ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ПРОТОКОЛ

№ 42

Днес, 23.04.2015 г. /четвъртък/ от 13.30 часа, в конферентната зала на Община
Белослав, се проведе четиридесет и второто редовно заседание на Общински съвет
Белослав. При откриване на заседанието присъстваха 16 общински съветника и Кмета
на Община Белослав – г-н Желязко Петров.Отсъства Б.Николов.
Д.Митишева – Колеги, добър ден на всички. Положени са подписите на шестнадесет
общински съветника имаме кворум и откривам четиридесет и второто редовно
заседание на Общински съвет Белослав. Всички имате проект за дневен ред от двадесет
и една точки. Имате ли предложения по него?
В.Кателиев – Нашата група предлага да бъде включена т.22 актуални въпроси.
Д.Митишева- Имате ли други предложения? Няма. Предлагам да гласуваме
постъпилото предложение.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16 ,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0,
ПРОТИВ – 0, Общински съвет Белослав прие направеното предложение.
Д.Митишева – Благодаря! Преминаваме към гласуване на така предложения дневен ред от
двадесет и две точки.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16, Общински съвет Белослав
реши да приеме следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.Докл. записка вх.№ 45/15.04.2015г.- Одобряване на задание за изработване на
Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на ПИ 024019, местност
„Арамеше”, в землището на с.Езерово, община Белослав, обл.Варненска, във връзка
смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване
„нива”, за „Производствени, обслужващи и складови дейности”.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав
2. Докл. записка вх.№ 46/15.04.2015г.- Актуализиране на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015г.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”

3. Докл. записка вх.№ 57/15.04.2015г- 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”
4 Докл. записка вх.№ 56/15.04.2015г- Продажба на земеделски земи -частна общинска
собственост , чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
5. Докл записка вх.№ 55/15.04.2015г- 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”
6.Докл. записка вх.№ 54/15.04.2015г- 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”
7. Докл. записка вх.№ 53/15.04.2015г- Продажба на 7/10 идеални части от недвижим
имот – частна общинска собственост на законно построена в имота сграда с учредено
право на строеж.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
8. Докл. записка вх.№ 58/15.04.2015г – Одобряване на разделянето на имот № 000736,
местност „Скелята”, землището на град Белослав
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
9. Докл. записка вх.№ 52/15.04.2015г- Определяне на минимални и максимални цени за
таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа,
валидни за територията на Община Белослав.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
10. Докл. записка вх.№ 62/16.04.2015г- Одобряване на обединението на общински
имоти № 000710, и имот № 000505, находящи се в землището на град Белослав.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”

11. Докл. записка вх.№ 60/15.04.2015г- Приемане годишен финансов отчет за 2014г 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
12. Докл. записка вх.№ 59/15.04.2015г- Приемане годишен финансов отчет за 2014г на
„Белфери” ЕООД.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: И. Томов –Управител на „Белфери” ЕООД
13. Докл. записка вх.№ 47/15.04.2015г- Промяна на договор за възлагане на управление
, одобрен с Решение № 220 от Протокол № 20/12.03.2013г, и изменен с Решение № 481
от Протокол № 40/12.02.2015г на Общински съвет Белослав.
Внесено:
Ж.Петров
–
Кмет
на
Община
Белослав
Докладва:И.Димитрова – Гл.юрисконсулт на Община Белослав
14. Докл. записка вх.№ 44/15.04.2015г-Преизбиране на Д-р Стефан Станков за
Управител на „Медицински център І Белослав” ЕООД гр.Белослав без
провеждане на конкурс.
Внесено:
Ж.Петров
–
Кмет
на
Община
Белослав
Докладва:И.Димитрова – Гл.юрисконсулт на Община Белослав
15. Докл. записка вх.№ 43/15.04.2015г- Преизбиране на Иван Михайлов Томов за
Управител на „Белфери” ЕООД гр.Белослав без провеждане на конкурс.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:И.Димитрова – Гл.юрисконсулт на Община Белослав
16. Докл. записка вх.№ 51/15.04.2015г – Общинска програма на мерките за насърчаване
на творческите заложби на деца с изявени дарби през 2015г.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Св.Колева – Гл.експерт „ОКСД”
17. Докл. записка вх.№ 50/15.04.2015г –Приемане докладите на читалищата от Община
Белослав за 2014г.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Св.Колева – Гл.експерт „ОКСД”
18. Докл. записка вх.№ 49/15.04.2015г – Общинска програма за закрила на детето за
2015г.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Св.Колева – Гл.експерт „ОКСД”

19. Докл. записка вх.№ 61/15.04.2015г –Предложение за поемане на краткосрочен
общински дълг за финансиране на предоставяне на публични услуги при временен
недостиг на средства, възникнал по време на изпълнението на бюджета.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Р.Николова – Директор дирекция „ФАО”
20. Докл. записка вх.№ 63/21.04.2015г- Вземане на решение за плащане на задължение
на Община Белослав по акт № 12/02.03.2012г за установяване на частно държавно
вземане.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Р.Николова – Директор дирекция „ФАО”
21. Докл. записка вх.№ 48/15.04.2015г –Актуализация на бюджета и на поименен
списък за капиталови разходи на Община Белослав за 2015г.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Р.Николова – Директор дирекция „ФАО”
22. Актуални въпроси.

По първа точка
Д. Митишева – Преминаваме към първа точка от дневния ред относно Одобряване на
задание за изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и
застрояване на ПИ 024019, местност „Арамеше”, в землището на с.Езерово, община
Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска
земя с начин на трайно ползване „нива”, за „Производствени, обслужващи и складови
дейности”.Докладва А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав.
Г-жа Вълканова 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 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения. Няма.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.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 № 499
1.Общински съвет Белослав одобрява задание и дава разрешение за изработване
на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване (ПУП- ПРЗ) за ПИ
024019, местност „Арамеше”, в землището на с.Езерово, община Белослав, обл.
Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин
на трайно ползване „нива”, за „Производсвени, обслужващи и складови дейности”.
2. Общински съвет Белослав възлага на Кмета на Община Белослав да
предприеме необходимите действия, произтичащи от предходната точка.
По втора точка
Д. Митишева – Преминаваме към втора точка от дневния ред относно Актуализиране
на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2015г. 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 3 гласа - „ЗА” и 1 глас
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие докладната.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.
К.Николов - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, уважаеми съветници,
подобен казус сме разглеждали за включването на три имота в местност „Пясъка” в
землището на с.Страшимирово. Към тези имоти двама жители на селото имат
претенции. Те твърдят, че имат документи за собственост и ще си търсят правата в
съда.В един разговор от тях, разбрах че са ги купили от г-жа Десова.Аз говорих с нея и
тя потвърди, че им ги е продала. Ето защо, моля да не се включват в годишната
програма.
Д.Митишева – Колеги, други мнения, въпроси?
Ст.Михов – Не мисля, че е наш проблем кой какви документи и претенции има. Има
съд за тази работа.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.
Т.Кирчев- При съставянето на актовете за общинска собственост те са показани като
неидентифицирани, в смисъл, че няма частници, които да са заявили, че имат
претенции към тези имоти в законния срок.
Г-н Ж.Петров – Може ли един въпрос. Атанас Тодоров отговаря за имотите извън
регулация. Тези три имота общинска собственост ли са или не?

А.Тодоров – Да, общинска собственост са по закон.
Г-н Ж.Петров – Благодаря.
Д.Митишева- Имате ли други въпроси? Няма.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 14 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 2, 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 № 500
Общински съвет на Община Белослав приема актуализация на Годишната
програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 г., както
следва:
1. Допълва т.1 от Раздел ІІ - Описание на нежилищни имоти и вещи – общинска
собственост, които могат да се отдават под наем с нов пореден № 8, както следва:
№
Описание на имота (вещта)
Местонахождение на имота
АОС №
гр.Белослав, кв.”Изгрев”
341/25.11.2003 г.
8. Част от недвижим нежилищен
имот
–
частна
общинска
собственост,
представляваща
стая с площ от 10,73 кв.м. от
сграда
с
обслужващо
предназначение кафе-клуб със
ЗП 144 кв.м., на един етаж,
находяща се в УПИ ХХ-1870 в
кв.95 по плана на гр.Белослав

2. Допълва т.5 от Раздел ІІ - Описание на имоти и вещи – частна общинска
собственост, предвидени за продажба чрез публичен търг или публично оповестен
конкурс, в частта – таблицата на имотите в с.Страшимирово с нов пореден № 7, както
следва:
№
Описание на имота
Местонахождение на имота
АОС №
Местност „Корията”,
1159/25.06.2014 г.
7.
Земеделска земя, с начин на
землище с.Страшимирово
трайно
ползване
„Нива”,
представляваща имот № 022036,
категория на земята ІІІ-та при
неполивни условия, с площ
6,781 дка
8.
Земеделска земя, с начин на Местност „Пясъка”, землище 1140/03.04.2014 г.
с.Страшимирово
трайно
ползване
„Лозе”,
представляваща имот № 019058,

9.

10.

категория на земята ІV-та при
неполивни условия, с площ 593
кв.м. (0,593 дка)
Земеделска земя, с начин на
трайно
ползване
„Лозе”,
представляваща имот № 019059,
категория на земята ІV-та при
неполивни условия, с площ 616
кв.м. (0,616 дка)
Земеделска земя, с начин на
трайно
ползване
„Лозе”,
представляваща имот № 019060,
категория на земята ІV-та при
неполивни условия, с площ
1,003 дка

Местност „Пясъка”, землище
с.Страшимирово

1138/03.04.2014 г.

Местност „Пясъка”, землище
с.Страшимирово

1139/03.04.2014 г.

и таблицата на имотите в с.Езерово с нов пореден № 2, както следва:
№
Описание на имота
Местонахождение на имота
Местност „Пътека тала”,
2.
Земеделска земя, с начин на
землище с.Езерово
трайно
ползване
„Лозе”,
представляваща имот № 035013,
категория на земята ІV-та при
неполивни условия, с площ
1,010 дка

АОС №
1199/12.03.2015 г.

3. Включва в таблицата на т.7 от Раздел ІІ - Описание на имоти – частна
общинска собственост, предвидени за продажба на земя по чл. 35, ал. 3 от ЗОС
(продажба на земя – частна общинска собственост на собствениците на законно
построени сгради без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс),
както следва:
№
Описание на имота
Местонахождение на имота
АОС №
с.Езерово, ул.”Ал.
824/16.12.2008 г.
1.
УПИ VІ-219 в кв.15 по плана на
Стамболийски” № 11
с.Езерово, отреден за „Жилищно
строителство”, с площ 697,47
кв.м.

По трета точка
Д.Митишева – Преминаваме към трета 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 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 4 члена и с 4 гласа - „ЗА” прие
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. 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 № 501
1. Общински съвет на Община Белослав дава съгласие да се извърши
продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ УПИ І в кв.3 по плана на гр.Белослав,
ул.”Бельов” № 72, с площ 673 кв.м., отреден за „Жилищно строителство”, описан в
АОС № 105/12.09.2000 г.
2. Общински съвет на Община Белослав определя пазарна цена в размер
на 8 100,00 лв. (осем хиляди и сто лева), без ДДС и я обявява за начална тръжна цена
при провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота.
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 общинският имот.
По четвърта точка
Д.Митишева – Преминаваме към четвърта точка от дневния ред относно Продажба на
земеделски земи -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 4 члена, с 3 гласа - „ЗА” и 1 глас
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 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.
Д.Добрев – На мен тези цени ми се виждат ниски, предлагам да ги завишим.
Т.Кирчев – Оценката е извършена от независим оценител.До сега всички имоти, които
сме продавали са на тази цена, 1 000 лв на декар.
Д.Митишева- Какво е конкретното предложение?
Д.Добрев – Предлагам около 3 лв на кв.м.
Д.Митишева- Моля, да направите конкретно предложение на цената.
Д.Добрев – 3 лв на кв.м.
Д.Митишева- Имате ли други предложения?
П.Атанасова- Това, което независимия оценител предлага всъщност е цена от 3 лв на
кв.м.
Ст.Михов- Ако имотите са за продаване, да остане тази цена иначе с по- високата цена
стават непродаваеми.
К.Николов – Специално тези три места се обработват от човека, който иска да ги купи в
момента. Оринтеровачни цени, на които се продава там имотите е 5 000 лв на дка.
В.Христова –На такива цени имоти в тази местност не се продават.
Ю.Рачева- Ако наистина тези места се обработват и общината не печели нищо, подобре е да ги продадем и да им вземем парите.
Г-н Ж.Петров – Уважаеми дами и господа общински съветници, когато човек няма
какво да каже или замълчава или казва истината. Истината е борбата между две лобита
в с. Страшимирово. Винаги съм подкрепял г-н Кмета на с. Страшимирово, в момента
искам да кажа, че истината е борба между личности. На общината и трябват пари, в
момента на бюрото ми стоят неразплатени фактури за м. март и април за 120 000 лв.,
храна за детски градини, ток, вода, съдебни такси. Вие сте законодателният ми орган,
каквото кажете, аз съм изпълнител, но истината е тази, това което Ви казах.

Д.Митишева- Други мнения?
Ст.Михов – Кметът на с.Страшимирово, ако има някакви идеи да се вкарат свежи пари
в общината да ги предложи.
Г-н Ж.Петров – Кметът на с.Страшимирово, трябва да знае, че последната санкция на
общината е за асфалтирането на улиците в селото.
Д.Митишева- Други въпроси? 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. 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 № 502
1. Общински съвет на Община Белослав реши да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска
собственост, както следва:
1.1. Земеделска земя, представляваща имот № 019058, с начин на трайно
ползване „Лозе”, находяща се в местността „Пясъка” в землището на
с.Страшимирово, с площ 593 кв.м., категория на земята ІV-та при неполивни
условия, описана в АОС № 1140/03.04.2014 г.;
1.2. Земеделска земя, представляваща имот № 019059, с начин на трайно
ползване „Лозе”, находяща се в местността „Пясъка” в землището на
с.Страшимирово, с площ 616 кв.м., категория на земята ІV-та при неполивни
условия, описана в АОС № 1138/03.04.2014 г.;
1.3. Земеделска земя, представляваща имот № 019060, с начин на трайно
ползване „Лозе”, находяща се в местността „Пясъка” в змелището на
с.Страшимирово, с площ 1,003 дка, категория на земята ІV-та при неполивни
условия, описана в АОС № 1139/03.04.2014 г.
2. Общински съвет на Община Белослав определя пазарни цени на имотите,
както следва:
2.1. За земеделска земя – имот № 019058 – 1 324,00 лв. (хиляда триста двадесет
и четири лева), без ДДС и я обявява за начална тръжна цена при провеждане на
публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота;
2.2. За земеделска земя – имот № 019059 – 1 376,00 лв. (хиляда триста
седемдесет и шест лева), без ДДС и я обявява за начална тръжна цена при
провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота;
2.3. За земеделска земя – имот № 019060 – 2 240,00 лв. (две хиляди двеста и
четиридесет лева), без ДДС и я обявява за начална тръжна цена при провеждане на
публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота.
3. Общински съвет на Община Белослав възлага на кмета на Община
Белослав да проведе публичния търг с тайно наддаване и да сключи договори за
продажба на общинските имоти.

По пета точка
Д.Митишева – Преминаваме към пета 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 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 4 члена и с 4 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. 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 № 503
1. Общински съвет на Община Белослав реши да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост,
земеделска земя № 035013, с начин на трайно ползване „Лозе”, с площ 1,010 дка,
находяща се в местността „Пътека тала” в землището на с.Езерово, категория на
земята ІV-та при неполивни условия, описана в АОС № 1199/12.03.2015 г.
2. Общински съвет на Община Белослав определя пазарна цена в размер на
1 274,00 лв. (хиляда двеста седемдесет и четири лева) и я обявява за начална тръжна
цена при провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота.
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 общинският имот.

По шеста точка
Д.Митишева – Преминаваме към шеста 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 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 4 члена и с 4 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. 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 № 504
1. Общински съвет на Община Белослав реши да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост,
земеделска земя № 022036, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ 6,781 дка,
находяща се в местността „Корията” в землището на с.Страшимирово, категория на
земята ІІІ-та при неполивни условия, описана в АОС № 1159/25.06.2014 г.
2. Общински съвет на Община Белослав определя пазарна цена в размер на
5 024,00 лв. (пет хиляди двадесет и четири лева) и я обявява за начална тръжна цена
при провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота.
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 общинският имот.

По седма точка
Д.Митишева – Преминаваме към седма точка от дневния ред относно Продажба на
7/10 идеални части от недвижим имот – частна общинска собственост на законно
построена в имота сграда с учредено право на строеж. 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 –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 -16 , гласували „ЗА” – 16,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 8 и
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 и чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 46 от
Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи,
собственост на Община Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 505
1. Общински съвет на Община Белослав дава съгласие да се извърши
продажба без търг или конкурс на 7/10 идеални части от недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ УПИ VІ-219 в кв.15 по плана на с.Езерово,
ул.”Ал. Стамболийски” № 11, целия с площ 697,47 кв.м., отреден за „Жилищно
строителство”, описан в АОС № 824/16.12.2008 г. на собственик на 7/10 идеални
части от законно построената в имота жилищна сграда – Полина Димова
Данаилова, с постоянен адрес: с.Езерово, ул.”Черно море” № 1 за сумата от
5 138,00 лв. (пет хиляди сто тридесет и осем лева), без ДДС, представляваща 7/10
от определената пазарна цена на целия имот.
2. Общински съвет на община Белослав упълномощава Кмета на общината
да извърши необходимите действия по продажбата на 7/10 идеални части от
общинския имот и да сключи договор за покупко-продажбата им.

3. Общински съвет на община Белослав определя двумесечен срок от влизане
в сила на заповедта за заплащане на 7/10 идеални части от имота.
По осма точка
Д.Митишева – Преминаваме към осма точка от дневния ред относно Одобряване на
разделянето на имот № 000736, местност „Скелята”, землището на град Белослав
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 3 члена, с 1 глас - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” и 2 гласа „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 1 глас - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
и 3 гласа „ПРОТИВ” не 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 3 члена с 2 гласа -„ПРОТИВ” и 1 глас - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” не прие 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 - „ПРОТИВ” не прие
докладната.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения. Няма.
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 0,”ПРОТИВ”- 10 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 6, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал.1, т.
8,чл27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.34, ал.4 от ЗОС, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 506
1. Общински съвет – община Белослав приема и одобрява разделянето на
имот № 000736, находящ се в местност „Скелята”, землището на град Белослав,

община Белослав, с площ 41,417 дка като дава съгласие да се обособят три нови
имота.
2. Общински съвет- община Белослав възлага на Кмета на община Белослав
да извърши всички необходими действия за разделянето и съставянето на актове
за частна общинска собственост на новообразуваните имоти.
Решение № 506 от Протокол № 42/23.04.2015г на ОбС Белослав НЕ СЕ ПРИЕ!

По девета точка
Д.Митишева – Преминаваме към девета точка от дневния ред относно Определяне на
минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър
пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Белослав. Докладва
Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
Г-н Кирчев 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 поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 16,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 23,
чл.27, ал.3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл. 24а,
ал. 5 от Закона за автомобилните превози, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 507
1.Общински съвет на Община Белослав определя следните минимални и
максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за
територията на Община Белослав:
1.1. Минимални цени:
· Дневна тарифа за един километър пробег – 0,40 лв.
· Нощна тарифа за един километър пробег – 0,60 лв.
1.2. Максимални цени:
· 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 определените минимални и максимални цени за таксиметров превоз на

пътници за един километър пробег, валидни за територията на Община Белослав
за осъществяване на последващ контрол, съгласно законовите изисквания.
По десета точка
Д.Митишева – Преминаваме към десета точка от дневния ред относно Одобряване на
обединението на общински имоти № 000710, и имот № 000505, находящи се в
землището на град Белослав. 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 3 члена, с 3 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. 8,
чл27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 508
1. Общински съвет – община Белослав приема и одобрява обединението на
имот № 000710, находящ се в землището на град Белослав, община Белослав, с
площ 3 дка за който е съставен АОС № 1168/09.09.2014 г. и имот № 000505
находящ се в землището на град Белослав, община Белослав, целия с площ 7,001
дка, за който е съставен АОС № 1169/09.09.2014 г. като дава съгласие да се
обособят в един имот.
2. Общински съвет- община Белослав възлага на Кмета на община Белослав да
извърши всички необходими действия за обединението и съставянето на нов акт
за частна общинска собственост на новообразувания имот.
По единадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към единадесета точка от дневния ред относно Приемане
годишен финансов отчет за 2014г на „Медицински център І Белослав” ЕООД. Докладва
Д –р Ст. Станков – Управител на „Медицински център І Белослав” ЕООД.
Г-н Сганков запозна присъстващите с докладна
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 3 члена, с 3 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 – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав
от 4 члена с 4 гласа -„ЗА” прие 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 въпроси, мнения.
И.Сърмов- Д-р Станков, тактично заобиколи въпроса, защо се налага да се помага. В
общината хората са твърде малко за да съществува един център. Голяма част от
функцията на центъра е социална.Каква е разликата между колегите, които идват в
центъра и в кабинетите извън него. В центъра, когато е имало нужда сме обслужвали
пациенти без заплащане. Трудно е на хората, възможностите им са малки. Трябва да
проявим разбиране. Голяма е благодарността към г-н Кмета, който успява на по
високо ниво да осигури значителни средства, за да функционира центъра. Средствата,
които идват от страни не са достатъчни, за да се формира една печалба, която да
позволи едно друго виждане за реорганизация. Трудна година, предстои още по- трудна
година. Д-р Станков се научи как да оцелява, смятам че ще продължи по този начин.
Д.Митишева- Благодаря, други мнения?
В 14,20 часа от залата излиза Р.Пенчев.
Г-н Ж.Петров – Уважаеми общински съветници, присъединявам се към изказването на
д-р Сърмов. Моето лично мнение и впечатление е, че ако трябва да дам оценка то тя е
положителна. През последните два месеца ми се наложи да посещавам медицинския
център, пред кабинетите и лабораторията има много хора, които чакат. Не бива да се
допуска закриването на този център. До колкото мога съдействам и ще продължавам
да съдействам за намирането на още спонсори, които да помогнат на центъра. Сега
проблемът е в намирането на средства за гориво. Каквото е по моите възможности ще
направя.

Д.Митишева- Други 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.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 № 509
Общински съвет Белослав приема годишния финансов отчет за 2014 година на
„Медицински център І Белослав” ЕООД град Белослав.
По дванадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към дванадесета точка от дневния ред относно Приемане
годишен финансов отчет за 2014г на „Белфери” ЕООД. Докладва И. Томов –Управител
на „Белфери” ЕООД.
Г-н Томов запозна присъстващите с докладната.
В 14,23 часа в залата влиза Р.Пенчев.
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 3 члена, с 3 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 – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав
от 4 члена с 4 гласа -„ЗА” прие 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 въпроси, мнения. Няма. На всички комисии беше
уточнено, че в решението ще бъде добавена т.2
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.23 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 № 510
1. Общински съвет Белослав приема годишния финансов отчет за 2014 година на
„Белфери” ЕООД град Белослав.
2.Общински съвет Белослав реши със счетоводната печалба за 2014 година да
бъдат покрити загуби от минали години.
По тринадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към тринадесета точка
на договор за възлагане на управление , одобрен с
20/12.03.2013г, и изменен с Решение № 481 от
Общински съвет Белослав.Докладва И.Димитрова
Белослав.

от дневния ред относно Промяна
Решение № 220 от Протокол №
Протокол № 40/12.02.2015г на
– Гл.юрисконсулт на Община

Г-жа Димитрова 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 3 члена, с 3 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 – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав
от 4 члена с 4 гласа -„ЗА” прие 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 въпроси, мнения. Няма.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1 т.23,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 511
1. Общински съвет Белослав одобрява проекта на Допълнително споразумение
към Договор между Община Белослав и „Белфери” ЕООД за възлагане
управлението на м/ф „Белослав” и м/к „Белла” за осъществяване връзката между
двата бряга на Варненско - Белославско езеро в района на гр.Белослав за
задоволяване нуждите на населението на общината.
2. Общински съвет Белослав, като едноличен собственик на капитала на „Белфери”
ЕООД гр.Белослав упълномощава Председателя на Общински съвет Белослав и
Управителя на „Белфери” ЕООД от една страна и Кмета на Община Белослав от
друга страна да подпишат допълнителното споразумение.

В 14,30 часа бе обявена почивка.
В 14,45 часа започна заседанието.

По четиринадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към четиринадесета точка от дневния ред Преизбиране на
Д-р Стефан Станков за
Управител на „Медицински център І Белослав” ЕООД
гр.Белослав без провеждане на конкурс. 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 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 3 члена, с 3 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 – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав
от 4 члена с 4 гласа -„ЗА” прие 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 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.9,
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.39, ал.4 от Наредба № 6 за реда за упражняване
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, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 512
1.Общински съвет Белослав преизбира Д-р Стефан Янков Станков за Управител
на „Медицински център І – Белослав”ЕООД гр.Белослав без провеждане на конкурс за
срок от три години, считано от 07.05.2015г
2.Общински съвет Белослав упълномощава Кмета на Община Белослав да сключи
Допълнително споразумение към Договор за управление на „Медицински център І –
Белослав” ЕООД гр.Белослав, сключен с Д- р Стефан Станков за срок от три години.

По петнадесета точка
Д.Митишева –
Преминаваме към петнадесета точка от дневния ред относно
Преизбиране на Иван Михайлов Томов за Управител на „Белфери” ЕООД гр.Белослав
без провеждане на конкурс. 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 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 3 члена, с 3 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 - отвод
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 4 члена с 4 гласа -„ЗА” прие 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 въпроси, мнения.
Г-н Ж.Петров – Уважаеми общински съветници искам пред Вас да кажа,че първата
година, когато станах кмет, едно от нещата от които най- много се страхувах беше как
ще се справя с ферибота и осигуряване движението на хората. Заявявам, че г-н Томов е
един истински професионалист, човек който сплоти колектива. Всички недъзи в
работата на предишното ръководство бяха изкоренени. Вече четвърта година като
общински кмет аз нямам никакви проблеми в работата си с него . Сам се справя с
всичко. Искам като Кмет да му благодаря за това, което прави за ферибота и с тази
оценка да продължи напред. Благодаря Ви.
Д. Митишева- Имате думата за въпроси, мнения.Няма.
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 15,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1,т.9,
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.39, ал.4 от Наредба № 6 за реда за упражняване
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, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 513
1.Общински съвет Белослав преизбира Иван Михайлов Томов за Управител на
„Белфери” ЕООД гр.Белослав без провеждане на конкурс за срок от три години,
считано от 01.06.2015г
2.Общински съвет Белослав упълномощава Кмета на Община Белослав да сключи
Допълнително споразумение към Договор за управление на „Белфери” ЕООД
гр.Белослав, сключен с Иван Михайлов Томов за срок от три години.

По шестнадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към шестнадесета точка от дневния ред относно
Общинска програма на мерките за насърчаване на творческите заложби на деца с
изявени дарби през 2015г. Докладва Св.Колева – Гл.експерт „ОКСД”.
Г-жа Колева 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 4 члена с 4 гласа -„ЗА” прие докладната.
Д. Митишева- Имате думата за въпроси, мнения.Няма.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1,т.12,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА и чл.12 от Наребда за условията и реда за осъществяване на
закрила на деца с изявени дарби, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 514
Общински съвет Белослав приема общинска програма на мерките за насърчаване на
творческите заложби на деца с изявени дарби през 2015г

По седемнадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към седемнадесета точка от дневния ред Приемане
докладите на читалищата от Община Белослав за 2014г. Докладва Св.Колева –
Гл.експерт „ОКСД”.
Г-жа Колева 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 4 члена с 3 гласа -„ЗА” и 1 отвод прие докладната.
Д. Митишева- Имате думата за въпроси, мнения.Няма.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 15 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.27, ал.1,т.12,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА и чл.26а, ал.5 от Закона за Народните читалища, взе
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 515
Общински съвет Белослав приема докладите за осъществените читалищни дейности в
изпълнение на Годишната програма по чл.26, ал.2 от ЗНЧ и изразходваните от
бюджета средства през 2014година.
По осемнадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към осемнадесета точка от дневния ред относно
Общинска програма за закрила на детето за 2015г. Докладва Св.Колева – Гл.експерт
„ОКСД”.
Г-жа Колева запозна присъстващите с докладната.
В 14,55 часа от залата излиза Р.Гацин.
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 4 члена с 4 гласа -„ЗА” прие докладната.
Д. Митишева- Имате думата за 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 ЗМСМА и чл.3, ал.1 от ППЗЗД, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 516
Общински съвет Белослав приема общинска програма за закрила на детето за
2015година

По деветнадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към деветнадесета точка от дневния ред относно
Предложение за поемане на краткосрочен общински дълг за финансиране на
предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал по
време на изпълнението на бюджета.Докладва Р.Николова – Директор дирекция „ФАО”.
Г-жа Николова запозна присъстващите с докладната.
В 14,57 часа в залата влиза Р.Гацин.
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 3 члена, с 2 гласа - „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 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 „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 4 члена с 4 гласа -„ЗА” прие 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 -„ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” прие докладната.
Д. Митишева- Имате думата за въпроси, мнения.
Г.Тодорова- Уважаема г- жо Председател, уважаеми г-н Петров, моите въпроси са
следните: искам г-жа Николова да ми разясни точно какви са мотивите и причините за
възникване на този временен недостиг? От къде ще бъдат върнати тези средства?
Какъв е риска кредита да не бъде погасен в срок? И какво следва от това? И не считате
ли, че вероятността и степента на риск по поемане на този дълг и непогасяването му в
срок води до много лоши последици за общината. След което ще изкажа становище на
нашата група.

Р.Николова- На комисиите беше разяснено, че необходимостта от поемане на нов
краткосрочен общински дълг е настоящия кредит, който съществува от миналата
година.Беше взето решение през м. май за краткосрочен дълг за окончателното
плащане на изпълнителя по проекта по програмата за развитие на селските
райони.Беше дадена заявка за окончателно плащане, но общината не получи цялата
сума по заявката и сумата от 491 833 лв остана непогасена. Крайният срок за
погасяване е 25.07.2015г. Като идеята е следната ще използваме всичкия наличен
ресурс към датата на плащане на кредита, което ще доведе от своя страна до временен
недостиг на средства възникнал по време на изпълнението на бюджета и с новия кредит
ще се възстановят тези средства, които са използвани за погасяване на кредита до
25.07.2015г. Тъй като общинския съвет няма право да взима решение за дългосрочен
кредит, единствената възможна форма е краткосрочен дълг.Единствено по Закона за
общинския дълг е възможно да бъде за финансиране предоставяне на публични услуги
при временен недостиг на средства и поради тази причина ние Ви предлагаме това да е
начин. В краят на годината на новия общински съвет се пада тежеста и отговорността
да поеме дългосрочен дълг и да се погаси този краткосрочен. Тогава решението би било
дългосрочен с цел рефинансиране, което Заакона за общинския дълг позволява.
Г.Тодорова – Нашата група ще гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, тъй като считаме, че риска
от непогасяването в срок е изключително голям. Според мен би следвало да се направи
много по- обстоен анализ и да се прецезира много добре боравенето с бюджета, по
разумно беше да се използва дългосрочен общински дълг от колкото краткосрочен.
Вече закона не го позволява, но това би следвало да го предвидите, тъй като виждам,
че освен този дълг ние взимаме решение спрямо поемане на тези ангажименти на
парче. В тази връзка ние считаме, че не е редно да се оставя един дълг, тъй като всички
знаем, че нашия мандат е до м. октомври, а погасяването на дълга е м. декември, т.е.
приключваме м. октомври, а м. декември не знаем какво ще се случи.Решението на
нашата група е да гласуваме „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.
Д. Митишева- Имате думата за въпроси, мнения.
Г-н Ж.Петров- Решението на Вашата група е такова. Приемам забележката, когато
моите финансисти икономисти 2014г. докладваха и вземахте колективно решение за
теглене на краткосрочен дълг, за да платим на изпълнителите, всички бяхме убедени, че
нашите договори са безупречни. След като договора бе подписан за 1 200 000лв, в
които влиза и пътната част на с.Страшимирово, превеждат 50% от цялата сума.
Получавам парите и изпълнявам обекта и след като този проект е едентичен с проекта в
с. Разделна, където изпълнихме същите неща и нямаше проблеми, някой в края на
2014г. зачеркна 490 000 лв. При положение, че сме теглили кредит 700 000 лв и сме
върнали 200 000 лв, 500 000лв. спряха при окончателното крайно разплащане по
проекта искате общината да изпадне в несъстоятелност и да блокират сметките ако не
можем да върнем заема.Съжалявам това е един страхотен камък, който тежи. След като
г-н Цонев ходи в София бяхме сигурни, че разплащането по проекта, който е
повторение на проекта в с.Разделна, ще бъде платен. Отрязаха ни с 500 000 лв. В
момента сме заделили 20 000 лв съдебна такса, 13 000 лв адвокатски хонорар,

завеждаме ново дело.Искам много точно да помислите. При положение, че откажете да
се вземе този краткосрочен дълг, ще останат невърнати 490 000 лв.От там следва
запориране на имущество, сметки. Единствено съм съгласен с Вас, че когато сме
теглили кредита, е можело да бъде дългосрочен. Това е недълновидност и слаб
професионализъм на моите финансисти. Страшно ми е тежко, че новия кмет и новия
общински съвет, трябва през м. ноември да вземат решение за дългосрочен дълг.
Д.Митишева – Други мнения? Няма.
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 12,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 4, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал.1, т.10,
чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл. 13, чл.16 и чл. 17 от Закона за общинския дълг,
взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 517
1. Общински съвет Белослав реши Община Белослав да сключи договор за
кредит с финансова институция, по силата на който да поеме краткосрочен
общински дълг за финансиране на предоставяне на публични услуги при
временен недостиг на средства, възникнал по време на изпълнението на
бюджета при следните основни параметри:
1.1.
Максимален размер на дълга – 490 000лева (четиристотин и
деветдесет хиляди лева);
1.2.
Валута на дълга – български лева (BGN);
1.3.
Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем
/банков кредит/;
1.4.
Условия за погасяване:
1.4.1. Срок на погасяване – до 6месеца, считано от датата на подписване на
договора за кредит, но не по-късно от 25.12.2015г., с възможност за
предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно
погасяване и без предизвестие от страна на кредитополучателя.
1.4.2. Източници за погасяване на дълга – собствените приходи на
общината и общата изравнителна субсидия.
1.4.3. Начин на определяне на погасителните вноски – Ежемесечно
плащане само на лихви, плащане на главница еднократно при погасяване
1.5.
Максимален лихвен процент – фиксирана месечна лихва за периода
на кредита, в размер не по-голям от 6/шест/ % годишно
1.6.
Такса за разрешаване и управление на кредита – не повече от 0%
общо от размера на дълга
1.7.
Начин и срок на усвояване - през 2015 година на траншове или
еднократно съобразно потребностите
1.8.
Такса ангажимент – не повече от 0% годишно, начислени върху
неусвоената част от кредита;
1.9.
Наказателна добавка при просрочие – до 1,8% годишно, върху сумата
в просрочие, за времето в просрочие, без капитализиране на просрочените
лихви.
1.10.
Начин на обезпечение на кредита- Учредяване на залог върху
собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;

2. Възлага на Кмета на Община Белослав да проведе процедура за избор на
финансова институция съгласно чл.17, ал.3 от Закона за общинския дълг и по
реда на Закона за обществените поръчки, която да осигури необходимото
финансиране, да подпише договора за кредит и договора за залог, както и да
извърши всички останали необходими правни и фактически действия за
изпълнение на решението по т. 1.

По двадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към двадесета точка от дневния ред относно Вземане на
решение за плащане на задължение на Община Белослав по акт № 12/02.03.2012г за
установяване на частно държавно вземане. Докладва Р.Николова – Директор дирекция
„ФАО”.
Г-жа Николова запозна присъстващите с докладната, като в т.1 на решението сумата е
2 500лв.
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 3 члена, с 2 гласа - „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 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 „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 4 члена с 4 гласа -„ЗА” прие 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 въпроси, мнения.
Г-н Ж.Петров – Уважаеми общински съветници искам да знаете какво става в
общината. Миналата година запорираха двата апартамента в Приморско. С Ваше

решение започнахме да плащаме по 5 000лв на месец да покрием лихвите от 80 000лв
по санкцията за водния цикъл. Съдебния спор е висящ , на едната инстанция печелим
ние, на следващата – Министерство на околната среда и водите. Обжалваме във
Върховния касационен съд, делото относно допускане е насрочено на 02.02.2016г.
Следователно съдебния спор между общината и Министерство на околната среда и
водите няма да приключи в кратък срок. В случай, че общината преустанови
доброволните плащания НАП ще започне отново действия по принодително събиране
на дълга. В разговор със служител на НАП за по малка сума на плащане на месец ни бе
отговорено, че нашата община се наблюдава от много институции по особен начин.
Д.Митишева- Други мнения, въпроси?
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 14,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 2, Общински съвет Белослав на основание, чл.21 ал.1 т.8,
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 518
1.Общински съвет Белослав дава съгласие задължението по Акт за установяване
на частно държавно вземане №12 от 02.03.2012г., издаден от НАП-Централно
управление в размер на 3 337 473,13лв. – главница и 208 374,23 лева –лихва за
забава за периода 29.02.2012г. до 06.04.2015г., да се превежда на месечни вноски от
по 2 500 лева, платими до 20-то число на текущия месец, считано от месец май
2015г. до решаване на спора с влязло в сила съдебно решение по отношение на
сумите, установени в АУЧДВ №12 от 02.03.2012г., издаден от НАП- Централно
управление, като при плащането на тези вноски да се направи изявление , че
взимането е спорно между страните, че спора е предмет на висящи граждански
дела и че плащането не съставлява изявление за признаване на дълга.
2. В случай, че се установи, че задължението е недължимо община Белослав да
предприеме действия за възстановяване на преведените средства в изпълнение на
настоящото решение и на Решение №321 от Протокол №28 от 12.12.2013.
3. Възлага на Кмета на Община Белослав да извърши всички необходими
действия, във връзка с изпълнение на настоящото решение.
По двадесет и първа точка
Д.Митишева – Преминаваме към двадесет и първа точка от дневния ред относно
Актуализация на бюджета и на поименен списък за капиталови разходи на Община
Белослав за 2015г. Докладва Р.Николова – Директор дирекция „ФАО”.
Г-жа Николова запозна присъстващите с докладната.
Г- н Ж.Петров – Пътят на северната част, излизайки от ферибота до връзката с
основния път, да бъде направен. Именно той да залегне в капиталовата рамка.

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 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателстващият ИК, д-р Иван Сърмов
да докладва становището на комисията.
И.Сърмов–Председателстващ икономическа комисия - 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 – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав
от 4 члена с 4 гласа -„ЗА” прие докладната. Имаме предложение по приложение №1,
т.2.6 да отпадне.
Р.Николова –т.2.6 касае дофинансиране на дейност читалища с 5 000лв, става въпрос за
отопление на читалището в с.Езерово.Тъй като общината закупува пилети, съгласно
договора за обществена поръчка. Съгласно протокол се разпределят разходите между
детската градина, читалището и училището. На читалището бяха фактурирани разходи
и след получаване на първата фактура, пуснаха докладна, че нямат възможност да си
платят отоплението.Тъй като този разход е платен, редно е да бъде отразен в дейността,
която касае. Единственият вариант е в дофинансиране на читалища. В случай, че това
не се случи ще се натовари дейност общинска администрация с техните разходи и при
една проверка от страна на Сметна палата, се вижда че има протокол и няма отразяване
на правилното место и ще има препоръка да се направи корекция и да се отразят на
това место.
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 със
същото предложение като на комисията по образование.
Д. Митишева- Имате думата за въпроси, мнения.
В.Христова- В тези 5 000 лв са включени и бъдещи разходи за следващият отоплителен
сезон.
Р.Николова- Това са разходи за цялата бюджетна година, която включва част от двата
отоплителни сезона. Това е в годишен мащаб, необходимата сума за отопление.

В.Христова – Аз предлагам на колегите да го обсъдим, защото другите читалища са
ощетени.Те сами си плащат разходите да отопление.
Д. Митишева- Имате думата за въпроси, мнения.
Р.Гацин –Не е прилично аз да взимам думата. Най- разумно е да се фактурира това,
което е изразходвано до момента и за следващия сезон да си правят сметката.
Г-н Ж.Петров- През м. октомври 2014г. за пръв път ползваме парокотелно, което
отоплява училището, детската градина и читалището.Не знаехме колко пилети ще се
изразходват.Съгласен съм с това, което Росен Гацин каза да се дофинансират само за
реално изразходените средства . Моля, общинските съветници да утвърдите разхода,
който е направен до момента.
Р.Николова- Последното фактуриране не е направено.
Г –н Ж.Петров – На следващата сесия ще се кажат действителните разходи, след
последното фактуриране.
П.Янева- Предлагам т.2.6 от Приложение 1 да се разгледа на следваща сесия.
Р.Николова- Предлагаме в Приложение 1 да заличим т.2.6 и на следваща сесия да се
разгледа , а в т.2.2 намаляваме средствата по §1020 с 19 480 лв..
Д.Митишева – Други предложения? Предлагам да гласуваме постъпилото предложение
т.2.6 от Приложение 1 да отпадне и в т. 2.2 от същото намаляваме средствата с 19 480
лв.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 15 ,”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0,
ПРОТИВ – 1, Общински съвет Белослав прие направеното предложение.
Д.Митишева – Благодаря! Преминаваме към гласуване на цялата докладна с
направената корекция.
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 15,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, 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
и чл.104, ал.1 т.5 и чл.124 от Закона за публичните финанси, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 519
1.Общински съвет Белослав приема актуализацията на бюджета и на
поименния списък за капиталови разходи за 2015г., съгласно Приложение №1 и 2.
2. Общински съвет Белослав дава съгласие второстепенните разпоредители с
бюджет, прилагащи системата на делегиран бюджет, временно до ползват
бюджетни средства от бюджетите си под формата на временен безлихвен заем с
цел изпълнение на проекти по оперативни програми, които да бъдат възстановени
след получаване на плащане от МОН.
3.Общински съвет Белослав приема и утвърждава актуализация на

поименния списък на педагогическия персонал с право на заплащане на част от
транспортните разходи, считано от 10.02.2015г., съгласно Приложение№3.

По двадесет и втора точка
Д.Митишева – Преминаваме към двадесет и втора точка от дневния ред Актуални
въпроси.Давам думата на В.Кателиев.
В.Кателиев – Става въпрос за бездомните кучета в кв. „Акации”. Напоследък зачестиха
случаите на нападнати хора от квартала. Кучетата се разхождат и по детските
площадки. Не са кастрирани и обезпаразитени и има реална опасност и за малките
деца. Бездомните кучета ходят на глутници и когато нападнат човек са много
кръвожадни. Знам за патовата ситуация, в която се намира общината, но моята молба е
да се вземе решение, за да не влезем в новините.На първо време най- агресивните да се
приберат, а за в бъдеще да се вземе едно трайно решение.
Г-н Ж.Петров – Абсолютно сте прав г- н Кателиев.Кажете какво предлагате
конкратно.Ще взема незабавни мерки.
В.Кателиев – В общината има еколог и юрист . За тези кучета, които нападат хора има
по- специални мерки.
Г-н Ж.Петров – Това е въпрос на цялата държава. Кучкарникът във Варна отказва да
приеме кучетата. Водим преговори с община Аксаково за изграждането на съвместен
кучкарник. Така може би ще се реши до някъде проблема.

Заседанието приключи в 15,45 часа.

Десислава Митишева
Председател на Общински съвет Белослав

