ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ПРОТОКОЛ

№ 47

Днес, 24.09.2015 г. /четвъртък/ от 13.30 часа, в ритуалната зала на НЧ „Съзнание”, се
проведе четиридесет 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 И.Сърмов.
Д.Митишева – Колеги, добър ден на всички. Положени са подписите на шестнадесет
общински съветника имаме кворум и откривам четиридесет и седмото редовно
заседание на Общински съвет Белослав. Всички имате проект за дневен ред от двадесет
и седем точки. Имате ли предложения по него? Няма.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16, Общински съвет Белослав
реши да приеме следния
ДНЕВЕН РЕД
1.Докл. записка вх.№ 94/10.09.2015г- Одобряване на задание за изработване на
Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ 27125.12.43,
местност „Узун Бою”, 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 „Складови дейности”.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав
2. Докл. записка вх.№ 95/10.09.2015г – Одобряване на задание за изработване на
Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ 03719.202.19, местност
„Манастира”, в землището на гр.Белослав, Община Белослав, обл.Варненска, във
връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно
ползване „нива”, за „Складова база за горива”.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав
3.Докл. записка вх.№ 96/10.09.2015г – Одобряване на задание за изработване на
Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ 03719.93.7. местност
„Карачанлъка”, в землището на гр.Белослав, Община Белослав, обл.Варненска, във
връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно
ползване „изоставена орна земя”, за „Депо за неопасни производствени отпадъци”.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав

4. Докл. записка вх.№ 97/10.09.2015г- Одобряване на задание за изработване на
Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ 019006, местност
„Стара гара”, в землището на с.Разделна, Община Белослав, обл.Варненска, във връзка
смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване
„нива”, за „Складова и търговска дейности”.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав
5.Докл. записка вх.№ 98/10.09.2015г- Одобряване на задание за изработване на
Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: ”Трафопост тип МТТ в ПИ
27125.25.16 на с.Езерово, Община Белослав, обл.Варненска и нова кабелна линия 20кV
от съществуващ ЖР стълб на ВЕЛ „ЕТЪР” до трафопост.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав
6.Докл. записка вх.№ 99/ 10.09. 2015г – Даване на разрешение за предварително
съгласие за утвърждаване на трасе за проектиране на линеен обект: „Изграждане на
нова кабелна линия 20кV за захранване на трафопост тип МТТ / находящ се в ПИ
27125.25.16 по КК на с.Езерово, Община Белослав / от съществуващ ЖР стълб на ВЕЛ
„Етър”, в землището на с.Езерово, Община Белослав”, попадащ в имот общинска
собственост ПИ 27125.26.60- за местен път, с дължина на трасето общо 138.00 м.л., по
реда на чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав
7.Докл. записка вх.№ 100/10.09.2015г – Даване на разрешение за предварително
съгласие за утвърждаване на трасе за проектиране на линеен обект: „Изместване на
съществуваща въздушна електропроводна линия / ВЕЛ/ 20кV, извод „Роса”,
преминаваща през ПИ 27125.15.44, местност „Чалътарла”, по КК на с.Езерово, Община
Белослав, попадащ в имоти общинска собственост: ПИ 27125.35.168 – за полски път, с
дължина на трасето общо 8.97 м.л., по реда на чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав
8.Докл. записка вх.№ 101/10.09.2015г – Даване на разрешение за предварително
съгласие за утвърждаване на трасе за проектиране на линеен обект: „Уличен
водопровод за ПИ 27125.504.2, по КК на с.Езерово, Община Белослав, попадащ в имот
общинска собственост: ПИ 27125.504.144 – полски път, с дължина на трасето общо
448.00 м.л., по реда на чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав

9.Докл. записка вх.№ 102/10.09.2015г – Даване на разрешение за предварително
съгласие за утвърждаване на трасе за проектиране на линеен обект: „Кабелна линия
СрН от ВЕЛ 20 кV, извод „Етър”, за захранване на трафопост в ПИ 27125.504.2, по КК
на с.Езерово, Община Белослав, попадащ в имот общинска собственост: ПИ
27125.504.144 – полски път, с дължина на трасето общо 850.00 м.л., по реда на чл.29,
ал.1 от ЗОЗЗ.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав
10. Докл. записка вх.№ 105/17.09.2015г- Даване на разрешение за предварително
съгласие за утвърждаване на трасе за проектиране на линееен обект: „Пътен достъп до
ПИ 27125.503.99, по КК на с.Езерово, Община Белослав”, попадащ в имоти общинска
собственост: ПИ 69763.117.1 – друг вид земеделска земя, ПИ 69763.117.2 –
мочурище,по КК на с.Страшимирово, Община Белослав и ПИ 27125.503.98 –
мочурище, по КК на с.Езерово, Община Белослав с дължина на трасето общо 2295.00
м.л., по реда на чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав

11. Докл. записка вх.№ 88/07.09.2015г.- Актуализиране на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015 г.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
12. Докл. записка вх.№ 89/07.09.2015г.- Продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 03719.122.27
по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Белослав, местност „Дълбоки
дол”, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
13.Докл. записка вх.№ 90/07.09.2015г.- Продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 03719.122.39
по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Белослав, местност „Дълбоки дол”,
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.№ 91/07.09.2015г.- Продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 03719.122.40
по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Белослав, местност „Дълбоки
дол”, 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.№ 92/07.09.2015г.- Продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 69763.5.1 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Страшимирово, чрез провеждане на
публичен търг с тайно наддаване.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
16.Докл. записка вх.№ 93/07.09.2015г.- Продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 69763.19.214 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Страшимирово, чрез провеждане на
публичен търг с тайно наддаване.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
17. Докл. записка вх.№ 103/14.09.2015г- Прокарване на участъци и отклонения от
газоразпределителната мрежа в гр.Белослав – етап 13 в полза на „Черноморска
технологична компания” АД.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
18.Докл. записка вх.№ 87/07.09.2015г – Утвърждаване на паралелки от І до VІІІ клас с
отклонение от минималния брой на учениците за учебната 2015/2016 година.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав
19. Докл. записка вх.№ 85/02.09.2015г – Актуализация на Наредба № 8 на Общински
съвет Белослав за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги
в Община Белослав.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав
20. Докл. записка вх.№ 84/02.09.2015г- Приемане на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред в град Белослав и
кметствата в Община Белослав.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав
21. Докл. записка вх.№ 86/07.09.2015г – Приемане на отчета на бюджета, на сметките за
средства от Европейския съюз и поименния списък за капиталови разходи на Община
Белослав към 30.06.2015г.

Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Р.Николова – Директор дирекция „ФАО”
22.Докл. записка вх.№ 83/27.08.2015г.- Одобряване на актуализираната бюджетна
прогноза за местните дейности на Община Белослав за периода 2016-2018г.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Р.Николова – Директор дирекция „ФАО”
23.Докл. записка вх.№ 104/16.09.2015г- 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”
24. Докл. записка вх.№ 106/23.09.2015г- Избор на представител на Община Белослав в
комисията за изработване на областна здравна карта.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав
25.Докл. записка вх.№ 107/23.09.2015г – Избор на временно изпълняващ длъжността
кмет на кметство Езерово до полагане на клетва от новоизбрания кмет.
Внесено: Десислава Митишева -Председател на Общински съвет Белослав
Докладва:Десислава Митишева-Председател на Общински съвет Белослав
26.Докл. записка вх.№ 108/23.09.2015г- Избор на временно изпълняващ длъжността
кмет на кметство Страшимирово до полагане на клетва от новоизбрания кмет.
Внесено: Десислава Митишева -Председател на Общински съвет Белослав
Докладва:Десислава Митишева-Председател на Общински съвет Белослав
27.Докл. записка вх.№ 109/23.09.2015г- Избор на временно изпълняващ длъжността
кмет на кметство Разделна до полагане на клетва от новоизбрания кмет.
Внесено: Десислава Митишева -Председател на Общински съвет Белослав
Докладва:Десислава Митишева-Председател на Общински съвет Белослав

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 27125.12.43, местност „Узун Бою”, 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 „Складови дейности”. Докладва
А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав.
Г- жа Вълканова запозна присъстващите с докладната.

В залата влиза И.Сърмов.
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.
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 № 537
1.Общински съвет Белослав одобрява задание и дава разрешение за изработване
на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за
ПИ 27125.12.43, местност „Узун Бою”, 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 „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 Одобряване на
задание за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ
03719.202.19, местност „Манастира”, в землището на гр.Белослав, Община Белослав,
обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с
начин на трайно ползване „нива”, за „Складова база за горива”. 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 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 – 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 4 гласа - „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 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 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.Няма.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 15 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 2, 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 № 538
1.Общински съвет Белослав одобрява задание и дава разрешение за изработване
на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ
03719.202.19, местност „Манастира” в землището на гр.Белослав, Община
Белослав, област Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от
земеделска земя с начин на трайно ползване „нива”, за „Складова база за горива”.
2. Общински съвет 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 Одобряване на
задание за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ
03719.93.7. местност „Карачанлъка”, в землището на гр.Белослав, Община Белослав,
обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с
начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, за „Депо за неопасни
производствени отпадъци”. 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 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 – 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 3 гласа - „ЗА” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 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 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.
Хр.Христов- Ако това депо за неопасни отпадъци, стане депо за опасни отпадъци, кой
ще носи отговорност?
А.Вълканова- Така ще бъде издадено разрешението, така ще е и изграждането и
мониторинга, само за неопасни производствени отпадъци.
Д.Митишева- Други въпроси?
В.Вълканова- Понеже на нас много не са ни ясни тези задания, доверяваме се на
експертния съвет, в повечето случаи, когато ги подкрепяме. Аз ще помоля ако колегите
не възразяват да дадем думата на г-жа К.Димитрова да ни обясни и да ни се изяснят
нещата.
К.Димитрова- Уважаеми, г-н Петров, уважаеми дами и господа общински съветници,
първо използвам възможността да благодаря за подкрепата през тези 20 години, на Вас
и на администрацията на Община Белослав по време на строителството на завода. За
Ваша информация последните 50 години това е единствения завод от този бранш
построен в България, с което осигурихме 700 работни места в момента. През 2008
година работните места бяха 1100. Разбира се построяването на такъв завод е много
трудно. Но имахме подкрепата на кметовете, независимо от коя политическа партия

бяха избрани, както и на общинските съветници и на общинска администрация. В
момента предстои да се справим с още едно предизвикателство, именно това депо. В
Закона за управление на отпадъците, не са предвидени средства по Европейските
програми за изграждане на производствени депа и предприятията сами трябва да се
справяме с това. Донесох нагледни материали какво представлява отпадъка. Всеки
може да види, че това е абразив. В едната торбичка е преди използване за бластиране на
корабите, а в другата след бластирането и има ръжда, която е свалена от корабите. По
закона за управление на отпадъците, правилата за изграждане на депа са много строги,
мониторинга също е много строг. Няма никаква възможност да стане депо за опасни
отпадъци. С всичко, което сме направили до сега, сме доказали че сме сериозни и
отговорни хора.
Г-н Ж.Петров – Доказано ли е че не е опасно за хората? Имате ли лабораторни
изследвания?
К.Димитрова- Имаме анализи освен това има класификатор към Закона за управление
на отпадъците, той е класифициран като код - 120117 – неопасен отпадък. Имаме и
лабораторни изследвания, които доказват че не е опасен и е много близко по
съдържание до инертен материал, който се използва за насипи.
Г-н Ж.Петров – Проектът който се разработва, предвижда ли мембрани, дренажи,
отводняване, Басейнова дирекция доказва ли наличието на високи подземни води,
което може по някакъв начин подпочвено да отиде в езерото.
К.Димитрова- Проектът е много отговорен. Съгласно Закона за управление на
отпадъците, теренът трябва да е извън санитарно охранителни водни зони, извън
защитени зони. Предвиждат се няколко слоя екрани в зависимост от отпадъка,
дренажи. Всичко, което е необходимо ще бъде направено, в противен случай няма да
получим разрешение от РИОСВ, ако не е направен проекта съгласно наредбите.
Г-н Ж.Петров – Надявам се, че той ще отговаря на Европейските изисквания.
К.Димитрова – Разбира се, ще отговаря като инвестицията ще бъде в размер на над
1 500 000 лв. След използването депото ще бъде рекултивирано, ще бъде озеленено.
Мисля, че както сме се справяли до сега с другите проекти, съвместно с Община
Белослав по същия начин ще се справим и с този проект. Ние сме отговорни хора и
няма да позволим такова нещо. Притесняваме се да не би населението да започне да си
изхвърля битовите отпадъци, което не е приемливо, защото този отпадък, който ще се
депонира няма мирис, няма вода, той е инертен материал. Затова по проекта ще бъде
предвидена бариера, която ще бъде с магнитен брояч, като едновременно ще отчита
колко отпадъци се депонират и населението няма да има възможност да влиза в
депото. Ще бъде оградено, охранявано и само фирмата, която ще извозва отпадъка ще
има достъп до депото.
Д.Митишева- Други въпроси?

В.Вълканова- Аз искам да изясните този въпрос има ли идея да приемате отпадъци на
други заводи?
К.Димитрова- Не, когато ще се депонират отпадъци, съгласно Наредбата това може да е
само по един проект, който за нас ще бъде само от нашия завод. Това са около 4 000
тона шлака годишно. Няма да има от други заводи, защото тогава проекта е съвсем
друг. Това е записано и в нашето уведомление за инвестиционно намерение, което е в
РИОСВ, при еколога на Община Белослав. Всеки от Вас може да се информира и да
разгледа пробите от отпадъка, които бяха в общината повече от 20 дни.
Д.Митишева – Други въпроси?
В. Вълканова- Имам два въпроса. Първият въпрос е свързан с това кой ще осъществява
контрола? Вторият въпрос е свързан с това дали имате връзка с населението. Те
запознати ли са с проекта?
К.Димитрова- Мониторингът се осъществява от РИОСВ като разделно събираме
производствените отпадъци, всяка година даваме отчетни карти като всички превозни
средства, които изнасят отпадъци от завода се водят отчетни книги в самия завод, има
кантарни бележки. В началото на всяка година даваме отчет в РИОСВ за всеки отпадък.
Всичко се извозва от лицензирани фирми, които имат право да извозват такива
отпадъци и те носят отговорност до къде ще стигне отпадъка.Ако не го изпълняват им
се отнема лиценза. По вторият въпрос, който зададохте изискванията на РИОСВ и на
ЗУТ е уведомлението да бъде закачено на видно място в общината, на която
територията се намира депото. На 01.09.2015г сме внесли уведомлението в общината
за разглеждане от населението. В с. Разделна не сме слагали уведомление, защото
изискването е да бъде в общината. Ако имаше такова изискване щяхме да го направим.
Д.Митишева- Други въпроси?
Хр.Христов –Трюмовите на корабите предполагам, че ги почиствате? Ако трюма е бил
пълен с мазут отпадъка къде ще бъде депониран?
К.Димитрова – Да, трюмовите се почистват и това са опасни отпадъци. Има специални
международни правила в кораборемонта, отпадъците от трюмовите се предават на
лицензирана фирма, след това става почистване на самите трюмове и чак тогава
пластиране. Основно се пластират корпусите.
Хр.Христов – От къде ще минават камионите които ще извозват отпадъка?
К.Димитрова- Транспортната схема предвижда преминаването да става през Девня и
Разделна. Камионите ще бъдат покрити с брезент и ще бъдат съобразени с всички
изисквания при транспортирането на отпадъците.Отпадъците се предвижда да бъдат
4 000 тона годишно, като един камион ще извозва 20 тона.
Д.Митишева- Други въпроси? Няма.

С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 13 ,”ПРОТИВ”-1 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 3, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1,т.11,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, взе
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 539
1.Общински съвет Белослав одобрява задание и дава разрешение за изработване
на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 03719.93.7,
местност „Карачанлъка” в землището на гр.Белослав, Община Белослав, област
Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с
начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, за „Депо за неопасни
производствени отпадъци”.
2. Общински съвет Белослав възлага на Кмета на Община Белослав да
предприеме необходимите действия, произтичащи от предходната точка.

По четвърта точка
Д.Митишева – Преминаваме към четвърта точка от дневния ред относно Одобряване
на задание за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване на ПИ 019006, местност „Стара гара”, в землището на с.Разделна, Община
Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска
земя с начин на трайно ползване „нива”, за „Складова и търговска 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 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения. Няма.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1,т.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 № 540
1.Общински съвет Белослав одобрява задание и дава разрешение за изработване
на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за
ПИ 019006, местност „Стара гара” в землището на с.Разделна, Община Белослав,

област Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска
земя с начин на трайно ползване „нива”, за „Складова и търговска дейности”.
2. Общински съвет 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 Одобряване на
задание за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект:
”Трафопост тип МТТ в ПИ 27125.25.16 на с.Езерово, Община Белослав, обл.Варненска
и нова кабелна линия 20кV от съществуващ ЖР стълб на ВЕЛ „ЕТЪР” до трафопост.
Докладва А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав.
Г- жа Вълканова запозна присъстващите с докладната.
В 14,00 часа от залата излиза Хр.Христов.
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.
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 № 541
1.Общински съвет Белослав одобрява задание и дава разрешение за изработване
на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Трафопост тип МТТ
в ПИ 27125.25.16 по КК на с.Езерово, Община Белослав и нова кабелна линия
20кV от съществуващ ЖР стълб на ВЕЛ „ЕТЪР” до трафопост.
2. Общински съвет Белослав възлага на Кмета на Община Белослав да
предприеме необходимите действия, произтичащи от предходната точка.

По шеста точка
Д.Митишева – Преминаваме към шеста точка от дневния ред относно Даване на
разрешение за предварително съгласие за утвърждаване на трасе за проектиране на

линеен обект: „Изграждане на нова кабелна линия 20кV за захранване на трафопост тип
МТТ / находящ се в ПИ 27125.25.16 по КК на с.Езерово, Община Белослав / от
съществуващ ЖР стълб на ВЕЛ „Етър”, в землището на с.Езерово, Община Белослав”,
попадащ в имот общинска собственост ПИ 27125.26.60- за местен път, с дължина на
трасето общо 138.00 м.л., по реда на чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ. 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 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.8,
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 и чл.27, ал.1 и ал.2, т.3 буква
„в” от ППЗОЗЗ, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 542
1.Общински съвет Белослав дава предварително писмено съгласие на
„Агромаркет Интернешънъл” ООД, ЕИК 103504779, с адрес на управление:
гр.Варна, р-н „Аспарухово”, ул.” Св.св.Кирил и Методий” № 73а, представлявано
от Здравко Нейков Господинов и Емил Монов Монов, за преминаване през
засегнатия от трасето имот общинска собственост ПИ 27125.26.60 – за местен път,
с дължина на трасето общо 138.00 м.л. и за утвърждаване на трасето за
проектиране на обект: „Изграждане на нова кабелна линия 20кV за захранване на
трафопост тип МТТ / находящ се в ПИ 27125.25.16 по КК на с.Езерово, Община
Белослав / от съществуващ ЖР стълб на ВЕЛ „Етър”, в землището на с.Езерово,
Община Белослав”
2.Определя срок на предварително съгласие – 1 година от вземане на решението.
3.Настоящото решение подлежи на обжалване в 30- дневен срок от обявяването му
в Държавен вестник, чрез Общински съвет Белослав пред Варненски
административен съд.

По седма точка
Д.Митишева – Преминаваме към седма точка от дневния ред относно Даване на
разрешение за предварително съгласие за утвърждаване на трасе за проектиране на
линеен обект: „Изместване на съществуваща въздушна електропроводна линия / ВЕЛ/
20кV, извод „Роса”, преминаваща през ПИ 27125.15.44, местност „Чалътарла”, по КК
на с.Езерово, Община Белослав, попадащ в имоти общинска собственост: ПИ
27125.35.168 – за полски път, с дължина на трасето общо 8.97 м.л., по реда на чл.29,
ал.1 от ЗОЗЗ. 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 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.8,
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 и чл.27, ал.1 и ал.2, т.3 буква
„в” от ППЗОЗЗ, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 543
1.Общински съвет Белослав дава предварително писмено съгласие на „Енерго –
про Мрежи” АД, ЕИК 104518621, със седалище и адрес на управление: гр.Варна,
„Варна Тауърс Е”, бул.”Владислав Варненчик” № 258, представлявано от Петр
Тесарж, Павел Ваня, Михеил Боцвадзе и Радослав Георгиев Цветков – членове на
Управителния съвет, чрез Юлиян Яначков – специалист „Технологии и
строителство мрежи” при „Енерго – про Мрежи” АД, съгласно пълномощно рег.№
8545/2015г за преминаване през засегнатия от трасето имот общинска собственост
ПИ 27125.35.168 – полски път, с дължина на трасето общо 8.97 м.л. и за
утвърждаване на трасето за проектиране на обект: „Изместване на съществуваща
въздушна електропроводна линия / ВЕЛ/ 20кV, извод „Роса”, преминаваща през
ПИ 27125.15.44, местност „Чалътарла”, по КК на с.Езерово, Община Белослав
2.Определя срок на предварително съгласие – 1 година от вземане на решението.

3.Настоящото решение подлежи на обжалване в 30- дневен срок от обявяването му
в Държавен вестник, чрез Общински съвет Белослав пред Варненски
административен съд.

По осма точка
Д.Митишева – Преминаваме към осма точка от дневния ред относно Даване на
разрешение за предварително съгласие за утвърждаване на трасе за проектиране на
линеен обект: „Уличен водопровод за ПИ 27125.504.2, по КК на с.Езерово, Община
Белослав, попадащ в имот общинска собственост: ПИ 27125.504.144 – полски път, с
дължина на трасето общо 448.00 м.л., по реда на чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ. 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 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.8,
чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 и чл.27, ал.1 и ал.2, т.3 буква
„в” от ППЗОЗЗ, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 544
1.Общински съвет Белослав дава предварително писмено съгласие на
„Технометал” ЕООД, ЕИК 831520205, с адрес на управление: гр.София, ж.к.
„Младост” бл.13а, вх.А, ет.1 и „Пеликан – Експрес” ООД ЕИК 831812744, с адрес
на управление: гр.София, ул.”Верила” № 6, пълномощник Мирослав Христов
Ганчев съгласно пълномощно рег.№6898/02.09.2014г и рег.№ 1157/08.04.2013г за
преминаване през засегнатия от трасето имот общинска собственост ПИ
27125.504.144 – полски път, с дължина на трасето общо 448.00м.л. и за
утвърждаване на трасето за проектиране на обект: „Уличен водопровод за ПИ
27125.504.2, по КК на с.Езерово, Община Белослав.

2.Определя срок на предварително съгласие – 1 година от вземане на решението.
3.Настоящото решение подлежи на обжалване в 30- дневен срок от обявяването му
в Държавен вестник, чрез Общински съвет Белослав пред Варненски
административен съд.
В 14,15 часа от залата излиза В.Кателиев.
По девета точка
Д.Митишева – Преминаваме към девета точка от дневния ред относно Даване на
разрешение за предварително съгласие за утвърждаване на трасе за проектиране на
линеен обект: „Кабелна линия СрН от ВЕЛ 20 кV, извод „Етър”, за захранване на
трафопост в ПИ 27125.504.2, по КК на с.Езерово, Община Белослав, попадащ в имот
общинска собственост: ПИ 27125.504.144 – полски път, с дължина на трасето общо
850.00 м.л., по реда на чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ. 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 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 -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, във връзка с чл.30, ал.3 и чл.27, ал.1 и ал.2, т.3 буква
„в” от ППЗОЗЗ, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 545
1.Общински съвет Белослав дава предварително писмено съгласие на
„Технометал” ЕООД, ЕИК 831520205, с адрес на управление: гр.София, ж.к.
„Младост” бл.13а, вх.А, ет.1 и „Пеликан – Експрес” ООД ЕИК 831812744, с адрес
на управление: гр.София, ул.”Верила” № 6, пълномощник Мирослав Христов
Ганчев съгласно пълномощно рег.№6898/02.09.2014г и рег.№ 1157/08.04.2013г за
преминаване през засегнатия от трасето имот общинска собственост ПИ
27125.504.144 – полски път, с дължина на трасето общо 850.00м.л. и за

утвърждаване на трасето за проектиране на обект: „Кабелна линия СрН от ВЕЛ
20 кV, извод „Етър”, за захранване на трафопост в ПИ 27125.504.2, по КК на
с.Езерово, Община Белослав
2.Определя срок на предварително съгласие – 1 година от вземане на решението.
3.Настоящото решение подлежи на обжалване в 30- дневен срок от обявяването му
в Държавен вестник, чрез Общински съвет Белослав пред Варненски
административен съд.
В 14,20 часа в залата влиза В.Кателиев

По десета точка
Д.Митишева – Преминаваме към десета точка от дневния ред относно Даване на
разрешение за предварително съгласие за утвърждаване на трасе за проектиране на
линееен обект: „Пътен достъп до ПИ 27125.503.99, по КК на с.Езерово, Община
Белослав”, попадащ в имоти общинска собственост: ПИ 69763.117.1 – друг вид
земеделска земя, ПИ 69763.117.2 –мочурище,по КК на с.Страшимирово, Община
Белослав и ПИ 27125.503.98 – мочурище, по КК на с.Езерово, Община Белослав с
дължина на трасето общо 2295.00 м.л., по реда на чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ. 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 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 2 гласа - „ПРОТИВ” и 2 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” не прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.
К.Николов- Уважаеми общински съветници, г-н Петров един парцел, благодарение на
Вашата подкрепа бе дарен на читалището. Мисля, че един такъв проект открива много
възможности.
Д.Митишева- Други въпроси, мнения?

Т.Гушев- Уважаеми общински съветници, тук въпроса е малко по-сложен. Когато ТЕЦ
Варна работеше имаше прелез, който се обслужваше от техни служители. След като
ТЕЦ -а фалира бяха освободени служителите и в момента идват през няколко дни, хора
които обслужват прелеза. Но когато не са на работа няма кой да обслужва бариерата. В
рибарското селище има хора, които живееят целогодишно и достъпа до местата е
затруднен. Това е единствения път до там, след като бариерата е постоянно затворена.
Приканвам Ви да дадете положителния си вот, проявете далновидност и Ви благодаря.
Д.Митишева- Други въпроси? Няма.
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, във връзка с чл.30, ал.3 и чл.27, ал.1 и ал.2, т.3 ,
буква „в” от ППЗОЗЗ, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 546
1.Общински съвет Белослав дава предварително писмено съгласие на „Моряк
–
Езерово”
ООД,
ЕИК
202893335,
със
седалище
и
адрес
на
управление:гр.Варна,ж.к.„Възраждане”,№23,ет.9,ап.4,
представлявано
от
Димитър Тодоров Димитров – управител, за преминаване през засегнатите от
трасето имоти общинска собственост ПИ 69763.117.1- друг вид земеделска земя,
ПИ 69763.117.2 –мочурище, по КК на с.Страшимирово, Община Белослав и ПИ
27125.503.98- мочурище, по КК на с.Езерово, Община Белослав с дължина на
трасето общо 2295.00 м.л.
2.Определя срок на предварително съгласие – 1 година от вземане на
решението.
3. Настоящото решение подлежи на обжалване в 30- дневен срок от
обявяването му в Държавен вестник, чрез Общински съвет Белослав пред
Варненски административен съд.

По единадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към единадесета точка от дневния ред относно
Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г. 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 „ПРОТИВ”
прие докладната.
Д.Митишева- Имате думата за въпроси, мнения?
К.Николов – Уважаеми дами и господа общински съветници, г-н Петров, всеизвестно е,
че продажбата на този имот в с.Страшимирово става въпрос за мочурището е болна
тема за жителите на селото. Приканвам Ви този имот да си остане общинска
собственост.
Д.Митишева- 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 № 547
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.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 записаните имоти за гр.Белослав и за
с.Страшимирово с нови поредни номера, както следва:
в гр.Белослав:
№
Описание на имота
Местонахождение на имота
АОС №
Местност „Дълбоки дол”
1226/11.08.2015 г.
26. Поземлен имот с идентификатор
гр.Белослав
03719.122.27 по кадастралната
карта и кадастралните регистри
на гр.Белослав, с площ 1 240
кв.м., с трайно предназначение
на територията – земеделска, с
начин на трайно ползване –
лозе, категория на земята VІ-та
при неполивни условия
Местност „Дълбоки дол”
1225/11.08.2015 г.
27. Поземлен имот с идентификатор
гр.Белослав
03719.122.39 по кадастралната
карта и кадастралните регистри
на гр.Белослав, с площ 581
кв.м., с трайно предназначение
на територията – земеделска, с

28.

№
11.

12.

начин на трайно ползване –
лозе, категория на земята VІ-та
при неполивни условия
Поземлен имот с идентификатор
03719.122.40 по кадастралната
карта и кадастралните регистри
на гр.Белослав, с площ 1 042
кв.м., с трайно предназначение
на територията – земеделска, с
начин на трайно ползване –
лозе, категория на земята VІ-та
при неполивни условия

Местност „Дълбоки дол”
гр.Белослав

в с.Страшимирово:
Описание на имота
Местонахождение на имота
Поземлен имот с идентификатор Местност „Пясъка”, землище
с.Страшимирово
69763.19.214 по кадастралната
карта и кадастралните регистри
на с.Страшимирово, с площ 690
кв.м., с трайно предназначение
на територията – земеделска, с
начин на трайно ползване –
лозе, категория на земята ІV-та
при неполивни условия
с.Страшимирово
Поземлен имот с идентификатор
69763.5.1
по
кадастралната
карта и кадастралните регистри
на с.Страшимирово, с площ
5 376
кв.м.,
с
трайно
предназначение на територията
– земеделска, с начин на трайно
ползване – мочурище, категория
на земята Х-та при неполивни
условия

В 14,30 часа бе обявена почивка.
Заседанието започна в 14,50 часа. Отсъства Ст.Михов.

1224/11.08.2015 г.

АОС №
1221/11.08.2015 г.

1229/25.08.2015 г.

По дванадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към дванадесета точка от дневния ред относно Продажба
на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с
идентификатор 03719.122.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Белослав, местност „Дълбоки дол”, 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 „ПРОТИВ”
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 въпроси, мнения? Няма.
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 15 ,”ПРОТИВ”-1 ,
”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 № 548
1. Общински съвет на Община Белослав реши да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот с идентификатор 03719.122.27 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр.Белослав, местност „Дълбоки дол”, с площ 1
240 кв.м., с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно
ползване – лозе, категория на земята VІ-та при неполивни условия, описан в АОС №
1226/11.08.2015 г.
2. Общински съвет на Община Белослав определя пазарна цена в размер на 2
700,00 лв. (две хиляди и седемстотин 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.
В 14,56 часа в залата влиза Ст.Михов.
По тринадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към тринадесета точка от дневния ред относно Продажба
на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с
идентификатор 03719.122.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Белослав, местност „Дълбоки дол”, 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 „ПРОТИВ”
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 въпроси, мнения? 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. 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 № 549
1. Общински съвет на Община Белослав реши да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот с идентификатор 03719.122.39 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр.Белослав, местност „Дълбоки дол”, с площ
581 кв.м., с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно

ползване – лозе, категория на земята VІ-та при неполивни условия, описан в АОС №
1225/11.08.2015 г.
2. Общински съвет на Община Белослав определя пазарна цена в размер на 1
265,00 лв. (хиляда двеста шестдесет и пет 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 четиринадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към четиринадесета точка от дневния ред Продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с
идентификатор 03719.122.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Белослав, местност „Дълбоки дол”, 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 „ПРОТИВ”
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 въпроси, мнения? 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. 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 № 550
1. Общински съвет на Община Белослав реши да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот с идентификатор 03719.122.40 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр.Белослав, местност „Дълбоки дол”, с площ 1
042 кв.м., с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно
ползване – лозе, категория на земята VІ-та при неполивни условия, описан в АОС №
1224/11.08.2015 г.
2. Общински съвет на Община Белослав определя пазарна цена в размер на 2
270,00 лв. (две хиляди двеста и седемдесет 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 петнадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към петнадесета точка от дневния ред относно Продажба
на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с
идентификатор 69763.5.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
с.Страшимирово, 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 „ПРОТИВ”
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 - „ЗА”, 2 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” и 1 глас „ПРОТИВ” не прие докладната като мотивите ни бяха,
че цената е прекалено ниска.
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 3 гласа - „ЗА” и 2 гласа „ПРОТИВ” 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 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.Няма.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 14 ,”ПРОТИВ”-2 ,
”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 № 551
1. Общински съвет на Община Белослав реши да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот с идентификатор 69763.5.1 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.Страшимирово, с площ 5 376 кв.м., с трайно
предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване –
мочурище, категория на земята Х-та при неполивни условия, описан в АОС №
1229/25.08.2015 г.
2. Общински съвет на Община Белослав определя пазарна цена в размер на 6
390,00 лв. (шест хиляди триста и деветдесет 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 шестнадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към шестнадесета точка от дневния ред относно
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен
имот с идентификатор 69763.19.214 по кадастралната карта и кадастралните регистри
на с.Страшимирово, 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 въпроси, 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. 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 № 552
1. Общински съвет на Община Белослав реши да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот с идентификатор 69763.19.214 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с.Страшимирово, местност „Пясъка”, с площ 690
кв.м., с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно
ползване – лозе, категория на земята ІV-та при неполивни условия, описан в АОС №
1221/11.08.2015 г.
2. Общински съвет на Община Белослав определя пазарна цена в размер на 1
540,00 лв. (хиляда петстотин и четиридесет 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 седемнадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към седемнадесета точка от дневния ред относно
Прокарване на участъци и отклонения от газоразпределителната мрежа в гр.Белослав –
етап 13 в полза на „Черноморска технологична компания” АД. 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 въпроси, 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 местно самоуправление и местна администрация,
чл. 193, ал. 6 от Закона за устройство на територията, чл. 67, ал. 2 от Закона за
енергетиката (ЗЕ), във връзка с чл. 64, ал. 1 от ЗЕ, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 553
1. Общински съвет Белослав допуска по изключение, поради липса на друга
техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически
нецелесъобразно, „Черноморска технологична компания” АД да ползва улици и
тротоарни настилки в гр.Белослав – публична общинска собственост по точно указано
трасе – етап 13 с обща дължина 251,84 м. за безвъзмездно прокарване на участъци и
отклонения от съществуваща газоразпределителна мрежа на техническата
инфраструктура за захранване на битови и стопански потребители, разположени в
различни части на града.
2. Упълномощава Кмета на общината да издаде заповед, на основание чл. 193, ал.
4 от ЗУТ за учредяване на безвъзмедно право на прокарване на участъци и отклонения от
съществуваща газоразпределителна мрежа в гр.Белослав в полза на „Черноморска
технологична компания” АД през улици и тротоарни настилки – публична общинска
собственост, съгласно приложени ситуации на трасетата, неразделна част от настоящото
решение.
В 15,05 часа от залата излиза Хр. Христов.
По осемнадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към осемнадесета точка от дневния ред относно
Утвърждаване на паралелки от І до VІІІ клас с отклонение от минималния брой на
учениците за учебната 2015/2016 година. Докладва Д. Монева – Секретар на Община
Белослав.
Г-жа Монева запозна присъстващите с докладната, като беше посочено , че има
промяна в решението. Отпада точката за ОУ „Патриарх Евтимий” гр.Белослав.
– V клас- 17 ученици.
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- Имате думата за въпроси, мнения?

И.Сърмов – Аз не съм експерт по образованието, само да кажете за новия закон с
новите нива на образование?
Д.Монева- Не мога да Ви кажа, не съм запозната с това.
Д.Митишева –Други 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, чл.11,ал.2 и чл.11а, ал.1 от Наредба № 7 от 2000 г, взе
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 554
І. Утвърждава паралелки с изключения от минималния брой на учениците в
ОУ”Св.Патриарх Евтимий” гр.Белослав за учебната 2015/2016 година, както следва:
·
·
·

Маломерна паралелка – ІІ клас – 14 ученици
Маломерна паралелка – VІІ клас - 12 ученици
Маломерна паралелка – VІІІ клас - 13 ученици

ІІ. Утвърждава паралелки с изключения от минималния брой на учениците в
ОУ”Св.св. Кирил и Методий” с.Езерово за учебната 2015/2016 година, както следва:
· Маломерна паралелка – І клас – 14 ученици
· Маломерна паралелка – ІV клас - 11 ученици
· Маломерна паралелка – V клас - 13 ученици
· Маломерна паралелка – VІ клас - 12 ученици
· Маломерна паралелка – VІІ клас - 14 ученици
· Маломерна паралелка – VІІІ клас - 9 ученици

По деветнадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към деветнадесета точка от дневния ред относно
Актуализация на Наредба № 8 на Общински съвет Белослав за определяне и
администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Белослав. Докладва
Д. Монева – Секретар на Община Белослав.
Г-жа Монева 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.
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 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.7,
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 555
1.Общински съвет Белослав прави следните изменения и допълнения в Наредба №
8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в
Община Белослав.
§1. Чл. 28, ал.1 цифрата 4,26 лева на ден се заменя с цифрата 4,30 лева на ден.

По двадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към двадесета точка от дневния ред относно Приемане на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред в
град Белослав и кметствата в Община Белослав. Докладва Д. Монева – Секретар на
Община Белослав.
Г-жа Монева 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.
Д.Митишева- Имате думата за въпроси, мнения?
В.Кателиев- Кой ще контролира изпълнението на вечерния час?
Д.Монева- По принцип изпълнението на Наредба № 1 се контролира от общинска
администрация и от органните на МВР.
Д.Митишева- Други въпроси?
Г.Тодорова- По какъв начин ще бъде изнесена разяснителната
кампания, за да разбере населението за промените в Наредбата?

и информационна

Д.Монева- Наредбата ще бъде качена на сайта на общината и в следващия брой на
бюлетина, който издаваме.

В 15,10 часа в залата влиза Хр.Христов.
Д.Митишева- Други въпроси? Няма
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.2, чл.27,
ал.3 от ЗМСМА и чл.11, ал.3 от Закона за нормативните актове, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 556
Общински съвет Белослав приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 1 за опазване на обществения ред в град Белослав и кметствата в община
Белослав както следва:
§ 1. В чл.10 ал.2 се отменя.
§ 2. Създават се чл.10а и 10б със следните текстове:
Чл.10а (1) Забранява се тютюнопушенето в закритите обществени места.
(2) Забранява се тютюнопушенето и в помещенията с обособени работни места,
където се полага труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и
обслужващо предназначение.
Чл.10б. Забранява се тютюнопушенето на следните открити обществени места:
1. прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини,
училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални
услуги за деца;
2. площадките за игра;
3. на които са организирани мероприятия за деца и ученици;
4. спортните обекти, летните кина и театри - по време на спортни и културни
прояви.
§3. 1. Чл.11 се изменя по следния начин:
„Чл.11 (1) Задължават се собствениците на питейни и увеселителни заведения за
обществено хранене и лицата, работещи в тях да не допускат посещение на лица
до 14 годишна възраст след 20часа и на лица навършили 14, но ненавършили 18
години след 22часа, когато не се придружават от родителите, настойниците,
попечителите или от други лица, които полагат грижи за тях.”
2. В чл.11 се създава алинея 2 със следния текст:
(2) Ако родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат
грижи за дете не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно
дееспособно лице за негов придружител на местата по ал.1 след 22 часа, ако детето
е навършило 14, но не е навършило 18-годишна възраст.

По двадесет и първа точка
Д.Митишева – Преминаваме към двадесет и първа точка от дневния ред относно
Приемане на отчета на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и
поименния списък за капиталови разходи на Община Белослав към
30.06.2015г.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 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 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 4 гласа - „ЗА ” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.Няма.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 17 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.137,ал.2, от
Закона за публичните финанси,чл.21,ал.1,т.6 чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА чл.40,
ал.2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местни 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 № 557
1.Общински съвет Белослав приема и утвърждава отчета за изпълнението на
бюджета към 30.06.2015 година, съгласно Приложения №№1,2,3,4,5,6, и 7.
2. Общински съвет Белослав приема и утвърждава отчета за изпълнението на
сметки за средствата от Европейския съюз към 30.06.2015 година, съгласно
Приложение № 8.
3.Общински съвет Белослав приема и утвърждава отчета за изпълнението на
поименния списък за капиталови разходи към 30.06.2015 година, съгласно
Приложение № 9.

По двадесет и втора точка
Д.Митишева – Преминаваме към двадесет и втора точка от дневния ред относно
Одобряване на актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности на Община
Белослав за периода 2016-2018г. 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 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 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 4 гласа - „ЗА ” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.Няма.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1,т.12,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА и чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 558
1.Общински съвет Белослав одобрява актуализираната бюджетна прогноза за
местните дейности на Община Белослав за периода 2016-2018г., съгласно
Приложения №№ 6а, 6б, 6в и 8 от БЮ№3/03.07.2015г.

По двадесет и трета точка
Д.Митишева – Преминаваме към двадесет и трета 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.
В 15,15 часа от залата излиза В.Кателиев.
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 5 члена и с 5 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 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 5 члена, с 5 гласа - „ЗА ” прие докладната. В нашата комисия постъпи
предложение за закупуване на 2 бр. климатици за клуба в кв. „Изгрев”.
Хр.Христов – Оттеглям предложението.
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.6,
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.124 от Закона за публичните финанси, взе
следното

Р Е Ш Е Н И Е № 559
Общински съвет Белослав приема актуализацията на бюджета и на поименния
списък за капиталови разходи за 2015 г., съгласно Приложения №№1 и 2.

По двадесет и четвърта точка
Д.Митишева – Преминаваме към двадесет и четвърта точка от дневния ред относно
Избор на представител на Община Белослав в комисията за изработване на областна
здравна карта. Докладва Д. Монева – Секретар на Община Белослав.
Г-жа Монева запозна присъстващите с докладната.

В 15,20 часа от залата излиза Хр.Христов, в залата влиза В.Кателиев.

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- 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, във връзка с чл.29, ал.4 от Закона за лечебните заведения,
взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 560
Общински съвет Белослав определя Донка Монева – Секретар на Община
Белослав за представител на Община Белослав в комисията за изработване на
областна здравна карта.

По двадесет и пета точка
Д.Митишева – Преминаваме към двадесет и пета точка от дневния ред относно Избор
на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Езерово до полагане на клетва
от новоизбрания кмет.Докладва Десислава Митишева-Председател на Общински съвет
Белослав

Г- жа Митишева запозна присъстващите с докладната.
В 15,25 часа в залата влиза Хр.Христов
Д.Митишева –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 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 -17, гласували „ЗА” – 17 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.27, ал.3, чл.42,
ал.6 от ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 561
Общински съвет Белослав избира Тюркян Басриева Адемова – главен
специалист в кметство Езерово за временно изпълняващ длъжността кмет на
кметство село Езерово за срок от датата на регистрация на Тодор Гушев – кмет на
кметство Езерово за участие в изборите за общински съветници и кметове до
полагане на клетва от новоизбрания кмет.

По двадесет и шеста точка
Д.Митишева – Преминаваме към двадесет и шеста точка от дневния ред относно Избор
на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Страшимирово до полагане на
клетва от новоизбрания кмет. Докладва Десислава Митишева-Председател на
Общински съвет Белослав.
Г- жа Митишева запозна присъстващите с докладната
Д.Митишева –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 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 -17, гласували „ЗА” – 17 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.27, ал.3, чл.42,
ал.6 от ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 562
Общински съвет Белослав избира Иринка Янкова Рашева – главен
специалист в кметство Страшимирово за временно изпълняващ длъжността кмет
на кметство село Страшимирово за срок от датата на регистрация на Калоян
Николов – кмет на кметство Страшимирово за участие в изборите за общински
съветници и кметове до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

По двадесет и седма точка
Д.Митишева – Преминаваме към двадесет и седма точка от дневния ред относно Избор
на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Разделна до полагане на клетва
от новоизбрания кмет. Докладва Десислава Митишева-Председател на Общински съвет
Белослав.
Г- жа Митишева запозна присъстващите с докладната
Д.Митишева –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 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 -17, гласували „ЗА” – 16 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, Чл.27, ал.3, чл.42,
ал.6 от ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 563
Общински съвет Белослав избира Иванка Димитрова Иванова – главен
специалист в кметство Разделна за временно изпълняващ длъжността кмет на
кметство село Разделна за срок от датата на регистрация на Галин Георгиев –
кмет на кметство Разделна за участие в изборите за общински съветници и
кметове до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Заседанието приключи в 15,30 часа.

Десислава Митишева
Председател на Общински съвет Белослав

