ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ПРОТОКОЛ

№ 31

Днес, 17.04.2014 г. /четвъртък/ от 13.30 часа, в конферентната зала на Община
Белослав, се проведе тридесет и първото редовно заседание на Общински съвет
Белослав. При откриване на заседанието присъстваха всички 17 общински съветника и
Кмета на Община Белослав – г-н Желязко Петров.
Д.Митишева – Колеги, добър ден на всички. Положени са подписите на 17 общински
съветника. Имаме необходимия кворум. Днес, на Велики четвъртък откривам тридесет
и първото редовно заседание на Общински съвет Белослав.Всички имате проект за
дневен ред. Имате ли предложения и мнения по него? Няма, предлагам да гласуваме
така предложения проект за дневен ред.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-0, Общински съвет Белослав реши да приеме следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.Докл. записка вх№ 67/09.04.2014г- Приемане отчет за финансовата 2013г на
„Медицински център І Белослав”ЕООД
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д –р Ст. Станков – Управител на „Медицински център І Белослав” ЕООД
2. Докл. записка вх№ 66/09.04.2014г- Приемане отчет за финансовата 2013г на
„Белфери” ЕООД
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: И. Томов –Управител на „Белфери” ЕООД
3.Докл. записка вх№ 53/08.04.2014г – Приемане докладите за дейностите на
читалищата от Община Белослав за 2013 година.
Внесено:
Ж.Петров
–
Кмет
на
Община
Докладва:Д.Йорданова –Зам.кмет на Община Белослав

Белослав

4.Докл. записка вх.№54/09.04.2014г- Одобряване на задание за изработване на
Подробен устройствен проект – план за застрояване на ПИ 000164, местност „Стара
гара”, в землището на с.Разделна, община Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна

предназначение на имота от замеделска земя с начин на трайно ползване „наводнена
нива” за „помпена станция”.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
5.Докл. записка вх№ 55/09.04.2014г- Отдаване под наем на земеделска земя- частна
общинска собственост представляващ имот № 000765, местност „Скелята”, землището
на гр.Белослав
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
6. Докл. записка вх№ 56/09.04.2014г- Одобряване на разделянето на имот № 022009,
местност „Корията”, землището на с. Страшимирово.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
7.Докл . записка вх№ 58/09.04.2014г – Актуализиране на Годишна програма за
управление и разпореждане с общинска собственост за 2014г
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
8. Докл. записка вх№ 59/09.04.2014г- Отдаване под наем на част от недвижим имот –
частна общинска собственост за здравни дейности
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
9. Докл. записка вх№ 61/09.04.2014г- Продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
10.Докл .записка вх№ 65/09.04.2014г- Учредяване право на строеж върху недвижим
имот – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно
наддаване.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
11.Докл. записка вх№60/09.04.2014г-Учредяване на право на строеж върху имот –
частна общинска собственост на лице с установени жилищни нужди без търг или
конкурс.

Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
12.Докл. записка вх№ 63/09.04.2014г- Учредяване на право на строеж върху имот –
частна общинска собственост на лице с установени жилищни нужди без търг или
конкурс.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
13.Докл. записка вх№ 57/09.04.2014г- Продажба на земеделска земя – частна общинска
собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване .
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
14.Докл. записка вх№ 64/09.04.2014г- Продажба на земеделска земя – частна общинска
собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
15. Докл. записка вх№ 62/09.04.2014г- Актуализиране на максималните цени на
таксиметров превоз на пътници на километър пробег по съответната тарифа за 2014г.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
16. Докл .записка вх№ 68/09.04.2014г- Актуализация на бюджет, поименен списък за
капиталови разходи на Община Белослав за 2014г
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: К. Павлова- Гл.експерт счетоводител
17. Актуални въпроси.

По първа точка
Д. Митишева – Преминаваме към първа точка от дневния ред относно Приемане отчет
за финансовата 2013г на „Медицински център І Белослав”ЕООД . Докладва Д –р Ст.
Станков – Управител на „Медицински център І Белослав” ЕООД.
Д-р Станков запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.

Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 4 члена и с 4 гласа - „ЗА” прие
докладната.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.Няма.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21,ал.1,т.23 и
чл.27,ал.3 от ЗМСМА и чл.16,т.3 от Наредба № 6 за реда за упражняване правата
на собственост на Община Белослав в търговските дружества с общинско участие
в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с
нестопанска цел, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 375
Общински съвет Белослав приема годишния финансов отчет за 2013година на
„Медицински център І Белослав” ЕООД град Белослав.

По втора точка
Д. Митишева – Преминаваме към втора точка от дневния ред относно Приемане отчет
за финансовата 2013г на „Белфери” ЕООД. Докладва И. Томов –Управител на
„Белфери” ЕООД.
Г-н Томов запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 4 члена и с 3 гласа - „ЗА” прие
докладната.Нашата комисия излиза с предложение към решението да бъде добавена
втора точка, която гласи:
Общински съвет Белослав реши със счетоводната печалба за 2013година да бъдат
покрити загуби от минали години.
Г-жа Ю. Рачева си направи отвод от гласуването.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.Няма.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 16 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21,ал.1,т.23 и
чл.27,ал.3 от ЗМСМА и чл.16,т.3 от Наредба № 6 за реда за упражняване правата
на собственост на Община Белослав в търговските дружества с общинско участие
в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с
нестопанска цел, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 376
1. Общински съвет Белослав приема годишния финансов отчет за 2013година
на „Белфери” ЕООД град Белослав.
2.Общински съвет Белослав реши със счетоводната печалба за 2013година да
бъдат покрити загуби от минали години.
По трета точка
Д.Митишева – Преминаваме към трета точка от дневния ред относно Приемане
докладите за дейностите на читалищата от Община Белослав за 2013 година. Докладва
Д.Йорданова –Зам.кмет на Община Белослав.
Г-жа Йорданова запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав
от 5 члена с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Г-н Р. Гацин си направи отвод от гласуването.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.Няма.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 16 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21,ал.1,т.12,
чл.27,ал.3 от ЗМСМА и чл.26а,ал.5 от Закона на народните читалища, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 377
Общински съвет Белослав приема докладите за осъществените читалищни
дейности в изпълнение на годишната програма по чл.26а,ал.2 от ЗНЧ и
изразходваните от бюджета средства през 2013 година.
По четвърта точка
Д.Митишева – Преминаваме към четвърта точка от дневния ред относно Одобряване
на задание за изработване на Подробен устройствен проект – план за застрояване на ПИ
000164, местност „Стара гара”, в землището на с.Разделна, община Белослав,
обл.Варненска, във връзка смяна предназначение на имота от замеделска земя с начин
на трайно ползване „наводнена нива” за „помпена станция”. Докладва Т. Кирчев –
Директор дирекция „ИИП”.

Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 4 члена, с 4 гласа – „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения?Няма. Преминаваме към гласуване.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17 ,”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 № 378
1. Общински съвет на Община Белослав одобрява задание и дава
разрешение за изработване на ПУП-ПЗ – подробен устройствен план - план за
застрояване за ПИ 000164, местност „Стара гара”, в землището на с.Разделна,
община Белослав, обл. Варненска, във връзка смяна предназначение на имота от
земеделска зема с начин на трайно ползване „наводнена нива”, за „помпена
станция”.
2.Общински съвет на Община Белослав възлага на Кмета на Община
Белослав да предприеме необходимите действия, произтичащи от предходната
точка.

По пета точка
Д.Митишева – Преминаваме към пета точка от дневния ред относно Отдаване под
наем на земеделска земя- частна общинска собственост представляващ имот № 000765,
местност „Скелята”, землището на гр.Белослав Докладва Т. Кирчев – Директор
дирекция „ИИП”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.
И.Сърмов – Това место в защитената зона ли е?

Т.Кирчев – Да, в защитената зона е. Приложили сме писмо от РИОСВ- Варна.
Хр.Христов – Юлиян не си ли гледа кравите в горната част на пътя? Как ще преминават
през шосето? Не е ли опасно за автомобилите?
Т.Кирчев – Общината няма ангажимент с организацията по преминаването на
животните през шосето.
Б.Николов- Моето предложение е свързано със срока на отдаване, според мен 10
години са много.Имали възможност да бъде отдаден за 2 години, докато трае нашия
мандат и да не ангажираме следващия общински съвет.
Г-н Ж.Петров – Правилно е предложението при подписване на договора да има такава
клауза.
И.Сърмов – Подкрепям предложението на Б.Николов.Да не обременяваме следващия
общински съвет.
Ст.Михов – Не съм съгласен с това предложение.Човекът ще вложи средства, а 2
години са малко.
В.Вълканова – Незнам, защо всички решавате, че Юлиян ще вземе това пасище, след
като в проекта пише, че ще се даде на търг. Каква е гаранцията, че той ще спечели
търга? В този смисъл аз искам да помислим за цената.Защото според мен 90 лева на
година е много ниска за 30 дка пасище.
А.Тодоров- Цената е определена с решение на общински съвет на предна сесия.
Г-н Ж.Петров – Моят въпрос е следния: този имот в момента ползва ли се от
животновъдите?
А.Тодоров - Да, ползва се.
Г-н Ж.Петров – Пасището се ползва всеки ден и животните преминават през шосето без
да се ангажираме с организацията по преминаването им.За годините съм съгласен.
Д.Митишева- Предлагам да гласуваме предложението на Б.Николов за промяна на
срока до 2 години.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 16, ”ПРОТИВ”- 1,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав, прие направеното
предложение.
Д.Митишева – Предлагам да гласуваме докладната.

С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 16 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1 , т.
8,чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската
собственост, чл.24а, ал.5 от Закона за за собствеността и ползуването на
земеделските земи и чл. 20, ал. 1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 379
1. Общински съвет на Община Белослав реши да се проведе публичен търг
с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собсвеност,
земеделска земя за пасищно отглеждане на животни представляваща имот №
000765 местност „Скелята”, землището на гр.Белослав с начин на трайно
ползване „Друг селскостопански терен” с площ 30 дка, за който е съставен
АОС № 1135/18.02.2014 г. за срок до 2 години с начална тръжна цена от 3 лв на
декар годишен наем.
2. Общински съвет – Белослав упълномощава Кмета на община Белослав да
проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна
общинска собственост и да сключи договори за наем за отглеждане на пасищно на
животни с определените за спечелили търга за срок до 2 години.
По шеста точка
Д.Митишева – Преминаваме към шеста точка от дневния ред относно- Одобряване на
разделянето на имот № 022009, местност „Корията”, землището на с. Страшимирово.
Докладва Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.,
Ст. Киров – Не става ясно за какво го обезщетяваме.
Т.Кирчев – С решение на съда общината е длъжна да го обезщети.
Д.Митишева- На комисията го разгледахме. Земята му е в землището на с.Езерово.
Обезщети ли са го с конпенсаторни бонове, но той е отказал, завел дело и решението
на съда е да бъде обезщетен със земя.

А.Тодоров – Попълнил е анкетен лист в общинска служба „Земеделие” Варна, с което
си е избрал този имот. С решение на Общински съвет му се предоставя или отказва
този имот. При отказ му се предоставя друг имот.
Г-н Ж.Петров – Общината е длъжна да го обезщети със същата категория земя от
общинския фонд.
Б.Николов – Предлагам да прекратим разискванията.
Д.Митишева – Постъпи предложение за прекратяване на разискванията.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17, ”ПРОТИВ”- 0,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав, прие направеното
предложение.
Д. Митишева – Преминаваме към гласуване на докладната.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 15 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 2, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал.1, т.
8,чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.34, ал.4 от ЗОС, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 380
1. Общински съвет – община Белослав приема и одобрява разделянето на
имот № 022009, находящ се в местност „Корията”, землището на село
Страшимирово, община Белослав, с площ 10, 682 дка като дава съгласие да се
обособят два нови имота, разделени на дял I с площ 3,900 дка и дял II с площ
6,782 дка.
2. Общински съвет- община Белослав възлага на Кмета на община Белослав
да извърши всички необходими действия за съставянето на актове за частна
общинска собственост на новообразуваните имоти.
По седма точка
Д.Митишева – Преминаваме към седма точка от дневния ред относно Актуализиране
на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за
2014г.Докладва Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 5 члена, с 4 гласа - „ЗА”
и 1 глас
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие докладната.

Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.Няма.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17, ”ПРОТИВ”- 0,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12,
чл.27,ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8,
ал. 9 на Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 3 от Наредба № 4 за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община
Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 381
Общински съвет на община Белослав приема актуализация на Годишната
програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014 г., както
следва:
1. Допълва т.1 от Раздел ІІ - Описание на имотите и вещите – общинска
собственост, предвидени за отдаване под наем, както следва:
№ Описание на имота (вещта)
Местонахождение на имота
8. Част от недвижим имот – частна Здравен пункт, кв.Акации,
ул.”Васил
общинска
собственост, гр.Белослав,
представляваща зъболекарски Друмев” № 1А
кабинет, ведно с 1/3 идеална
част от чакалня и малък
коридор и 1/3 идеална част от
две тоалетни от сграда – Здравен
пункт, цялата използваема част
с обща площ 24,27 кв.м.

АОС №
870/30.06.2009 г.

2. Допълва т.2 от Раздел ІІ - Описание на имотите и вещите, които общината
има намерение да предложи за продажба:
в гр.Белослав:
№
27.

28.

Описание на имота
Земеделска земя, с начин на
трайно
ползване
„Друг
селскостопански
терен”,
представляваща имот № 000474,
с площ 1,212 дка, категория на
земята Х-та при неполивни
условия
Земеделска земя, с начин на
трайно
ползване
„Лозе”,

Местонахождение на имота
Местност „Момина скала” в
землището на гр.Белослав

АОС №
1069/14.08.2013 г.

Местност „Момина скала” в
землището на гр.Белослав

1141/03.04.2014 г.

29.

представляваща имот № 000050,
с площ 2,194 дка, категория на
земята Х-та при неполивни
условия
Земеделска земя, с начин на
трайно
ползване
„Лозе”,
представляваща имот № 121054,
с площ 1,100 дка, категория на
земята VІ-та при неполивни
условия

Местност „Дълбоки дол” в
землището на гр.Белослав

1142/03.04.2014 г.

в с.Страшимирово:
№
5.

6.

7.

Описание на имота
Земеделска земя, с начин на
трайно
ползване
„Лозе”,
представляваща имот № 019059,
с площ 616 кв.м., категория на
земята ІV-та при неполивни
условия
Земеделска земя, с начин на
трайно
ползване
„Лозе”,
представляваща имот № 019060,
с площ 1,003 дка, категория на
земята ІV-та при неполивни
условия
Земеделска земя, с начин на
трайно
ползване
„Лозе”,
представляваща имот № 019058,
с площ 593 кв.м., категория на
земята ІV-та при неполивни
условия

Местонахождение на имота
Местност „Пясъка” в
землището на
с.Страшимирово

АОС №
1138/03.04.2014 г.

Местност „Пясъка” в
землището на
с.Страшимирово

1139/03.04.2014 г.

Местност „Пясъка” в
землището на
с.Страшимирово

1140/03.04.2014 г.

3. Допълва т.5 от Раздел ІІ - Описание на имотите, върху които общината има
намерение да учреди право на строеж на лица, с установени жилищни нужди по
реда на Наредба № 12 за реда и условията за управлението и разпореждането с
жилища от общинския жилищен фонд на Община Белослав за строеж на жилищни
сгради:
№
18.

Описание на имота
УПИ V в кв.107 по плана на
гр.Белослав, с площ 420,22
кв.м., отреден за „Жилищно

Местонахождение на имота
гр.Белослав

АОС №
1130/11.02.2014 г.

строителство”

5. Създава нова т.5а към Раздел ІІ на Годишната програма за управление и
разпореждане с общинска собственост за 2014 г. - Описание на имотите – частна
общинска собственост, върху които общината има намерение да учреди право на
строеж по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост, както следва:

№
1.

Описание на имота
УПИ VІІІ в кв.107 по плана на
гр.Белослав, с площ 381,14
кв.м., отреден за „Жилищно
строителство”

Местонахождение на имота
гр.Белослав

АОС №
1137/03.04.2014 г.

По осма точка
Д.Митишева – Преминаваме към осма точка от дневния ред относно Отдаване под
наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост за здравни
дейности.Докладва Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие докладната..
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 4 члена и с 4 гласа - „ЗА” прие
докладната.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.
В.Кателиев – Здравната служба е от 7-8 години. Работила е само 1 година.
Помещението се взима, но не се ползва.Кабинетът стои с години затворен.Аз си мисля,
че тази практика съществува, защото наема е нисък.Ако не можем да променим наема
да се поставят условия кабинетите да се ползват по предназначение.И ако не се ползват
да се прекрати договора и да се отдават отново под наем.

И.Сърмов – Наемът е определен със закон 10% от общинския наем във връзка с
реформата за доболничната помощ. Ако помещението на са използва по
предназначение, кметска администрация може с предизвестие да прекрати договора.
Г-н В.Цонев- Точно поради тази причина прекратяваме договора с лицето, което е
наело помещението.Има клауза в договора, според която при неизползването на
помещението в определен срок, договора се прекратява.
Д.Митишева –Други предложения, въпроси.Няма.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 17 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т.
8,чл.27,ал.4 и ал.5 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и
чл. 14, ал. 1 и ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал. 1 от Наредба
№ 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на
Община Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 382
1.Общински съвет на Община Белослав дава съгласие да се отдаде под наем без
търг или конкурс за здравни дейности за задоволяване на съответните нужди на
населението, част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща
зъболекарски кабинет, ведно с 1/3 идеална част от чакалня и малък коридор и 1/3
идеална част от две тоалетни от сграда – Здравен пункт, цялата използваема част с
обща площ 24,27 кв.м., находяща се в гр.Белослав, кв.”Акации”, ул.”Васил Друмев” №
1А, описана в АОС № 870/30.06.2009 г. при месечен наем в размер на 2,24 лв./кв.м., без
ДДС или общо за отдадената под наем площ – месечен наем в размер на 54,36 лв.
(петдесет и четири лева и тридесет и шест стотинки), без ДДС на „Амбулатория за
групова практика за първична медицинска помощ по дентална медицина – Екстра
Дент” ООД.
2. Общински съвет на Община Белослав възлага на кмета на Община Белослав
да сключи договор за отдаване под наем на гореописаната част от недвижимия имот –
частна общинска собственост за срок от 5 години.

По девета точка
Д.Митишева – Преминаваме към девета точка от дневния ред относно Продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с
тайно наддаване . Докладва Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.

П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 5 члена, с 2 гласа - „ЗА” и 3 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” не прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 4 члена и с 4 гласа - „ЗА” прие
докладната.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.Няма.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 13 ,”ПРОТИВ”-1 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 3, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т.
8,чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската
собственост и чл. 44, ал. 1, т. 1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 383
1.Общински съвет на Община Белослав реши да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ земеделска земя – имот № 036015, с площ 655 кв.м., с
начин на трайно ползване „Изоставена нива”, V-та категория при неполивни
условия, находяща се в местността „Пътека тала” в землището на с.Езерово,
описан в АОС № 1134/18.02.2014 г.
2. Общински съвет на Община Белослав определя пазарна цена в размер на 1 250,00
лв. (хиляда двеста и петдесет лева), без ДДС и я обявява за начална тръжна цена при
провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя –
имот № 036015, находяща се в местността „Пътека тала” в землището на с.Езерово
(АОС № 1134/18.02.2014 г.).
3. Общински съвет на Община Белослав възлага на Кмета на Община Белослав да
проведе публичния търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажба на
общинския имот.

По десета точка
Д.Митишева – Преминаваме към десета точка от дневния ред относно Учредяване
право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост, чрез
провеждане на публичен търг с тайно наддаване. Докладва Т. Кирчев – Директор
дирекция „ИИП”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.

Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие докладната..
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.Няма.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 17 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 8,
чл.27,ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 1, т.
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 № 384
1. Общински съвет на Община Белослав дава съгласие да се учреди без срок,
чрез публичен търг с тайно наддаване, право на строеж на едноетажна жилищна
сграда със ЗП 50 кв.м. в недвижим имот – частна общинска собственост,
съставляващ УПИ VІІІ в кв.107 по плана на гр.Белослав, ул.”Иглика” № 21, с площ
381,14 кв.м., отреден за „Жилищно строителство”, описан в АОС № 1137/03.04.2014 г
2. Общински съвет на Община Белослав определя пазарна цена в размер на
560,00 лв. (петстотин и шестдесет лева), без ДДС и я обявява за начална тръжна цена
при провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж
на едноетажна жилищна сграда със ЗП 50 кв.м. в недвижим имот – частна общинска
собственост, съставляващ УПИ VІІІ в кв.107 по плана на гр.Белослав, ул.”Иглика”
№ 21, с площ 381,14 кв.м., отреден за „Жилищно строителство”, описан в АОС №
1137/03.04.2014 г.
3. Общински съвет на Община Белослав възлага на Кмета на Община
Белослав да проведе публичния търг с тайно наддаване и да сключи договор за
учреденото право на строеж.

По единадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към единадесета точка от дневния ред относно
Учредяване на право на строеж върху имот – частна общинска собственост на лице с
установени жилищни нужди без търг или конкурс. Докладва Т. Кирчев – Директор
дирекция „ИИП”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.

П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие докладната..
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.Няма.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 17 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 8,
чл.27,ал.4 и ал,5 от ЗМСМА, чл. 49а, ал.1 от ЗОС, чл. 49, ал. 1 от Наредба 12 за
реда и условията за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и
разпореждане с жилища от общински жилищен фонд и чл. 44, ал. 1, т. 3 Наредбата
№ 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на
Община Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 385
1. Общински съвет на Община Белослав дава съгласие да се учреди право
на строеж за построяване на едноетажна жилищна сграда със ЗП 50 кв.м. в УПИ
VІІ в кв.104 по плана на гр.Белослав, целия с площ 276,09 кв.м., отреден за
„Жилищно строителство”, описан в АОС № 1120/11.11.2013 г. на Павлина
Христова Иванова от гр.Белослав за сумата от 189,00 лв. (сто осемдесет и девет
лева), без ДДС, определена от оценител на имоти.
2. Общински съвет на Община Белослав възлага на Кмета на Община
Белослав да извърши всички необходими действия и сключи договор за учредено
право на строеж върху гореописания имот – частна общинска собственост.
По дванадесета точка
Д.Митишева –
Преминаваме към дванадесета точка от дневния ред относно
Учредяване на право на строеж върху имот – частна общинска собственост на лице с
установени жилищни нужди без търг или конкурс. Докладва Т. Кирчев – Директор
дирекция „ИИП”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие докладната..
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.Няма.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 17 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т.
8,чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 49а, ал.1 от ЗОС, чл. 49, ал. 1 от Наредба 12 за
реда и условията за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и

разпореждане с жилища от общински жилищен фонд и чл. 44, ал. 1, т. 3 Наредбата
№ 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на
Община Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 386
1. Общински съвет на Община Белослав дава съгласие да се учреди право
на строеж за построяване на едноетажна жилищна сграда със ЗП 90 кв.м. в УПИ V
в кв.107 по плана на гр.Белослав, целия с площ 420,22 кв.м., отреден за „Жилищно
строителство”, описан в АОС № 1130/11.02.2014 г. на Радка Георгиева Тодорова от
гр.Белослав за сумата от 340,00 лв. (триста и четиридесет лева), без ДДС,
определена от оценител на имоти.
2. Общински съвет на Община Белослав възлага на Кмета на Община
Белослав да извърши всички необходими действия и сключи договор за учредено
право на строеж върху гореописания имот – частна общинска собственост.

В 14,30 часа бе обявена почивка.
Заседанието започна в 14,45 часа.

По тринадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към тринадесета точка от дневния ред относно Продажба
на земеделска земя – частна общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с
тайно наддаване . Докладва Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 5 члена, с 2 гласа - „ЗА”, 2 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” и 1 глас „ПРОТИВ” не прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 4 члена и с 3 гласа - „ЗА” и 1 глас
„ПРОТИВ” прие докладната.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.

Хр.Христов – Въпросите ми са няколко. Първият – кой го иска и за какво ще се ползва?
Г-н Ж.Петров – Уважаеми господа общински съветници, пред Вас винаги съм казвал
истината и сега няма да скрия нищо.Интерес към това место проявява г-н Димитър
Стоянов.Неговото желание е да направи сметище за абразив, който се получава при
пясъкоструенето на корабите, което пада като ръжда от самия кораб, смесено със
пясъка.На въпросът ми РИОСВ ще се съгласи ли да промени статута на земята?
Отговори ми, че проблемът е негов. По проект на всеки етап на засипване ще се
запръстява, а накрая ще се облагороди и ще бъде предадено като нива.В съседство с
този имот живее едно семейство във фургон.Г-н Стоянов е почетен гражданин на
Белослав, направил е много за общината преди мен. В момента в неговото предприятие
работят около 100 човека от нашата община.Отговорих му, че ще внеса докладната на
сесия и нека общинските съветници вземат това решение.
Хр.Христов – Добре ли ще бъде за Община Белослав да има още едно сметище?
Г-н Ж.Петров –Моето мнение е от една страна да не му пречим, да му помогнем, от
друга страна - това не бива да се случва.
Хр.Христов – Викали сте хора да гласуват – ЗА, има версия, че се раздават и пари за
гласуване на докладната, не съм сигурен.
Г-н Ж.Петров –За какви пари говорите, г- н Христов? Не говорете глупости пред
толкова много хора.
Хр.Христов – Искам да отбележа, че оценката от лицензирания оценител за същата
докладна, която гледахме на предната сесия и оценката за тази докладна са правени на
една и съща дата.Место един дка десета категория се продава за 2 000 лв.Този имот е
шеста категория и се продава за 752 лв декара.Каква е разликата между десета и шеста
категория?
П.Димитрова - На една и съща дата са оценките, защото е направена преоценка.
Имотът, който е на „Момина скала” е десета категория, той е във вилната зона.
Т.Кирчев – Имотът на „Карачанлъка” е шеста категория и е бивша кариера.
Хр.Христов - Говорим по документи.Миналата година в с.Разделна десета категория
продадохте за 1200 лв декара.Сега цената е по- ниска.Ще се прави сметище, ние
живеем тук, тук ще живеят моите деца .Не искам да живея до сметище.
Г-н Ж.Петров – Вие общинските съветници ще решите въпроса.Г- н Стоянов е имал
страшно много допирни точки до общината в годините преди мен. На въпроса за
оценките, този лицензиран оценител работи с общината от много години.
Т.Кирчев – В момента тази земя, която е бивша кариера не може да се използва за нищо
и за това цената е такава.

Хр.Христов – На това сметище освен абразива ще се изхвърлят всичките масла и
химикали от кораба.Да видим кой ще гласува по съвест и кой има намерение да живее в
Белослав.
Т.Кирчев – По принцип това се прави с проект, следи се с мониторинг.
Д.Митишева –Други въпроси и мнения?Няма.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 9 ,”ПРОТИВ”-5 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 3, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 8,
чл.27, ол.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и
чл. 44, ал. 1, т. 1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с
имоти и вещи, собственост на община Белослав,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 387
І. Общински съвет на Община Белослав реши да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост,
земеделска земя, с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, представляваща имот
№ 065001, с площ 35,583 дка, категория на земята VІ-та при неполивни условия,
находяща се в местността „Карачанлъка” в землището на гр.Белослав, описана в АОС
№ 1126/21.01.2014 г.
ІІ. Общински съвет на Община Белослав определя пазарната цена на имота в
размер на 26 700,00 лв. (двадесет и шест хиляди и седемстотин лева), без ДДС и я
обявява за начална тръжна цена при провеждане на публичен търг с тайно наддаване
за продажбата му.
ІІІ. Общински съвет на Община Белослав възлага на Кмета на Община
Белослав да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за
продажба на общинският имот.

По четиринадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към четиринадесета точка от дневния ред Продажба на
земеделска земя – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с
тайно наддаване. Докладва Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА”, прие докладната.

Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 4 члена и с 4 гласа - „ЗА” прие
докладната.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.Няма.
В 14,40 часа от залата излиза Хр.Христов.
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 16 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т.
8,чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и
чл. 44, ал. 1, т. 1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с
имоти и вещи, собственост на община Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 388
І. Общински съвет на Община Белослав реши да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост,
земеделска земя, с начин на трайно ползване „Друг селскостопански терен”,
представляваща имот № 000474, с площ 1,212 дка, категория на земята Х-та при
неполивни условия, находяща се в местността „Момина скала” в землището на
гр.Белослав, описана в АОС № 1069/14.08.2013 г.
ІІ. Общински съвет на Община Белослав определя пазарната цена на имота в
размер на 1 950,00лв. (хиляда деветстотин и петдесет лева), без ДДС и я обявява за
начална тръжна цена при провеждане на публичен търг с тайно наддаване за
продажбата му.
ІІІ. Общински съвет на Община Белослав възлага на кмета на Община Белослав
да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажба на
общинският имот.
По петнадесета точка
Д.Митишева –
Преминаваме към петнадесета точка от дневния ред относно
Актуализиране на максималните цени на таксиметров превоз на пътници на километър
пробег по съответната тарифа за 2014г. Докладва Т. Кирчев – Директор дирекция
„ИИП”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
В 14,42 часа от залата излиза В.Кателиев.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.

Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 4 члена и с 4 гласа - „ЗА” прие
докладната.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, 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. 23,
чл.27,ал.3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл. 24а,
ал. 6, във връзка с чл. 24а, ал. 5 от Закона за автомобилните превози, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 389
1.Общински съвет на Община Белослав актуализира максималните цени за
таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа,
валидни за територията на Община Белослав, както следва:
· Дневна тарифа за един километър пробег – 1,00 лв.;
· Нощна тарифа за един километър пробег – 1,20 лв.
2.Задължава кмета на общината да уведоми съответните държавни органи
за актуализираните максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един
километър пробег, за осъществяване на последващ контрол, съгласно законовите
изисквания.
В 14,44 часа ва залата влизат Хр.Христов и В.Кателиев.
По шестнадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към шестнадесета точка от дневния ред относно
Актуализация на бюджет, поименен списък за капиталови разходи на Община Белослав
за 2014г. Докладва: К. Павлова- Гл.експерт счетоводител.
Г-жа Павлова запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 4 члена и с 3 гласа - „ЗА” и 1 глас
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.

В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав
от 5 члена с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 4 члена, с 1 глас - „ЗА” и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” не прие
докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.
Хр.Христов - Моето предложение е с тези 6 000 лв да не се купуват маси, а да отидат
за кастриране на безстопанствените кучета.Тези кучета стават много и са опасни за
всички. Имам информация, че в детската градина в с.Езерово децата са много и имат
нужда от още едно помещение.Да се направи проект като за такова може да се използва
терасата.
К.Павлова –Тези 6 000 лв не могат да се пренасочат.
Хр.Христов – Оттеглям предложението си.
Г-н Ж.Петров – Искам да отговоря на г-н Христов. В точка актуални въпроси исках да
Ви запозная с тези проблеми.Тези въпроси, които той поставя ние всеки ден ги
дискотираме и се стремим да се борим срещу този проблем с кучетата. В кв.”Младост”
има няколко баби, които хранят животните и ги защитават и когато пратим хора да ги
хванат те звънят на тел. 112.В кв.”Акации” са упоени 5 кучета и искахме да ги пратим в
кучкарника, но ни беше отказано.Слагат им марки и ги връщат отново тук.Този въпрос
остава и ще се решава в бъдеще. Пазарът, който исках да се изгради по ул.”Иван
Вазов”, след обсъждане стигнахме до заключение, че хората не желаят да има такъв
пазар.Само четири човека са заявили, че могат да изкарат продукция.В такъв случай
няма смисъл да се изгражда този пазар и да се влагат толкова средства.Разговарях с
хората, които изнасят продукция до магазините на Данаил и те са съгласни да се
поставят няколко маси.Затова предвиждаме 6 000 лв за закупуването на маси.
В.Кателиев – Децата в кв.”Акации”, когато минават през горичката, за да стигнат до
училището се страхуват, защото има бездомни кучета, които са много
агресивни.Трябва да се направи нещо за това.Знам, че е почти нерешим въпроса, но
района е много опасен.
Г-н Ж.Петров – Други колеги са намерили нестандартни начини за справяне с
проблема.
Д.Митишева – Други въпроси?Няма.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 16 ,”ПРОТИВ”-1 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание,

Чл.21,ал.1,т.6,чл.27,ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.124,ал.1 и ал.3 от Закона за публичните финанси и чл.33,ал.3
от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 390
1.Общински съвет Белослав приема и утвърждава актуализацията на бюджета, в
т.ч. и на поименен списък за капиталови разходи, съгласно Приложения №№1 и
2.
2.Общински съвет Белослав дава съгласие за осигуряване собствено финансиране
в размер 6804 лева за изготвяне на задание и опорен план на ОУПО, с
наименование „Изработване на задание и опорен план за Общ устройствен план
на Община Белослав”.

Заседанието приключи в 15,15 часа.

Десислава Митишева
Председател на Общински съвет Белослав

