ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
ПРОТОКОЛ №7
Днес, 23.03.2012 г. /петък / от 15.00 часа, в конферентната зала на община
Белослав, се проведе седмото извънаредно заседание на Общински съвет
Белослав.
При откриване на заседанието присътваха 15 общински съветника
(отсъстваха Галина Тодорова и Христо Христов ) и кмета на община
Белослав – г-н Желязко Петров.
Ж. Костова – Добър ден, уважаеми колеги,давам думата на г-н Петров да
обясни защо се налага свикването на извънаредна сесия.
Г-н Ж.Петров –Уважаеми общински съветници,искам да Ви се извиня че така
спешно се наложи свикването на сесията ,но трябва спешно да се вземе
решение по един неотложен проблем,свързан с обект по Програмата за
развитие на селските райони с проект “Строителство и реконструкция на
водоснабдителната и канализационна мрежа и съоръжения на с.Разделна”.Не
може да бъде назначена комисия за предаване на обекта без да е сменен
статута на земята .Срока за изпълнение е 20.04.2012 г затова спешно трябва
да се гласува преобразуването на земята.
В 15,05 часа в залата влиза Галина Тодорова.
След като имаме това решение имаме заповед на 28.03.2012 г е назначена
комисия за предаване на обекта .Комплектоват се документите изпращат се
във фонд Земеделие,кандидатстваме за безлихвен заем 1900000
лв,разплащаме се с всички подизпълнители ,отново се комплектоват
документи и се изпращат във фонд Земеделие.От фонда изпращат пари ,с
които покриваме безлихвения заем.Всичко това налага бързата процедура по
вземането на това решение.
Ж Костова – Ж. Костова – Моля да гласуваме така предложения дневен
ред.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16, Общински съвет
Белослав реши да приеме следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Вземане на решение за одобряване на ПУП-ПЗ на ПИ 000154 Публична общинска собственост АОС № 819 от 19.11.2008 местност

“Балтата” землището на с. Разделна обл.Варненска, във връзка с
преотреждането на имота за “ Техническа инфраструктура ”.

Внесено: Ж.Петров – кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор Дирекция “ИИП”

Ж Костова-Давам думата на г-н Кирчев да запознае присъстващите с
докладната.
Т Кирчев –Уважаеми дами и господа ,г-н Петров подробно обясни аз мога
само да добавя ,че става въпрос за парцел от 1,5 дка ,в който на практика ние
ползваме 100 кв м и с това решение ,което Вие ще вземете ще се гласува
промяната на предназначение на целия парцел от 1,5 дка .
Ж Костова-имате думата за въпроси ,мнения .Предлагам поименно гласуване
С поименно 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.4 и ал.5 ЗМСМА чл.129, ал.1 от ЗУТ прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 72

72.1.На основание чл.129 ал.(1) от ЗУТ и чл.21,ал.(1) т.11 от ЗМСМА общински
съвет Белослав одобрява ПУП- ПЗ на ПИ 000154 местност “Балтата” землището на с.
Разделна, обл.Варненска, във връзка с преотреждането на имота от “Земеделска земя друга селскостопанска територия” за нуждите на “Техническа инфраструктура”
1.1.Решението по т.1 подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в
“Държавен вестник”, чрез Общински съвет Белослав пред Варненски административен
съд

72.2.Общински съвет Белослав, упълномощава Кмета на Община Белослав да
извърши всички необходими действия по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за промяна предназначението на
земята.

Ж Костова- поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието в 15,15
часа .

ПРОТОКОЛЧИК_________
/П. Душева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС________
/инж.Женя Костова/

