ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ПРОТОКОЛ

№ 37

Днес, 27.11.2014 г. /четвъртък/ от 13.30 часа, в конферентната зала на Община
Белослав, се проведе тридесет и седмото редовно заседание на Общински съвет
Белослав. При откриване на заседанието присъстваха 16 общински съветника и Кмета
на Община Белослав – г-н Желязко Петров. Отсъства Р.Пенчев.
Д.Митишева – Колеги, добър ден на всички.Положени са подписите на шестнадесет
общински съветника имаме кворум, но преди да открия днешната сесия на Общински
съвет Белослав с огромно удоволствие искам да съобщя, че днес сред нас има
рожденник, който днес навършва 60 години тава е д- р Сърмов. Д-р Сърмов, честит
рожден ден, от името на общинските съветници искам да ти пожелая да запазиш все
така усмивката на лицето си, да запазиш желязната си воля, високия си
професионализъм и вярата в себе си.
И.Сърмов – Благодаря, Ви.Трогнат съм от вниманието.
Д.Митишева- Вчера имахме още една рожденничка- Валентина Христова. Да и
пожелаем много здраве и късмет.
В.Христова – Благодаря на всички.
Г-н Ж.Петров – Давам думата на Секретаря на общината- г-жа Д.Монева.
Д.Монева прочете Заповед на Кмета на Община Белослав № 868 от 24.11.2014г., във
връзка с навършване на 60 годишнина и активна обществена дейност, с която
награждава с плакет и поздравителен адрес за особенни заслуги следните граждани на
гр. Белослав:
1. Д- р Иван Недялков Сърмов за дългогодишната му ползотворна работа като лекар в
гр. Белослав, активната му гражданска позиция на общински съветник и приноса му
като Председател на Общински съвет Белослав за утвърждаване авторитета и престижа
на местния орган на самоуправление.
2.Ангел Ненов Панов във връзка с навършване на 60 годишна възраст, за активното му
участие в изграждане на инфраструктурни обекти на територията на Община Белослав,
ползотворното му сътрудничество и приноса му в успешното решаване на проблемите
и задачите в развитието на града и общината.
Г-н Ж.Петров връчи плакет и поздравителен адрес на д-р Сърмов.

Д.Митишева – Уважаеми колеги, след това приятно начало, откривам заседанието на
нашата тридесет и седма сесия. Всички имате проект за дневен ред, имате ли
предложения по него?
Г-н Ж.Петров – Уважаеми общински съветници, искам на основание чл.65/3/ от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет на община Белослав ,
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Белослав да
внеса за разглеждане една докладна.Със свое решение № 398 от 22.05.2014г.,
Общински съвет Белослав, реши да се поеме краткосрочен дълг, във връзка с
изпълнението на пети етап за водоснабдяването в с.Страшимирово. Сключихме
договор, към настоящия момент документите се проверяват от ДФ”Земеделие” и
съществува вероятност окончателното плащане по проекта да бъде получено през
2015г.Това налага да се измени Решение № 398 от Протокол № 32/22.05.2014г в частта
на срока за погасяване.И във връзка с това предлагам тази извънредна точка да бъде
включена в дневния ред като срока на погасяване да стане 12 месеца.Благодаря Ви.
Д.Митишева –Колеги, има ли други предложения по дневния ред? Предлагам да
преминем към гласуване.Който е съгласен в дневния ред като седма точка да бъде
включена новата докладна, моля да гласува.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 15 ,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1,
Общински съвет Белослав прие направеното предложение.
Д.Митишева –Преминаваме към гласуване на целия дневен ред.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16, Общински съвет Белослав
реши да приеме следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.Докл. записка вх.№ 134/19.11.2014г – Вземане на решение за включване на Община
Белослав в Регионално сдружение по управление на отпадъците по чл.24, ал.1 от
Закона за управление на отпадъците – регион Варна (Обн. ДВ, бр.53 от 13.07.2012г., в
сила от 13.07.2012г.)
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:И.Димитрова – Гл.юрисконсулт на Община Белослав
2.Докл. записка вх.130/18.11.2014г – Даване на съгласие за изработване на ПУП – ПРЗ
на УПИ І в кв.157 по плана на гр.Белослав, отреден за „Спортен комплекс” и във връзка
с отреждането на имоти с пл.№ 1756 и пл.№ 1817, представляващи част от него, като
самостоятелни урегулирани поземлени имоти, без промяна в начина им на трайно
ползване.

Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
3.Докл. записка вх.№ 133/19.11.2014г. – Определяне на имотите – частна общинска
собственост, които подлежат на задължително застраховане.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
4.Докл. записка вх.№ 132/19.11.2014г – Обявяване на пътно трасе с наименование VAR
3057( ІІІ – 2008, Езерово- Казашко –Депо Промишлени отпадъци, с.Езерово) за
общински път и включването му в Списък на общински пътища.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
5. Докл. записка вх.№ 131/19.11.2014г – Приемане на годишна програма за развитие на
читалищната дейност в Община Белослав за 2015 година.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на ОбщинаБелослав
Докладва: Св.Колева – Гл.експерт „ОКСД”
6. Докл. записка вх.№ 135/20.11.2014г – Актуализация на бюджета, на поименен списък
за капиталови разходи на Община Белослав и на индикативния годишен разчет за
сметки на средства от ЕС за 2014г
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Р.Николова – Директор дирекция „ФАО”
7.Докл. записка вх.№ 136/26.11.2014г. – Изменение на Решение № 398 от Протокол №
32/22.05.2014г. от заседание на Общински съвет Белослав относно предложение за
поемане на краткосрочен общински дълг по проект № 03/321/01173 „Водоснабдяване
с.Страшимирово V – ти етап, Община Белослав ул. „В.Левски”, „Надежда”, „Иван
Вазов”, „Зора”, „Бачо Киро”, „Орел”, „Пробуда”, „Никола Петков”, О.К. 44- О.К.53”.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Р.Николова – Директор дирекция „ФАО”

По първа точка
Д. Митишева – Преминаваме към първа точка от дневния ред относно Вземане на
решение за включване на Община Белослав в Регионално сдружение по управление на
отпадъците по чл.24, ал.1 от Закона за управление на отпадъците – регион Варна (Обн.
ДВ, бр.53 от 13.07.2012г., в сила от 13.07.2012г.). Докладва И.Димитрова –
Гл.юрисконсулт на Община Белослав

Г-жа Димитрова 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 3 гласа - „ЗА” и 1 глас
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения?Няма.
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 16,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл.21, ал. 1, т. 15,
чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл. 24, ал.2 от Закона за управление на отпадъците,§
13, ал.2 от ПЗР на Закона за управление на отпадъците, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 446
Общински съвет Белослав
І. На основание чл. 21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и чл. 24, ал.2 от Закона за управление
на отпадъците:
1. Дава съгласие за участие на Община Белослав в „Регионално
Сдружение за управление на отпадъците-Регион Варна”, учредено от Общините
Варна, Аксаково и Белослав.
2. Одобрява приложения проект на вътрешни правила на сдружението.
II. На основание § 13, ал.2 от ПЗР на Закона за управление на отпадъците
потвърждава решението на Управителния съвет СНЦ „Регионално сдружение за
управление на отпадъците- ЕКО- 2010” от 05.03.2014 г. за прекратяване на
сдружението, регистрирано с решение по ф.дело № 225/2008 г. по описа на
Варненски окръжен съд и определя срок за приключване на ликвидацията
28.02.2015 г.
III. На основание чл.24, ал.2 от ЗУО копие от решението по т. 1 да се изпрати на
Кмета на Община Аксаково, на чиято територия са разположени съоръжения за
третиране на отпадъците.
По втора точка
Д. Митишева – Преминаваме към втора точка от дневния ред относно Даване на
съгласие за изработване на ПУП – ПРЗ на УПИ І в кв.157 по плана на гр.Белослав,
отреден за „Спортен комплекс” и във връзка с отреждането на имоти с пл.№ 1756 и
пл.№ 1817, представляващи част от него, като самостоятелни урегулирани поземлени
имоти, без промяна в начина им на трайно ползване.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 5 члена, с 3 гласа - „ЗА” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие
докладната.
Д. Митишева- Имате думата за въпроси, мнения.
Г- н Ж.Петров – Уважаеми общински съветници, в момента работим по проект за
модернизация и реконструкция на стадиона. В имота са включени два реституирани
имота и ако те не бъдат отредени за самостоятелни урегулирани поземлени имоти,
проекта няма да бъде приет.За това Ви моля да подкрепите докладната.Благодаря Ви.
Д.Митишева- Други мнения, въпроси?Няма.
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 15,”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.134,ал.1,т.1 и т.2 и чл.134,ал.2,т.6 от ЗУТ, взе
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 447
1.Общински съвет на Община Белослав дава съгласие да се изработи ПУП – ПРЗ
на УПИ І в кв.157 по плана на гр.Белослав, отреден за „Спортен комплекс”, за
който е съставен Акт за частна общинска собственост № 221/28.08.2001г, като
включените в него имоти с пл.№ 1756 и № 1817 да бъдат отредени за
самостоятелни урегулирани поземлени имоти, без промяна в начина им на трайно
ползване.
2.Общински съвет на Община Белослав възлага на Кмета на Община Белослав да
предприеме необходимите действия, произтичащи от предходната точка.

По трета точка
Д.Митишева – Преминаваме към трета точка от дневния ред относно Определяне на
имотите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително
застраховане. Докладва Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
В 13,50 часа от залата излиза Д. Добрев.

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 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 и чл.9, ал.2 от ЗОС, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 448
1.Общински съвет на Община Белослав определя имотите – частна общинска
собственост, които подлежат на задължително застраховане, представляващи сграден
фонд, съгласно приложение № 1 за период от една застрахователна година.
2.Упълномощава Кмета на Община Белослав да извърши необходимите законови
действия във връзка с процедурата по застраховането.
По четвърта точка
Д.Митишева – Преминаваме към четвърта точка от дневния ред относно Обявяване на
пътно трасе с наименование VAR 3057( ІІІ – 2008, Езерово- Казашко –Депо
Промишлени отпадъци, с.Езерово) за общински път и включването му в Списък на
общински пътища. Докладва Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
В 13,55 часа в залата влиза Д. Добрев.
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 –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 3 члена и с 3 гласа - „ЗА” прие
докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателстващият комисията по
образование Веска Вълканова.

В. Вълканова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование проведе
редовно заседание. Комисията задълбочено разгледа мотивите на общинска
администрация и добави своите мотиви за положителното становище в състав от 3
члена с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.С положителното решение, което взехме,
смятаме, че ще се даде една переспектива за разширяване на общинската
инфраструктура и нейното поддържане.По отношение на местния бизнес уеднаквяваме
решенията.Този път ще се ползва от хората, които работят в завода и от жителите на
с.Езерово.
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 5 члена, с 4 гласа - „ЗА” и 1 глас „ПРОТИВ” прие докладната.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.Няма.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 15 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, 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 № 449
1.Общински съвет – Белослав приема, че път с наименование VAR 3057 ( ІІІ – 2008,
Езерово - Казашко – Депо Промишлени отпадъци, с. Езерово) е маршрут от публичен
общински интерес за Община Белослав.
2. Възлага на Кмета на Община Белослав да предприеме необходимите правни и
фактически действия по включването му в Списъка на общинските пътища на
територията на Община Белослав.
По пета точка
Д.Митишева – Преминаваме към пета точка от дневния ред относно Приемане на
годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Белослав за 2015
година. Докладва Св.Колева – Гл.експерт „ОКСД”.
Г-жа Колева запозна присъстващите с докладната. Отбелязано бе, че във връзка с
разработването на проекто- бюджета на общината за 2015 г.са предвидени средства в
размер на 5000 лв.Съгласно програмите на читалищата, размерът на средствата е 16 100
лв.Решението трябва да бъде съобразено с проекта за бюджет.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателстващият комисията по
образование Веска Вълканова.
В. Вълканова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование проведе
редовно заседание.Задълбочено бе разгледан проекта за решение. Комисията одобрява

предложенията.Ние считаме, че ако тази програма се приеме сега ще даде една
переспектива на културния живот на общината. След като стана ясно, че комисията
предлага положително гласуване по проекта за решение искам да направя едно
уточнение като т.2 на проекта за решение да се включи текста: ”Общински съвет на
Община Белослав определя общата допълваща субсидия по настоящата програма на
5 000 лв.Сумата се разпределя за общинските читалища от комисията по чл.23, ал.1 от
Закона за народните читалища”.
Т.2 да стане т.3,като след „съответствие с графика в нея” да се добави „ след приемане
на бюджета на Община Белослав за 2015 година”, като по този начин ще се даде една
сигурност. И като пояснение искам да кажа, че чл.23 от Закона за народните читалища,
възлага на общината да се издаде една заповед, която да разпредели държавната
субсидия.Тази комисия, след приемане на решението ще може да разпределя и
общинската субсидия, която е в размер на 5 000лв. Ако се приеме решението по този
начин, то ако общината има възможност
може да субсидира допълнително
читалищата на територията на общината.Читалищните сгради са собственост на
общината и ако има средства може да се отпуснат средства и за ремонт на сградите.
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 3 члена и с 3 гласа - „ЗА” прие
докладната. Като подкрепя идеята на комисията по образование да се съобразим със
сумата от 5 000 лв. Идеята на д-р Сърмов беше разпределението да бъде направено
предварително по определе критерий по 500лв на група или 3 500 лв да се отпуснат на
читалището в Белослав и по 500 лв на читалищата в селата.
Св.Колева –Искам да направя едно уточнение, че разпределението на държавната
субсидия става с механизъм, който е разписан от Министъра на финансите и
Министъра на културата.
В.Вълканова – Всъщност ние бяхме направили подобно разпределение.Като ги
групирахме нещата решихме, че разпределените средства е по- добре да се използват за
транспортни разходи, за участия, това от което най- много имат нужда.Най- близко до
закона ще стоим ако възложим тези пълномощия на общинската комисия по чл.23 от
Закона за читалищата, която кмета назначава за разпределяне на държавната субсидия
и задължително има по един представител от читалищата в тази комисия.
Д.Митишева – Благодаря, други мнения?
И.Сърмов – В нашета комисия, когато попитах как ще става разпределението на
средствата, никой не каза, че комисия трябва да разпредели средствата.И ние
потърсихме някакъв критерий за разпределение. В такъв случай сме съгласни с
предложението на г-жа Вълканова и нашето предложение отпада.

Д.Митишева – Други въпроси, мнения? Няма. Имаме направен отвод от гласуването на
Росен Гацин Председател на НЧ ”Съзнание – 1926”.
Д.Митишева – Предлагам да гласуваме предложението на г-жа Вълканова за промяна
на решението
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 15, Общински съвет Белослав
прие направеното предложение.
Д.Митишева – Преминаваме към гласуване на цялата докладна.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 15 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, Чл.26а, ал.2 от
Закона за народните читалища, чл.21, ал.1, т.12, чл.27,ал.3 от ЗМСМА, взе
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 450
1.Общински съвет Белослав приема програма за развитие на читалищната дейност в
Община Белослав за 2015 година.
2.Общински съвет на Община Белослав определя общата допълваща субсидия по
настоящата програма на 5 000 лв.Сумата се разпределя за общинските читалища
от комисията по чл.23, ал.1 от Закона за народните читалища.
3.Предоставянето на средствата на читалищата по приетата от Общинския съвет
Белослав годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Белослав
за 2015 година да се извършва в съответствие с графика в нея, след примане на
бюджета на Община Белослав за 2015г. и при условие, че Община Белослав разполага с
налични средства за заплащане на разходите, определени за приоритетни през 2015
година.

По шеста точка
Д.Митишева – Преминаваме към шеста точка от дневния ред относно Актуализация на
бюджета, на поименен списък за капиталови разходи на Община Белослав и на
индикативния годишен разчет за сметки на средства от ЕС за 2014.Докладва
Р.Николова – Директор дирекция „ФАО”.
Г-жа Николова 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 –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 3 члена и с 3 гласа - „ЗА” прие
докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателстващият комисията по
образование г-жа В.Вълканова.
В.Вълканова - Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав
от 3 члена с 3 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 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.Няма.
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 16,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21,ал.1,т.6,
чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124, чл.144 от Закона за публичните финанси, взе
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 451
1.Общински съвет Белослав дава съгласие Община Белослав, в качеството и на
партньор по силата на Договор за партньорство на Община Варна с Община Аврен,
Община Аксаково, Община Белослав, Община Девня и Варненската туристическа
камара, да преведе на Община Варна средства в размер на 641,58 лв за съфинансиране
на проект № BG161PO001-3.2.03-0007 „Регионален туристически продукт „Различно
преживяване – качество, полза и стойност”, финансиран по договор №
BG161PO001/3.2-03/2012/003.
2.Общински съвет Белослав приема актуализацията на бюджета и на поименния
списък за капиталови разходи за 2014г., съгласно Приложение № 1 и 2.
3.Общински съвет Белослав приема актуализацията на индикативния годишен разчет
на сметките за средства от ЕС за 2014г., съгласно Приложение № 3.
4.Общински съвет Белослав одобрява актуализацията на поименен списък на
педагогическия персонал с право на заплащане на част от транспортните разходи,
считано от датата на назначаване на служителя, съгласно Приложение № 4.

По седма точка
Д.Митишева – Преминаваме към седма точка от дневния ред относно– Изменение на
Решение № 398 от Протокол № 32/22.05.2014г. от заседание на Общински съвет
Белослав относно предложение за поемане на краткосрочен общински дълг по проект
№ 03/321/01173 „Водоснабдяване с.Страшимирово V – ти етап, Община Белослав ул.
„В.Левски”, „Надежда”, „Иван Вазов”, „Зора”, „Бачо Киро”, „Орел”, „Пробуда”,
„Никола Петков”, О.К. 44- О.К.53”. Докладва Р.Николова – Директор дирекция „ФАО”.
Г-жа Николова запозна присъстващите с докладната.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.Няма.
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 15,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1,т.10,
чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.5,ал.1,т.2, чл.13 и § 1 от Допълнителните
разпоредби на Закона за общинския дълг, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 452
1.Общински съвет Белослав
22.05.2014г. както следва:

изменя свое Решение № 398 от Протокол № 32/

1.1. В т.1.4.1 Срок на погасяване числото „6” се заменя с „12” и текстът „ но не покъсно от 25.12.2014г.,” се заличава.
1.2.В т.1.4.2. след „№ 03/321/01173” се добавя текста „ и собствени приходи по
бюджета на Община Белослав”.
2.Възлага на Кмета на Община Белослав да извърши всички необходими правни и
фактически действия за изпълнение на решението по т.1.

Заседанието приключи в 14,30 часа.

Десислава Митишева
Председател на Общински съвет Белослав

