм с така написаната докладна. А пари има ли?
Р.Николова- Средствата за облекло са част от средствата, които държавата дава за
издръжка на ферибота.
Хр.Христов- За всички ли се отнася?
Р.Николова- Само за тези, които са изброени в докладната.
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.23,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 91
1.Общински съвет Белослав определя средства за работно облекло и за
облекло нямащо характер на работно облекло на работниците и служителите от
ръководния, техническия и обслужващ
персонал в „Белфери” ЕООД в
гр.Белослав в размер както следва:
а/ За управител

1.5 МРЗ

б/ За работници по трудови правоотношения:
- отговорен механик
- електроник
- счетоводител
- юрисконсулт
- консултант – супервайзор
- корабен ремонтчик
-технически секретар - домакин

1 МРЗ
1 МРЗ
1 МРЗ
1 МРЗ
1 МРЗ
1 МРЗ
1 МРЗ

По тридесет и трета точка
Ж. Димитров – Преминаваме към тридесет и трета точка от дневния ред относно
Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци 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 3 члена, с 1 глас - „ЗА” и 2 гласа „ПРОТИВ”
не 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 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.
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 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 3 члена и с 2 гласа - „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие докладната.
Ж.Димитров- Въпроси?
Д.Калчев- Моят въпрос е каква е сумата, която ще внесе Екоинвест, ако не бъдат
освободени?
Р.Николова- Ако всичко бъде платено сумата е 96 700 лв. Ако се приеме решението
дължими ще бъдат 52 000лв.
И.Матев –Аз имам един въпрос относно мотивите за имот ПИ № 023009, находящ се в
землището на с.Езерово, в който е изградена „инсталация за механично – биологично
третиране на битовите отпадъци” е основателно да бъде освободен от този вид такса,

тъй като в него се обезвреждат битови отпадъци. Моля да ми обясните защо е
основателно на основата на кой закон, наредба?
Р.Николова- Мотивът е, че самата инсталация се намира във въпросния имот, където се
извършва обезвреждането на битови отпадъци. Съгласувайки с юристи, считаме че е
уместно за същия имот да не бъде заплащана тази такса.
Г-н Д.Иванов- Аз само ще направя едно разяснение. Депото е вид услуга, която се
заплаща. Депото в с.Въглен е разделено на две клетки, Екоинвест Асетс АД заплаща
такса за депониране на остатъчния отпадък на това депо, затова ние няма как да им
вземем такса. Наредбата е приета м. ноември 2015г.
И.Матев- Вие предлагате те да заплащат поддържане на зелени площи. Отпадъците,
които се събират от тези площи за обществено ползване къде се носят?
Г-н Д.Иванов - Отпадъкът от зелените площи се извозва на депото в с.Въглен.
Д.Калчев- Договорът, който е подписан между общината и Екоинвест е записано
„отпадъците сортирани при предварителната обработка от постъпилите смесени битови
и зелени отпадъци и предназначени за последващо оползотворяване стават собственост
на изпълнителя. След това изпълнителя продава хартия, метали и др. И получава
средства, в същото време ние му предаваме 200т зелен отпадък.
Г-н Д.Иванов- Съгласно договора, подписан на 01.03.2016г зелените отпадъци се карат
на депото в с.Въглен и имаме 36 нови контейнера.
Г.Тодорова- Ние по закон не сме ли длъжни преди да закараме отпадъците в депото да
ги подложим на предварителна обработка и третиране.
Г-н Д.Иванов- Няма как да закараме отпадък директно на депото.
Д.Калчев –Аз не оспорвам, че отпадъците отиват в Екоинвест. След като се направи
биологичното третиране, този продукт би следвало да стане наш.
Г-н Д.Иванов-Това е по договорни отношения. Продуктовата такса се събира от друга
фирма.
Ж.Димитров –Други въпроси? Няма.
С поименно гласуване при кворум -15 , гласували „ЗА” – 10,”ПРОТИВ”- 4 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.7,
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.8, ал.6 от ЗМДТ и чл.7, ал.1, ал.7 от Наредба № 8
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, взе
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 92
1.Общински съвет Белослав освобождава „Екоинвест Асетс” АД от
заплащане на такса за „обезвреждане на битови отпадъци в депа или други

съоръжения” от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. за притежавания от дружеството имот,
представляващ земя и сграда в ПИ 023009, находящ се в землището на с.Езерово,
местност „Чакмак баир”, в който е изградена „инсталация за механично –
биологично третиране на битовите отпадъци”.
2. Общински съвет Белослав не освобождава „Екоинвест Асетс” АД от
заплащане на такса за „поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване” от 01.01.2016г до 31.12.2016г за притежавания от дружеството имот,
представляващ земя и сграда в ПИ 023009, находящ се в землището на с.Езерово,
местност „Чакмак баир”.
3. Общински съвет Белослав не освобождава „Екоинвест Асетс” АД от
заплащане на таксите „обезвреждане на битови отпадъци в депа или други
съоръжения” и „поддържане чистотата на триториите за обществено ползване” от
01.01.2016г. до 31.12.2016г за притежавания от дружеството имот, представляващ
земя и сграда в ПИ 000038, находящ се в землището на с.Езерово, местност
„Чакмак баир”, в който е изградена сграда „кантарно и кантари за инертни
строителни отпадъци”.

Мотиви към решението:
Със Заповед № 721/16.10.2016г. на Кмета на Община Белослав са определени
границите на районите и вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ в
Община Белослав, както и честотата на сметоизвозване за 2016г. Видно от тази
заповед за ПИ 000038 и за ПИ 023009, находящи се в землището на с.Езерово,
местност „Чакмак баир” услугата „сметосъбиране и сметоизвозване” не се
предоставя от общината, поради което дружеството няма да заплаща този вид
такса и решение на Общински съвет Белослав за освобождаване от нея не е
необходимо.
Предмет на настоящото решение на общински съвет са таксите за другите два
компонента, дължими по чл.63, ал.1 от ЗМДТ – „обезвреждане на битови отпадъци
в депа или други съоръжения” и „поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване”.
Посочените по- горе имоти, собственост на „Екоинвест Асетс” АД се намират в
землището на с.Езерово, местност „Чакмак баир”, но са в непосредствена близост
до урбанизираната територия на с.
Езерово- на около 800 метра, т.е. в близост
до тях има общинска инфраструктура и услугата поддържане чистотата на
териториите за обществено ползване се предоставя.
Общината е предоставяла и ще предоставя през 2016г. услугата поддържане
чистотата на териториите за обществено ползване. В случая не са налице
условията на чл.71, т.2 от ЗМДТ за освобождаване от такса, тъй като този текст не
свързва освобождаването от заплащане на тази такса с непредоставяне на

услугата – сметосъбиране и сметоизвозване от имоти, а касае териториите за
обществено ползване на населеното место- района.
Относно таксата за услугата поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване, следва да се отбележи, че последната е дължима и се
заплаща поради принадлежност на имотите към територията на Община
Белослав и поддържането на териториите за обществено ползване от същата от
Община Белослав и не се събира само, когато услугата не се предоставя от
общината. За дължимостта на таксата за тази услуга е необходимо услугата да е
извършвана по отношение на обществените територии в населеното място, в
което се намират недвижимите имоти, а не конкретно по отношение на самите
имоти, тъй като самия характер на въпросните територии предполага ползването
им от всички лица, които са собстевиници или ползватели на недвижими имоти.
Дължимостта на тази такса зависи от принадлежността към територията, в
която тази услуга се извършва, по аргумент на чл.63 ал.1 от ЗМДТ.
По отношение на таксата за „обезвреждане на битови отпадъци в депа или други
съоръжения”:
ПИ № 023009, находящ се в землището на с.Езерово, в който е изградена
„инсталация за механично – биологично третиране на битовите отпадъци” е
основателно да бъде освободен от този вид такса, тъй като в него се обезвреждат
битови отпадъци.
ПИ № 000038, находящ се в землището на с. Езерово, местност „Чакмак баир”, в
който е изградена сграда „кантарно и кантари за инертни строителни отпадъци”
не следва да бъде освободен от тази такса, тъй като в него се извършват други
дейности, различни от обезвреждане на битови отпадъци. Общината разполага с
депо за битови отпадъци, поради което не може да намери приложение
разпоредбата на чл.71, т.3 от ЗМДТ за неплащане на такса за обезвреждане на
битовите отпадъци в депо, съгласно която не се събира такса за обезвреждане на
битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения
за обезвреждане на битови отпадъци – когато няма такива.
Видно от изложеното по- горе е налице основание за събиране на такса за –
„обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения” и за „
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване” в размер,
определен с Решение № 26 от Протокол № 3/10.12.2015г на Общински съвет
Белослав за имот ПИ 000038, находящ се в землището на с.Езерово, местност „
Чакмак баир”, а за имот № 023009, находящ се в землищато на с.Езерово следва да
се събира такса само за „поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване”.

По тридесет и четвърта точка
Ж. Димитров – Преминаваме към тридесет и четвърта точка от дневния ред относно
Изменение на Решение № 17 от Протокол №4/22.12.2011г. от заседание на Общински
съвет Белослав 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 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, мнения? Няма.
С поименно гласуване при кворум -15 , гласували „ЗА” – 15,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.8,
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 93
1.Общински съвет Белослав изменя свое Решение № 17 от Протокол №
4/22.12.2011г по следния начин:
1.1 т.3 става „ 3. Всички разходи по поддръжката на автомобила са за сметка на
Община Белослав / застраховки, данъци, пътна такса резервни части, ремонт и
ежемесечно 80 литра гориво/”.
1.2 т.6 се заличава.

По тридесет и пета точка
Ж. Димитров – Преминаваме към тридесет и пета точка от дневния ред относно
Одобряване на бюджетна прогноза за местните дейности на Община Белослав за
периода 2017-2019г. 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 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Ж.Димитров - Благодаря. Въпроси, мнения? Няма.

С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл.21, ал.1, т.12,
чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 94
1.Общински съвет Белослав одобрява бюджетна прогноза за местните
дейности на Община Белослав за периода 2017-2019 г. съгласно Приложения №№
6а, 6б, 6в и 8 от БЮ №1/10.02.2016г.

По тридесет и шеста точка
Ж. Димитров – Преминаваме към тридесет и шеста точка от дневния ред относно
Кандидатстване пред Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/ с проектно
предложение „Изграждане на енергоспестяващо улично осветление в гр. Белослав,
община Белослав” по Инвестиционна програма за климата. Докладва инж. Деян
Иванов – Кмет на Община Белослав.
Г-н Д.Иванов запозна присъстващите с докладната.
Г-н Д.Иванов – Шесте докладни от т.36- т.41 от дневния ред са във връзка с
кандидатстване пред Национален Доверителен Екофонд по Инвестиционна програма
за климата.
Ж.Димитров – Въпроси, мнения?
Г.Тодорова- Моят въпрос е следният предполагам каква е била логиката на общинска
администрация да бъдат избрани точно тези обекти, но може ли да ни я кажете.
Г-н Д.Иванов – За НЧ „Съзнание- 1926г” има проведен конкурс и проект за енергийна
ефективност. Би било редно да го използваме.За следващият обект НЧ „Добруджа 1929г” с. Разделна, за този обект кандидатствахме пред Красива България има изготвен
проект за енергийна ефективност, но поради това, че безработицата в общината е
малка, официално нямаме резултат. Съфинансирането по този проект е по- малко.
Изграждане на енергоспестяващо улично осветление в гр. Белослав, има изготвен
проект. Изграждане на покривна фотоволтаична система с инсталирана мощност 49,60 kwp на
обект: ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” с.Езерово и Саниране на ОДЗ ”Дора Габе”-с.Езерово
има изготвен проект за енергийна ефективност. Котелът захранва с отопление ОДЗ ”Дора Габе”
като се губи доста от КПД тъй като има разстояние между двете сгради. За да се подпомогне
котела в ОУ да се монтира фотоволтаична система на покрива. Саниране на СОУ ”Св. Св.

Кирил и Методий” гр.Белослав.Имаме проект, който е разработен, стойността му е
някъде около 1 000 000 лв.

Д.Калчев- Какво се случва с проекта за улично осветление на гр. Белослав, който
гласувахме на предна сесия?
Г-н Д.Иванов –Проектът е подаден по рано, решението е различно.
Д.Калчев- Във връзка с докладната за фотоволтаична система, когато се мине границата
от 30 kwp процедурата е по- сложна. В програмата за капиталови разходи имахме
заложени 62 000 лв собствени средства за санирането на пенсионерския клуб в
с.Страшимирово. Можели да кандидатстваме по някой от тези проекти и за там?
Г-н Д.Иванов- Това ще е изненадата за следващата сесия.
Ж.Димитров- Други въпроси?Няма.
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 23,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 95
1.
Общински съвет
Белослав дава съгласие Община Белослав да
кандидатства с проектно предложение „Изграждане на енергоспестяващо улично
осветление в гр.Белослав, община Белослав “ за отпускане на безвъзмездна помощ
пред Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/ по Инвестиционна програма за
климата, за финансиране на проекти, свързани с прилагане на мерки по
енергийна ефективност и инициативи, водещи до ограничаване изменението на
климата.
2.
Общински съвет Белослав упълномощава кмета на Община Белослав да
подпише Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ за изпълнение на
проекта по т.1.
3.
Община Белослав се задължава да осигури необходимите 15%
съфинансиране, в случай на одобрено проектно предложение.

По тридесет и седма точка
Ж. Димитров – Преминаваме към тридесет и седма точка от дневния ред относно
Кандидатстване пред Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/ с проектно
предложение „Саниране на ОДЗ „Дора Габе”- с. Езерово, община Белослав” по
Инвестиционна програма за климата.
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 23,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 96
1.
Общински съвет
Белослав дава съгласие Община Белослав да
кандидатства с проектно предложение „Саниране на ОДЗ „Дора Габе” -с.Езерово,
Община Белослав“ за отпускане на безвъзмездна помощ пред Национален
Доверителен Екофонд /НДЕФ/ по Инвестиционна програма за климата, за
финансиране на проекти, свързани с прилагане на мерки по енергийна
ефективност и инициативи, водещи до ограничаване изменението на климата.
2.
Общински съвет Белослав упълномощава кмета на Община Белослав да
подпише Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ за изпълнение на
проекта по т.1.
3.
Община Белослав се задължава да
осигури необходимите 15%
съфинансиране, в случай на одобрено проектно предложение Национален
Доверителен Екофонд /НДЕФ/.
По тридесет и осма точка
Ж. Димитров – Преминаваме към тридесет и осма точка от дневния ред относно
Кандидатстване пред Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/ с проектно
предложение „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: „Прилагане на
мерки за енергийна ефективност на обект: НЧ „Добруджа- 1929г. с.Разделна, община
Белослав” по Инвестиционна програма за климата.
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 23,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 97
1Общински съвет Белослав дава съгласие Община Белослав да кандидатства с
проектно предложение ”Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект:
НЧ ”Добруджа-1929г.” с. Разделна, общ. Белослав”, за отпускане на безвъзмездна
помощ пред Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/ по Инвестиционна
програма за климата, за финансиране на проекти, свързани с прилагане на мерки
по енергийна ефективност и инициативи, водещи до ограничаване изменението на
климата.
2. Общински съвет Белослав упълномощава кмета на Община Белослав да
подпише Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ за изпълнение на
проекта по т.1.
3.
Община Белослав се задължава да
осигури необходимите 15%
съфинансиране в случай на одобрено проектно предложение Национален
Доверителен Екофонд /НДЕФ/.

По тридесет и девета точка
Ж. Димитров – Преминаваме към тридесет и девета точка от дневния ред относно
Кандидатстване пред Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/ с проектно
предложение „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: „Прилагане на
мерки за енергийна ефективност на обект: НЧ „ Съзнание – 1926г.” гр.Белослав” по
Инвестиционна програма за климата.
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 23,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 98
1.
Общински съвет
Белослав дава съгласие Община Белослав да
кандидатства с проектно предложение ”Прилагане на мерки за енергийна
ефективност на обект: НЧ ”Съзнание-1926г.” гр.Белослав”, за отпускане на
безвъзмездна помощ пред Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/
по
Инвестиционна програма за климата, за финансиране на проекти, свързани с
прилагане на мерки по енергийна ефективност и инициативи, водещи
до ограничаване изменението на климата.
2.
Общински съвет Белослав упълномощава кмета на Община Белослав да
подпише Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ за изпълнение на
проекта по т.1.
3.
Община Белослав се задължава да
осигури необходимите 15%
съфинансиране, в случай на одобрено проектно предложение Национален
Доверителен Екофонд /НДЕФ/.
По четиридесета точка
Ж. Димитров – Преминаваме към четиридесета точка от дневния ред относно
Кандидатстване пред Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/ с проектно
предложение „ Изграждане на покривна фотоволтаична система с инсталирана
мощност 49,60 kwp на обект: ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с.Езерово, община
Белослав” по Инвестиционна програма за климата.
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 23,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 99
1.
Общински съвет
Белослав дава съгласие Община Белослав да
кандидатства с проектно предложение "Изграждане на покривна фотоволтаична
система с инсталирана мощност 49,60 kwp на обект: ОУ ”Св. Св. Кирил и
Методий” с.Езерово, общ. Белослав” за отпускане на безвъзмездна помощ пред
Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/ по Инвестиционна програма за
климата, за финансиране на проекти, свързани с прилагане на мерки по

енергийна ефективност и инициативи, водещи до ограничаване изменението на
климата.
2.
Общински съвет Белослав упълномощава кмета на Община Белослав да
подпише Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ за изпълнение на
проекта по т.1.
3.
Община Белослав се задължава да осигури необходимите 15%
съфинансиране в случай на одобрено проектно предложение от Националния
Доверителен Екофонд /НДЕФ/.
По четиридесет и първа точка
Ж. Димитров – Преминаваме към четиридесет и първа точка от дневния ред относно
Кандидатстване пред Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/ с проектно
предложение „ Саниране на СОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр.Белослав” по
Инвестиционна програма за климата.
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 23,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 100
1.Общински съвет Белослав дава съгласие Община Белослав да кандидатства с
проектно предложение "Саниране на
СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”
гр.Белослав” за отпускане на безвъзмездна помощ пред Национален Доверителен
Екофонд /НДЕФ/ по Инвестиционна програма за климата, за финансиране на
проекти, свързани с прилагане на мерки по енергийна ефективност и инициативи,
водещи до ограничаване изменението на климата.
2. Общински съвет Белослав упълномощава Кмета на Община Белослав да
подпише Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ за изпълнение на
проекта по т.1.
3.Община Белослав се задължава да осигури необходимите 15% съфинансиране в
случай на одобрено проектно предложение от Националния Доверителен Екофонд
/НДЕФ/.

В 13,40 часа заседанието приключи.

ЖИВКО ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет Белослав

