ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ПРОТОКОЛ

№ 24

Днес, 03.09.2013 г. /вторник/ от 13.30 часа, в конферентната зала на Община Белослав,
се проведе двадесет и четвъртото редовно заседание на Общински съвет Белослав. При
откриване на заседанието присъстваха всички 17 общински съветника и Кмета на
Община Белослав – г-н Желязко Петров.
Д.Митишева - Уважаеми колеги,уважаеми г-н Петров, добър ден на всички. Положени
са подписите на 17 общински съветника.Имаме необходимия кворум и можем да
започнем работа.Откривам двадесет и четвъртото редовно заседание на общинския
съвет. Всички имате проект за дневен ред, предлагам като т.16 да включим актуални
въпроси.Имате думата за изказвания и други предложения по дневния ред.Ако нямате
предлагам да гласуваме, който е съгласен по т.16 да бъдат включени актуални въпроси,
моля да гласува.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав, прие направеното
предложение.
Д. Митишева – Преминаваме към гласуване на целия дневен ред.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-0, Общински съвет Белослав реши да приеме следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Докл. записка вх.№ 101/23.08.2013г. – Утвърждаване на паралелки от І до VІІІ клас
с отклонение от минималния брой на учениците за учебната 2013/2014 година.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Йорданова – Зам.кмет на Община Белослав
2. Докл.записка вх.№ 104/26.08.2013г. – Кандидатстване с проектно предложение по
Програма BG06 на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009- 2014, ”Деца и младежи в риск” Компонент 2 –Грижа за деца в риск.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: В. Цонев – Зам.кмет на Община Белослав

3.Докл. записка вх.№ 91/14.08.2013г. – Промяна в нормативните текстове на Наредба №
5 за определяне размера на местните данъци.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:М.Анастасова – Директор дирекция „МПД”
4. Докл. записка вх.№ 100/23.08.2013г- Актуализиране на Годишната програма за
управление и разпореждане с общинска собственост за 2013 година.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
5. Докл. записка вх.№ 95/23.08.2013г – Продажба на недвижими имоти – 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.№ 98/23.08.2013г- Учредяване право на пристрояване върху
недвижим имот – частна общинска собственост, без търг или конкурс на собственик на
законно построени в имота сгради.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
7. Докл. записка вх.№ 99/23.08.2013г- Прекратяване на съсобственост между Община
Белослав и физически лица, чрез продажба частта на общината.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
8. Докл. записка вх.№ 97/23.08.2013г- Прекратяване на съсобственост между Община
Белослав и физическо лице, чрез продажба частта на общината.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”

9. Докл. записка вх.№ 96/23.08.2013г- Потвърждаване на пазарна цена на недвижим
имот – частна общинска собственост.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”

10. Докл. записка вх.№ 94/21.08.2013г- Вземане на решение за одобряване на ПУППарцеларен план за обект „Въздушен ел. провод 20 kv от ВЕЛ „Хидрострой” до ПИ
032037, землище с.Езерово, общ.Белослав и МТТ 50 kv A20/0.4 kv в имота”, с
възложител „Косметикпак” ЕООД с адрес гр. Варна, ул.”Граф Игнатиев” 23,ап.3.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:А.Вълканова –Гл.архитект
11. Докл. записка вх.№ 102/23.08.2013г- Рехабилитация на път ІІІ – 9004 Варна Белослав – Разделна – Падина – Житница- / Провадия – Дългопол/ от км 1+300 до км
17+250, преминаващ през територията на Община Белослав.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
12. Докл. записка вх.№ 92/20.08.2013г- Изменение на образеца на Разрешението за
поставяне на преместваеми обекти, който се издава на основание чл. 56,ал.2 от ЗУТ,
съгласно приложение № 1 към Наредба № 3 за реда и условията за поставяне на
преместваеми обекти и елементи от градското обзавеждане на територията на Община
Белослав.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:А.Вълканова – Гл.архитект
13. Докл. записка вх.№ 93/21.08.2013г- Отчет за изразходваните средства за
командировка на Кмета на Община Белослав за времето от 01.04.2013 до 30.06.2013г.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р. Десова – Гл. счетоводител на Община Белослав
14. Докл. записка вх.№ 90/31.07.2013г- Отчет за изпълнение към 30.06.2013г на
бюджета, ИБСФ и поименен списък за капиталови разходи.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р. Десова – Гл. счетоводител на Община Белослав
15. Докл. записка вх.№ 103/26.08.2013г- Актуализация на бюджет, ИБСФ и поименен
списък за капиталови разходи на Община Белослав за 2013 година.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р. Десова – Гл. счетоводител на Община Белослав

16. Актуални въпроси.

По първа точка
Д. Митишева – Преминаваме към първа точка от дневния ред относно Утвърждаване
на паралелки от І до VІІІ клас с отклонение от минималния брой на учениците за
учебната 2013/2014 година.Докладва Д. Йорданова – Зам.кмет на Община Белослав.
Г-жа Йорданова запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав
от 3 члена с 3 гласа – “ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси? Няма.Преминаваме към гласуване.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл.21,ал.1,т.23,
чл.27.,ал.3 от ЗМСМА, чл.11,ал.2 и чл.11а,ал.1 от Наредба № 7 от 2000 година,взе
следното

Р Е Ш Е Н И Е № 276
Общински съвет Белослав:
І. Утвърждава паралелки с изключения от минималния брой на учениците в
ОУ„Св. Патриарх Евтимий” гр.Белослав за учебната 2013/2014 година, както
следва:






Маломерна
Маломерна
Маломерна
Маломерна
Маломерна

паралелка – ІІІ клас – 15 ученици
паралелка – ІV клас- 15 ученици
паралелка – V клас – 15 ученици
паралелка – VІ клас – 16 ученици
паралелка – VІІ клас – 10 ученици

ІІ . Утвърждава паралелки с изключения от минималния брой на учениците в
ОУ„Св. св. Кирил и Методий” с. Езерово за учебната 2013/2014 година, както
следва:








Маломерна
Маломерна
Маломерна
Маломерна
Маломерна
Маломерна
Маломерна

паралелка – ІІ клас – 11 ученици
паралелка – ІІІ клас – 13 ученици
паралелка – ІV клас- 13 ученици
паралелка – V клас – 17 ученици
паралелка – VІ клас – 16 ученици
паралелка – VІІ клас – 15 ученици
паралелка – VІІІ клас – 8 ученици

По втора точка
Д. Митишева – Преминаваме към втора точка от дневния ред относно Кандидатстване
с проектно предложение по Програма BG06 на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2009- 2014, ”Деца и младежи в риск”
Компонент 2 –Грижа за деца в риск. Докладва В. Цонев – Зам.кмет на Община
Белослав.
Г- н Цонев запозна присъстващите с докладната.Има промяна в текста на вземане на
решение.
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 4 члена с 4 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 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.
Г. Тодорова – Уважаеми г- н Цонев, уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров,
колеги моят въпрос е споразумението ще остане ли в този вариант, ще има ли някакви
промени? Параметрите окончателни ли остават?
В.Цонев – На сесия, Община Аксаково са приели решението и споразумението в този
вариант.Параметрите си остават същите.
Г-н Цонев изброи част от дейностите залегнати в Проекта.
Д.Митишева – Други въпроси,мнения? Няма.Преминаваме към гласуване.

С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на
основание,чл.21,ал.1,т.12,чл.27,ал.3, чл.59, ал.1 и чл.61 от ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 277
Общински съвет - Белослав
1.Дава съгласие Община Белослав да кандидатства в партньорство с Община
Аксаково и Асоциацията на Българските Черноморски Общини с проектно
предложение по Програма BG06 на ФП на ЕИП 2009-2014, „Деца и младежи в
риск” Компонент 2- „Грижа за деца в риск” с максимално допустима стойност на
безвъзмездната помощ 250 000 евро.
2. Одобрява проект на споразумение за партньорство на Община Белослав с
Община Аксаково и Асоциацията на Българските Черноморски Общини по
проект „ Подарък – Да подадем ръка на всички наши деца” по Програма BG06 на
ФП на ЕИП 2009-2014, „Деца и младежи в риск” Компонент 2- „Грижа за деца в
риск”.
3. Упълномощава Кмета на Община Белослав да подпише споразумение за
партньорство на Община Белослав с Община Аксаково и Асоциацията на
Българските Черноморски Общини по проект „Подарък – Да подадем ръка на
всички наши деца” по Програма BG06 на ФП на ЕИП 2009-2014, „Деца и младежи
в риск” Компонент 2- „Грижа за деца в риск”.
4. Упълномощава Кмета на Община Белослав да подпише договор за
изпълнение на проекта – Споразумение между Програмния оператор и Община
Белослав.

По трета точка
Д.Митишева – Преминаваме към трета точка от дневния ред относно Промяна в
нормативните текстове на Наредба № 5 за определяне размера на местните
данъци.Докладва М.Анастасова – Директор дирекция „МПД”.
Г-жа Анастасова 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 явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 1, ал.2 от
ЗМДТ и чл.21, ал.2, чл.27.,ал.3 от ЗМСМА,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 278
Общински съвет на Община Белослав прави следните изменения и
допълнения в Наредба №5 за определяне размера на местните данъци в Община
Белослав
І. В Глава втора „Местни данъци”, Раздел І „Данък върху недвижимите имоти”
§ 1. В чл.6 се добавя ал.5 с текст „Не се облагат с данък недвижимите имоти с
данъчна оценка до 1680 лв. включително.”
§ 2. В ПЗР се добавя §12 с текст „Чл.6, ал.5 от Наредбата влиза в сила от
01.01.2014г. ”

По четвърта точка
Д.Митишева –
Преминаваме към четвърта точка от дневния ред относно
Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска
собственост за 2013 година.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 3 члена, с 3 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 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 № 279
Общински съвет на община Белослав приема актуализация на Годишната
програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2013 г., приета със
свое Решение № 200 по протокол № 18/17.01.2013 г., както следва:
1. Допълва т.3 от Раздел ІІ – Описание на имотите и вещите, които общината
има намерение да предложи за продажба:

в гр.Белослав:
№
27.

28.

29.

30.

Описание на имота (вещта)
Земеделска земя, с начин на
трайно ползване „Лозе”,
представляваща имот № 117034,
категория на земята Х-та при
неполивни условия, с площ 538
кв.м. (0,538 дка)
УПИ ІІІ в кв.3 по плана на
гр.Белослав, с площ 515 кв.м. по
АОС № 107/12.09.2000 г. и 514,52
кв.м. по актуална скица №
365/21.08.2013 г.
УПИ VІІ в кв.3 по плана на
гр.Белослав, с площ 627 кв.м. по
АОС № 111/12.09.2000 г. и 627,39
кв.м. по актуална скица №
366/21.08.2013 г.
УПИ VІ в кв.107 по плана на
гр.Белослав, с площ 590,62 кв.м.

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

АОС №
1033/06.06.2013 г.

гр.Белослав, ж.к.”Акации”,
ул.”Акации” № 13

107/12.09.2000 г.

гр.Белослав, ж.к.”Акации”,
ул.”

111/12.09.2000 г.

гр.Белослав

1056/31.07.2013 г.

2. Допълва т.5 от Раздел ІІ - Продажба на земя – частна общинска собственост на
собствениците на законно построени сгради без провеждане на публичен търг или
публично оповестен конкурс и прекратяване на съсобственост:
в гр.Белослав:
№
8.

Описание на имота
146,12 кв.м. ид. части от УПИ
ХІV-185 в кв.9 по плана на
гр.Белослав, отреден за
„Жилищно строителство”,
целия с площ 584,47 кв.м.

Местонахождение на имота
гр.Белослав, ул.”Васил
Друмев” № 22

АОС №
1060/31.07.2013 г.

Местонахождение на имота
с.Езерово

АОС №
1079/21.08.2013 г.

в с.Езерово:
№
2.

Описание на имота
51,92 кв.м. идеални части от
УПИ ХVІІ-328 в кв.29 по плана
на с.Езерово, целия с площ
2 488,82 кв.м., отреден за
„Жилищно строителство”

3. Допълва т.7 от Раздел ІІ - Описание на имотите – частна общинска
собственост, върху които общината вече е учредявала право на строеж и има
намерение да учреди право на надстрояване или пристрояване към жилищните сгради,
без търг или конкурс на собствениците им, както следва:
№
2.

Описание на имота
УПИ ІV-1656 в кв.101 по плана
на гр.Белослав, отреден за
„Жилищно строителство”, с
площ 292,89 кв.м.

Местонахождение на имота
гр.Белослав

АОС №
1057/31.07.2013 г.
и Акт за
поправка на
същия
№
7/14.08.2013 г.

По пета точка
Д.Митишева – Преминаваме към пета точка от дневния ред относно -Продажба на
недвижими имоти – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с
тайно наддаване.Докладва Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Г-н Ж. Петров – Уважаеми общински съветници, оттеглям предложението за втория
имот в с.Страшимирово от продажба.Този имот ще бъде допълнително разгледан на
сладваща сесия.
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 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 5 члена и с 5 гласа - „ЗА” прие
докладната. Като за втория имот комисията гласува с 5 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”.Нашият аргумент беше ниската цена предложена от оценителя.
И.Сърмов- Не само цената беше водеща при гласуването въздържал се. Основната
причина беще, че за жителите на селото няма отредено место за стоянка на рибарските
лодки.Ако този имот се продаде рибарите няма да имат свободен достъп до

езерото.Според мен е по-добре този имот да не се продава, да се отреди стоянка за
лодките на страшимировските рибари.
К.Николов – кмет на с.Страшимирово- Според мен този имот е най-удачно да остане и
да се използва именно с тази цел, да се направи кей за лодките на рибарите.
Ю.Рачева – На комисията присъства г-н А.Тодоров- гл. експерт от администрацията и
той обясни, че има още един имот от 29 дка, от който може да се отдели место за тази
цел.
К.Николов – Аз незнам къде е точно този имот от 29 дка.Според мен по-удачен за тази
цел е именно този парцел, за който в момента дебатираме.
И.Сърмов – Предлагам техническите лица от общинска администрация да обсъдят
вариантите и да се вземе най- оптималния вариант.
Г-н Ж.Петров – Нашата задача е на рибарите да се даде възможност за свободен достъп
до езерото, за да могат да ползват благодата, който езерото дава.Трябва да помогнем на
хората да имат възможност за достъп до езерото.
Д.Митишева – Други 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 № 280
І. Общински съвет на Община Белослав реши да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на следните недвижими имоти – частна общинска
собственост, както следва:
1. Земеделска земя – имот № 000080, с начин на трайно ползване „Мочурище”, с
площ 8,971 дка, категория на земята Х-та при неполивни условия, находяща се в
землището на с.Страшимирово, описана в АОС № 1007/05.12.2012 г.;
2. Земеделска земя – имот № 117034, с начин на трайно ползване „Лозе”, с площ
538 кв.м. (0,538 дка), категория на земята Х-та при неполивни условия, находяща се в
местността „Момина скала” в землището на гр.Белослав, описана в АОС №
1033/06.06.2013 г.;
3. УПИ ІІІ в кв.3 по плана на гр.Белослав, ул.”Акации” № 15, с площ 515 кв.м. по
АОС № 107/12.09.2000 г. и 514,52 кв.м. по актуална скица № 365/21.08.2013 г.;
4. УПИ VІІ в кв.3 по плана на гр.Белослав, ул.”Райна Княгиня” № 29, с площ 627
кв.м. по АОС № 111/12.09.2000 г. и 627,39 кв.м. по актуална скица № 366/21.08.2013 г.
ІІ. Общински съвет на Община Белослав определя пазарните цени на имотите за
продажба, въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценител на имоти и ги обявява

за начални тръжни цени при провеждане на публичен търг с тайно наддаване за
продажбата им, както следва:
1. За земеделска земя – имот № 000080, находяща се в землището на
с.Страшимирово -4 400,00 лв. (четири хиляди и четиристотин лева), без ДДС;
2. За земеделска земя – имот № 117034, находяща се в местността „Момина скала”
в землището на гр.Белослав – 860,00 лв. (осемстотин и шестдесет лева), без ДДС;
3. За УПИ ІІІ в кв.3 по плана на гр.Белослав – 6 174,00 лв. (шест хиляди сто
седемдесет и четири лева), без ДДС;
4. За УПИ VІІ в кв.3 по плана на гр.Белослав – 7 529,00 лв. (седем хиляди
петстотин двадесет и девет лева), без ДДС.
ІІІ. Общински съвет на Община Белослав упълномощава кмета на Община
Белослав да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договори за
продажба на общинските имоти.
В 14,10 часа от залата излиза Хр.Христов.

По шеста точка
Д.Митишева – Преминаваме към шеста точка от дневния ред относно Учредяване
право на пристрояване върху недвижим имот – частна общинска собственост, без търг
или конкурс на собственик на законно построени в имота сгради. 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 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 3 члена, с 3 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, чл. 34, ал. 4 и чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 44, ал. 1, т. 3
и чл. 52, ал. 1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти
и вещи, собственост на община Белослав, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 281
1. Общински съвет на Община Белослав реши да се учреди право на
пристрояване на лятна кухня със ЗП 20 кв. м. на един етаж към съществуваща
жилищна сграда върху недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ УПИ ІV-1656 в кв.101 по плана на гр.Белослав, с площ 292,89
кв.м., описан в АОС № 1057/31.07.2013 г. и Акт № 7/14.08.2013 г. за поправка на
същия, без търг или конкурс на собственика на жилищната сграда – Станчо
Георгиев Димов от гр.Белослав за сумата от 90,00 лв. (деветдесет лева), без ДДС,
определена от оценител на имоти.
2. Общински съвет на Община Белослав упълномощава Кмета на Община
Белослав да извърши необходимите действия и изготви договор за учредяване
право на пристрояване върху недвижим имот – частна общинска собственост.

По седма точка
Д.Митишева – Преминаваме към седма точка от дневния ред относно Прекратяване на
съсобственост между Община Белослав и физически лица, чрез продажба частта на
общината. Докладва Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”.

Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.

В 14,15 часа в залата влиза Хр.Христов.
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 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 5 члена и с 5 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 ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската

собственост и чл. 50, ал. 1, т. 2 и 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 № 282
1. Общински съвет на Община Белослав дава съгласието си да се прекрати
съсобствеността с Димитър Боев Златинов от с.Езерово, ул.”Клокотница № 6,
Венетка Иванова Златинова, Пламен Георгиев Златинов и Живко Георгиев
Златинов от гр.Варна, ул.”Цар Борис ІІІ” № 47 в имот, представляващ УПИ ХVІІ328 в кв.29 по плана нас.Езерово, целия с площ 2 488,82 кв.м., чрез продажба частта
на община Белослав, съставляваща 51,92 кв.м. идеални части от имота, описани в
АОС № 1079/21.08.2013 г. за сумата общо от 623,04 лв. (шестотин двадесет и три лева
и четири стотинки), без ДДС, определена от оценител на имоти, като Димитър Боев
Златинов придобие 9/12 идеални части от частта на община Белослав, а Венетка
Иванова Златинова, Пламен Георгиев Златинов и Живко Георгиев Златинов, всеки
от тях по 1/12 идеална част от частта на община Белослав.
2. Общински съвет на Община Белослав упълномощава кмета на община
Белослав да извърши необходимите действия по продажбата на идеалните части от
имота по т.1, собственост на община Белослав.
3. Общински съвет на Община Белослав упълномощава кмета на община
Белослав да подпише договори за прекратяване на съсобственост чрез продажба на
идеалните части от имота по т.1, собственост на общината.

По осма точка
Д.Митишева – Преминаваме към осма точка от дневния ред относно Прекратяване на
съсобственост между Община Белослав и физическо лице, чрез продажба частта на
общината. 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 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 5 члена и с 5 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 ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската
собственост и чл. 50, ал. 1, т. 2 и 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 № 283
1. Общински съвет на Община Белослав дава съгласието си да се прекрати
съсобствеността с Янаки Петров Желев от гр.Белослав, ул.”Васил Друмев” № 22 в
имот, представляващ УПИ ХІV-185 в кв.9 по плана на гр.Белослав, ул.”Васил
Друмев” № 20, целия с площ 584,47 кв.м., чрез продажба частта на община Белослав,
съставляваща 1/4 идеална част или 146,12 кв.м. от имота, описани в АОС №
1060/31.07.2013 г. за сумата от 1 755,00 лв. (хиляда седемстотин петдесет и пет лева),
без ДДС, определена от оценител на имоти.
2. Общински съвет на Община Белослав упълномощава кмета на община
Белослав да извърши необходимите действия по продажбата на идеалните части от
имота по т.1, собственост на община Белослав.
3. Общински съвет на Община Белослав упълномощава кмета на община
Белослав да подпише договор за прекратяване на съсобственост чрез продажба на
идеалните части от имота по т.1, собственост на общината.

По девета точка
Д.Митишева – Преминаваме към девета точка от дневния ред относно Потвърждаване
на пазарна цена на недвижим имот – частна общинска собственост. 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 5 члена и с 5 гласа - „ЗА” прие
докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.
Хр.Христов – Местото е 750 кв.м.,цената е 9 000 лв.от 2011г имам предложение цената
да е 15 000 лв без ДДС.
П.Янева – Искам да отбележа,че цената е от лицензиран оценител и е от август 2013г.

Хр.Христов – Предложението,което направих остава.
Т.Кирчев – В имота има законно построена сграда, местото само е общинско.Незнам в
този вариант общинските съветници имат ли право да вдигат така предложената цена.
П.Димитрова – гл.експерт – Цената предложена от лицензиран оценител е валидна
шест месеца.Оценката е от месец август тази година.
Т.Кирчев – Имота е с отстъпено право на строеж. Не знам ако цената бъде вдигната
дали собственика ще се съгласи да купи земята. На практика да не стане така, че да не
можем да вземем и тези 9 000 лв.
Хр.Христов – Оттеглям направеното предложение.
Д.Митишева - Други въпроси?Няма.

С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 17 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 8,
чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 284
Общински съвет на Община Белослав потвърждава определената в свое
решение № 444-1, т.1 от протокол № 36/20.05.2011 г. пазарна цена за продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХХV-212 в
кв.23 по плана на с.Езерово, ул.”Крайбрежна” № 13, с площ 755,02 кв.м., отреден
за „Жилищно строителство”, описан в АОС № 658/25.06.2007 г. на Осман Сами
Саид от с.Езерово, ул.”Крайбрежна” № 13 в размер на 9 060,00 лв. (девет хиляди и
шестдесет лева), без ДДС, определена от оценител на имоти.

В 14,30 часа беше обявена почивка
В 14,50 часа започна заседанието.

По десета точка
Д.Митишева – Преминаваме към десета точка от дневния ред относно Вземане на
решение за одобряване на ПУП- Парцеларен план за обект „Въздушен ел. провод 20 kv
от ВЕЛ „Хидрострой” до ПИ 032037, землище с.Езерово, общ.Белослав и МТТ 50 kv
A20/0.4 kv в имота”, с възложител „Косметикпак” ЕООД с адрес гр. Варна, ул.”Граф
Игнатиев” 23,ап.3. Докладва А.Вълканова –Гл.архитект.

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 въпроси, мнения.Няма.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.129,ал.1 от
ЗУТ и чл.21,ал.1,т.11,чл.27,ал.3 от ЗМСМА, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 285
1.Общински съвет Белослав одобрява ПУП- Парцеларен план за обект:
„Въздушен ел. провод 20 kv от ВЕЛ „Хидрострой” до ПИ 032037, землище
с.Езерово, общ.Белослав и МТТ 50 kvA20/0.4 kv в имота”, с възложител
„Косметикпак” ЕООД с адрес гр.Варна, ул.”Граф Игнатиев” 23,ап.3
2.Настоящото решение подлежи на обжалване в 30- дневен срок от обявяването
му в Държавен вестник, чрез Общински съвет Беослав пред Варненски
административен съд.

По единадесета точка
Д.Митишева –
Преминаваме към единадесета точка от дневния ред относно
Рехабилитация на път ІІІ – 9004 Варна - Белослав – Разделна – Падина – Житница- /
Провадия – Дългопол/ от км 1+300 до км 17+250, преминаващ през 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 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.На комисията поставихме
въпроса за коя точно отсечка става въпрос.
Т.Кирчев – Това е пътят от Варна до табелата на Белослав.
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.2 във
връзка с чл.21,ал.1,т.23, чл.27,ал.3 от ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 286
Общински съвет Белослав декларира, че в 5 /пет/ годишен срок след
приключване на дейностите по проект „Рехабилитация на път ІІІ – 9004 Варна –
Белослав – Разделна – Падина – Житница - /Провадия – Дългопол/ от км 1+300 до
км 17+250”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”, с
бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура”, Община Белослав няма да
извършва планово изграждане или реконструкция на съществуващата подземна
инфраструктура в габаритите на пътния обхват на път ІІІ – 9004 Варна – Белослав
– Разделна – Падина – Житница - /Провадия – Дългопол/, преминаващ през
територията на Община Белослав.

По дванадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към дванадесета точка от дневния ред относно Изменение
на образеца на Разрешението за поставяне на преместваеми обекти, който се издава на
основание чл. 56,ал.2 от ЗУТ, съгласно приложение № 1 към Наредба № 3 за реда и
условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи от градското обзавеждане
на територията на Община Белослав. Докладва А.Вълканова – Гл.архитект.
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 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева - Имате думата за въпроси, мнения.

И.Сърмов – Не разбрах какъв е максималния срок, кой го определя?

А.Вълканова – Максималният срок е три години. Но основното разрешение за
поставяне е със срок една година, след една година презаверяват разрешението за
строеж. Издаваме нова бланка, но тя е към основното разрешение и се трупат
документи. Двете заявления са различни, за основното разрешение за поставяне и за
така нареченото удължаване на срока на основното разрешение и за това по този начин

с това допълнение, което е на гърба на бланката ще бъде записано удължаването на
срока.

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, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 287
Общински съвет на Община Белослав изменя образеца, по който да се издават
разрешенията за поставяне на временни преместваеми обекти от гл. архитект на
Общината, на основание чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията, като
неизменна част - Приложение 1 към Наредба № 3 за реда и условията за поставяне на
преместваеми обекти и елементи от градското обзавеждане на територията на
Община Белослав.

По тринадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към тринадесета точка от дневния ред относно Отчет за
изразходваните средства за командировка на Кмета на Община Белослав за времето от
01.04.2013 до 30.06.2013г. Докладва Р. Десова – Гл. счетоводител на Община
Белослав.

Г-жа Десова запозна присъстващите с докладната.

В 15,00 часа от залата излизат Б.Никилив, Хр.Христов, и В.Митева.
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.

В 15,02 часа в залата влизат Б.Николов и Хр.Христов.

Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.

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 и чл.8,ал.4 от Наредбата за командировките в страната, взе
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 288
Общински съвет Белослав утвърждава извършените разходи за командировка
на Кмета на Община Белослав за времето от 01.04.2013г до 30.06.2013г в размер на
449,80 лева.

По четиринадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към четиринадесета точка от дневния ред относно Отчет
за изпълнение към 30.06.2013г на бюджета, ИБСФ и поименен списък за капиталови
разходи. Докладва Р. Десова – Гл. счетоводител на Община Белослав.

Г-жа Десова 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 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 5 члена и 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 3 члена, с 3 гласа „ЗА” подкрепи 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 и мнения.Няма.

В 15,07 часа от залата излиза Б. Николов.

С поименно гласуване при кворум -15 , гласували „ЗА” – 15 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл.25, ал.1 и
чл.42, ал.4 от Закона за общинските бюджети, чл.21, ал.1, т.6,чл.27,ал.4 и ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 289
1.Общински съвет на Община Белослав приема и утвърждава отчета за
изпълнението на бюджета към 30.06.2013 година съгласно Приложения
№№1,2,3,4,5,6 и 7.
2. Общински съвет на Община Белослав приема и утвърждава отчета за
изпълнението на ИБСФ към 30.06.2013 година съгласно Приложение № 8
3. Общински съвет на Община Белослав приема и утвърждава отчета за
изпълнението на поименния списък за капиталови разходи към 30.06.2013
година съгласно Приложение №9

В 15,10 часа в залата влиза Б.Николов.

По петнадесета точка
Д.Митишева –
Преминаваме към петнадесета точка от дневния ред относно
Актуализация на бюджет, ИБСФ и поименен списък за капиталови разходи на Община
Белослав за 2013 година. Докладва Р. Десова – Гл. счетоводител на Община Белослав.

Г-жа Десова 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 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 5 членове и 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 3 члена, с 3 гласа „ЗА” подкрепи 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 и мнения.Няма.

С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 16 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл.18,ал.1 от
Закона за общинските бюджети, чл.21, ал.1, т.6,чл.27,ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл.38, ал.2 от Наредба
№11 на Общински съвет Белослав за
условията и реда за съставянето,
изпълнението и отчитане на общинския бюджет, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 290
1.Общински съвет Белослав приема и утвърждава актуализацията на
бюджета,ИБСФ в т.ч. и на поименен списък за капиталови разходи съгласно
Приложения №№ 1,2 и 3
2. Общински съвет приема и утвърждава актуализация на поименния списък
на пътуващите служители с право на заплащане на част от транспортните
разходи, съгласно Приложение № 4

По шестнадесета точка
Д.Митишева - Преминаваме към шестнадесета точка от дневния ред – Актуални
въпроси.Уважаеми колеги, общинският съветник от „Коалиция за България” Веска
Чернева Вълканова – Данева, отправя следния актуален въпрос към Кмета на
Общината, чрез Председателя на общинския съвет: „Каква е готовността за започване
на учебната 2013/2014 г във всички учебни и детски заведения на територията на
Община Белослав / база, ремонти,финансиране,проблеми/?
Г-н Ж.Петров – Уважаема г-жо Председател, уважаема г-жо Вълканова, уважаеми
общински съветници в отговор на писмото, което получих и зададения ми актуален
въпрос от г-жа Вълканова, Ви предоставям писмена информация .
Г-н Петров запозна присъстващите с отговора на въпросите.Беше предоставена
информация за извършените ремонтни дейности в училищата и детските градини на
територията на общината.Готовността на учебните заведения за започване на новата
учебна година. Г-н Петров благодари на директорите на учебните заведения, които със
собствени средства са съумяли да направят ремонтите.
Г-жа Вълканова благодари за отговора.
Д.Митишева – В деловодството на общинския съвет постъпи молба от управителния
съвет на ПК „Заря” и писмо от „Екоинвест Асетс” АД. Към молбата на ПК „Заря” няма
приложени други документи.Имате думата за мнение по поставените въпроси.
Г-н Ж.Петров – Уважаеми общински съветници това е писмото, което са ни изпратили
от „Екоинвест Асетс” АД. Такова писмо е изпратено и на други общини, които са в
близост до завода за отпадъци,за да ползват услугите, които те предлагат.Миналата
седмица бях на среща с Премиера и Министъра на икономиката.Повечето
въпроси,които кметовете на общините отправиха към тях бяха във връзка с депата и
по-нататъшното решаване въпроса с отпадъците.Това е страшно голям и наболял
въпрос за всички.За сведение за 2011 и 2012 година средно за двете години на
сметището „Дълбок дол” са изхвърлени 4282 т отпадъци.За 2012г на Беласко за
сметосъбиране и сметоизвозване са платени 365 000 лв. 2009 година има Заповед на
РИОЗ Варна за закриване на сметището. Сега се използва незаконосъобразно.
Отчисленията, които прави общината към РИОЗ започват от 2011 година.За 2011
година са 28 000 лв, за 2012 година – 77 000 лв, прогнозно отчисления за 2013г са
113 000 лв. С всяка година за това, че се използват закритите сметища отчисленията се
удвояват и за 2014г ще са 280 000лв. Всичко за четирите години от 2011 до 2014г се
събират 498 000 лв Цената за обработката на отпадъците по това писмо на Екоинвест
Асетс АД е 70 лв на тон.Като умножим за 2014г очакваното количество отпадъци 4 000
т се получава 280 000лв ако отпадъците се вкарват за обработка в завода.
Отчислението, което ще се направи за РИОЗ е също толкова като сума.От срещата,
която проведох вчера с ръководството на завода стана ясно, че жителите на с. Езерово
се освобождават от заплащане за преработката на отпадъците. От направените
изчисления средно около 42 000 лв ще бъдат спестени от бюджета.Или около 238 000

лв. ще ни струва преработването на битовите отпадъци на общината.
Отчисленията,които правим в момента на РИОЗ няма да се правят ако минем към
завода. Само за сравнение при въвеждане в експлоатация на депото в с.Въглен,
извозването на 1 тон отпадъци до депото ще струва 120,81 лв.Одобрен и изпратен е
проект за закриване на депото „Дълбок дол” в Министерството на околната среда и
водите на стойност 759 000 лв. очакваме финансиране от държавата за неговата
реализация. При създалата се ситуация е необходимо на една от следващите сесии,
общинския съвет да вземе решение как да продължим през 2014 г със сметосъбирането
и сметоизвозването на отпадъците без да променяме размера на промила за граждани
и фирми на територията на общината.На срещата с Премиера и министрите поставих
няколко наболели въпроси за общината.
Д.Добрев – Проблемът със сметището е наистина много сериозен.Цяло лято горя и
създава проблеми.
И.Димитрова – Във връзка с постъпилата молба от ПК „Заря” искам да направя няколко
разяснения. Имотът по т.2 Хлебопекарната в с.Разделна вече не е собственост на
общината.През 2007 г общината се е снабдила с акт за общинска собственост и сградата
е продадена.Нашето предложение към ПК Заря е да се направят оценки на нашите и
техни дялове.За сградата в центъра да се направи техническа експертиза, за да се знае
коя част е тяхна и коя е наша.Не сме говорили с тях за тези предложения.
Д.Митишева - Колеги имате думата за мнения.
И.Сърмов – Аз не видях някаква документация приложена към молбата.Първо да се
изясни кой какво точно притежава.Трябва да се тръгне от някъде, да се стъпи на нещо.
И.Димитрова – Казусът наистина е много сложен.От доста години те ползват сградата,
която е в центъра на Белослав.
Хр.Христов – Моят въпрос е след като ние сме собственици на ¼ от сградата и те
получават наем за нея, на нас нещо плащали ли са?Да не стане така, че те да имат да
дават на нас, а не ние на тях.
И.Димитрова - До сега те оспорваха съсобствеността с общината. Общината беше
завела граждански иск. Делото беше прекратено. Общината не е получавала нищо за
тези години от наеми на сградата С тази молба признават нашата собственост.
Г- н Петров - Общинският съвет трябва да има воля да реши въпроса със
съсобствеността на имотите.Тези хора от 10 години водят дела с общината, дори имаха
заведено скоро ново дело, но пак няма определение кое на кого е и тръгнаха да търсят
да правят споразумение, както на предна сесия беше решено за имот в с.Разделна.Ние
имаме документ за собственост на нашата част и те имат документ за собственост за
тяхната част.Тук нещата са много по-сложни.Първо те имат претенции за тези 125 кв.м
за хлебопекарната. Ние имаме документ,че собствеността е наша. Те са собственици на
375 кв.м от комбинираната работилница. Имаме решение на общински съвет,че ще
правим спортна площадка там са 2,800 дка.Ще се прави многофункционална зала. Ако

не се реши този въпрос не можем да стартираме процеса за изграждане на спортното
съоръжение.От сградата на центъра ние имаме ¼ от търговската площ. Тази
кооперация дължи и около 7 000 лв данъци на общината.Въпросът е да се тръгва ли потрудния път.Да се направи оценка на тези 524 кв.м, оценка на тези 2111 кв.м разгъната
площ, оценката в центъра ще бъде една, за работилницата – друга. Много е сложен
въпроса.Скоро предстои среща с управителния съвет, ще Ви информирам за
резултатите от нея.
Д.Митишева – Други мнения? Няма. Закривам двадесет и четвъртото редовно
заседание.

Заседанието приключи в 15,55 часа.

Десислава Митишева
Председател на Общински съвет Белослав

