ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

П Р О Т О К О Л № 28

Днес, 12.12.2013 г. /петък/ от 13.30 часа, в конферентната зала на Община Белослав, се
проведе двадесет и осмото редовно заседание на Общински съвет Белослав. При
откриване на заседанието присъстваха всички 17 общински съветника и Кмета на
Община Белослав – г-н Желязко Петров.
Коледари от СОУ „Св.св.Кирил и Методий” гр.Белослав, поздравиха общинските
съветници с настъпващите празници.
Д.Митишева – Добър ден на всички. Положени са подписите на всичките 17 общински
съветника. Имаме кворум и след такова добро начало откривам работата на двадесет и
осмото редовно заседание на Общински съвет Белослав.Всички имате проекта за
дневен ред.Имате ли предложения по проекта за дневен ред?
К.Николов - Предлагам към дневния ред като т.14 да бъдат записани - актуални
въпроси.
Д.Митишева - Имате ли други предложения по отношение на дневния ред? Ако нямате
предлагам да гласуваме, който е съгласен по т.14 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№ 131/26.11.2013г- Одобряване на разделянето на имот № 000724,
местност „Скелята”, землището на гр.Белослав.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
2. Докл. записка вх№ 138/03.12.2013г – Разрешение изработването на Подробен
устройствен план - План за застрояване / ПУП-ПЗ/ на ПИ № 000082, в землището на

с.Езерово, община Белослав, област Варненска, във връзка с отреждане на имота за
нуждите на „Радиокомуникационна станция”.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав
3. Докл. записка вх№ 140/05.12.2013г – Предложение за отпускане на ежемесечна
целева помощ за транспортни разходи през 2014г
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Д. Йорданова – Зам. кмет на Община Белослав
4.Докл. записка вх№ 130/26.11.2013г- Приемане на годишна програма за развитие на
читалищната дейност в Община Белослав за 2014 година.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Д. Йорданова – Зам. кмет на Община Белослав
5.Докл. записка вх.№ 134/27.11.2013г – Приемане на Наредба за условията и реда за
финансиране на спортните клубове и дейности в Община Белослав.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Д. Йорданова – Зам. кмет на Община Белослав
6.Докл. записка вх№ 132/27.11.2013г – Промяна в нормативните текстове на Наредба №
8 за определянато и администрирането на местните такси и цени на услуги.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: М.Анастасова – Директор дирекция „МПД”
7.Докл.записка вх№ 133/27.11.2013г- 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”
8. Докл. записка вх№ 137/29.11.2013г – Вземане на решение за изплащане на
задължение на Община Белослав, във връзка с Покана за доброволно изпълнение.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:И.Димитрова – Гл.юрисконсулт на Община Белослав
9.Докл. записка вх.№ 141/05.12.2013г – Осигуряване на гориво за нуждите на УП
Белослав- Аврен

Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав
10.Докл. записка вх№ 135/28.11.2013г – Приемане на Наредба за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белослав и отмяна
на Наредба № 11 за съставяне , изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община
Белослав.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р. Десова – Гл. счетоводител на Община Белослав
11.Докл. записка вх№ 136/29.11.2013г- Приемане на план-сметка и определяне размера
на такса за битови отпадъци за 2014 година
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р. Десова – Гл. счетоводител на Община Белослав
12.Докл. записка вх№ 139/03.12.2013г- Решение за поемане на краткосрочен общински
дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България – „ФЛАГ” ЕАД
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р. Десова – Гл. счетоводител на Община Белослав
13.Докл. записка вх№ 142/05.12.2013г- Актуализация на бюджет
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р. Десова – Гл. счетоводител на Община Белослав
14.Актуални въпроси.

По първа точка
Д. Митишева – Преминаваме към първа точка от дневния ред относно Одобряване на
разделянето на имот № 000724, местност „Скелята”, землището на гр.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 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната

Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.
И.Сърмов – Тъй като това место остана от малкото, което може да съчетае риболов с
почивка.Затруднява ли се достъпа на жителите до езерото? И второ подготвя ли се за
продажба?
Т. Кирчев – Достъпът до езерото на рибарите не е затруднен.Имотът не се подготвя за
продажба.
Ст. Петров – Не влиза ли в резервата това место?
Т.Кирчев – Това е общинска собственост и не влиза в резервата.
Д.Митишева – Други въпроси?
Г.Тодорова- Имотът е в непосредствена близост до защитена местност. Съгласувано ли
е с компетентните органи имам предвид РИОСВ – Варна.Може ли да се осъществява
такава дейност?
Т.Кирчев - За крави може да се осъществява такава дейност.
Г-н Ж.Петров – Искам Атанас Тодоров, да обясни на присъстващите защо се разделя
този имот за пасища. Коя е причината да се разделя имота на два отделни.
Ат.Тодоров – Причината поради, която става разделянето на имота е, че има придявен
интерес от животновъд, който според броя на кравите може да разполага с толкова дка
земя.
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 ЗМСМА, чл.34, ал.4 от ЗОС, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 315
1. Общински съвет – община Белослав приема и одобрява разделянето на
имот № 000724, находящ се в местност „Скелята”, землището на гр.Белослав,
община Белослав, като дава съгласие да се обособят два нови имота, разделени на
дял I с площ 30 дка и дял II с площ 47,657 дка.
2. Общински съвет- община Белослав възлага на Кмета на община Белослав
да извърши всички необходими действия за съставянето на актове за частна
общинска собственост на новообразуваните имоти.

По втора точка

Д. Митишева – Преминаваме към втора точка от дневния ред относно Разрешение
изработването на Подробен устройствен план - План за застрояване / ПУП-ПЗ/ на ПИ
№ 000082, в землището на с.Езерово, община Белослав, област Варненска, във връзка с
отреждане на имота за нуждите на „Радиокомуникационна станция”.
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, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 316
1.Общински съвет Белослав одобрява задание и дава
разрешение за изработване на ПУП- ПЗ на ПИ № 000082, в
землището на с.Езерово, община Белослав, обл.Варненска, във
връзка с отреждането на имота за нуждите на
„Радиокомуникационна станция”.

По трета точка
Д.Митишева – Преминаваме към трета точка от дневния ред относно Предложение за
отпускане на ежемесечна целева помощ за транспортни разходи през 2014г
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 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 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 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
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 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
От залата излизат В.Кателиев и Хр. Христов.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл.21 ал.1 т. 23,
чл.27 ал.3 от ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 317
1. Общински съвет – Белослав отпуска ежемесечна целева помощ за
транспортни разходи през 2014 година на Йовка Василева Димова и Георги
Младенов Тодоров в размер на 115,00 (сто и петнадесет) лева. Помощта да се
изплаща за времето, през което Георги Младенов Тодоров посещава учебни
занятия и въз основа на представени финансови документи, издадени от
транспортните фирми – превозвачи.
2. Общински съвет – Белослав отпуска ежемесечна целева помощ за

транспортни разходи през 2014 година на Марияна Димова Петрова и Станислав
Мариянов Петров в размер на 50,00 (петдесет) лева. Помощта да се изплаща за
времето, през което Станислав Мариянов Петров посещава ДЦ „Прегръдка” –
Варна въз основа на представени финансови документи, издадени от
транспортните фирми – превозвачи.
Общински съвет – Белослав отпуска ежемесечна целева помощ за
транспортни разходи през 2013 година на Галина Димитрова Борисова и Мирослав
Стефанов Борисов в размер на 100,00 (сто) лева. Помощта да се изплаща за
времето, през което Мирослав Стефанов Борисов посещава ПГТ „Проф. д-р Асен
Златаров” гр. Варна и УМБ „Царица Йоана – ИСУЛ” в гр. София и въз основа на
представени финансови документи, издадени от транспортните фирми –
превозвачи.
4. Общински съвет – Белослав отпуска ежемесечна целева помощ за
транспортни разходи през 2013 година на Тезджан Реджеб Ал Хасан в размер на
115,00 (сто и петнадесет) лева. Помощта да се изплаща за времето, през което
детето Джан Хасан Хасан посещава СОУ за деца с нарушено зрение „Д-р Иван
Шишманов” – Варна въз основа на представени финансови документи, издадени
от транспортните фирми – превозвачи.
3.

5. Общински съвет – Белослав отпуска ежемесечна целева помощ за
транспортни разходи през 2014 година на Петя Гунчева Димитрова и Пламена
Иванова Тодорова в размер на 70,00 (седемдесет) лева. Помощта да се изплаща за
времето, през което Пламена Иванова Тодорова посещава ОДГ №9 „Ален мак” в
гр. Варна въз основа на представени финансови документи, издадени от
транспортните фирми – превозвачи.

По четвърта точка
Д.Митишева – Преминаваме към четвърта точка от дневния ред относно Приемане на
годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Белослав за 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 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
3 члена с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл.26а, ал.2 от
Закона за народните читалища и чл.21, ал.1, т.12, чл.27,ал.3 от ЗМСМА,взе
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 318
1. Общински съвет – Белослав приема годишна програма за развитие на

читалищната дейност в община Белослав за 2014 година.
2. Предоставянето на средствата на читалищата по приетата от

Общински съвет Белослав годишна програма за развитие на
читалищната дейност в община Белослав за 2014 година да се извършва в
съответствие с графика в нея и при условие, че община Белослав
разполага с налични средства за заплащане на разходите, определени за
приоритетни през 2014 година.

В залата влизат В.Кателиев и Хр.Христов.

По пета точка
Д.Митишева – Преминаваме към пета точка от дневния ред относно Приемане на
Наредба за условията и реда за финансиране на спортните клубове и дейности в
Община Белослав. 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 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 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 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
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 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.Имам предложение
докладната да бъде разгледана на следваща сесия.
Д.Митишева- Други предложения, мнения? Няма.
Д.Митишева- Предлагам да гласуваме предложението
разглеждане на следваща сесия.

докладната да остане за

С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 15, ”ПРОТИВ”-2 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав, прие направеното предложение
докладната да бъде разгледана на следващата сесия.

От залата излиза Хр.Христов.

По шеста точка
Д.Митишева – Преминаваме към шеста точка от дневния ред относно Промяна в
нормативните текстове на Наредба № 8 за определянато и администрирането на
местните такси и цени на услуги.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 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 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
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 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 16 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 9 от ЗМДТ и
чл.21, ал.1, т. 7 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 319
Общински съвет на Община Белослав прави следните изменения и
допълнения в Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги:

§ 1. В чл.6, ал.2 се създава изречение второ с текст: „В случаите на освобождаване
от такси по решение на Общинския съвет разходите по предоставяне на услугата
са за сметка на общинските приходи”.
§ 2. В чл.7 се отменя ал.5.
§ 3. В чл.17а, т.1 накрая се добавя: „или ако имотът не се ползва през цялата
година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края
на предходната година в общината по местонахождението на имота, като в случая
не се прилага чл.7, ал. 3 и 7”.
§ 4. Чл.17б, т.2 се изменя по следния начин: „Не се събира такса за битови
отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в
които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните
вероизповедания в страната”.
§ 5. В чл. 28, ал. 1 цифрата 3.80 лв./ден се заменя с 4.22 лв/ден;

§ 11. В ПЗР се добавя §34 със следния текст :„Измененията в чл.6, чл.7 ал.5, чл.17а
и чл.17б влизат в сила от 01.01.2014г.

По седма точка
Д.Митишева – Преминаваме към седма 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 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 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
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 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.
И.Сърмов – Удовлетворен съм от предложението на кметска администрация за 40%
намаление на данъка на масово използваните автомобили в нашата община.
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. 1, ал.2 от
ЗМДТ и чл.21, ал.2 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 320
Общински съвет на Община Белослав прави следните изменения и
допълнения в Наредба №5 за определяне размера на местните данъци в Община
Белослав
§ 1. В чл.17, ал.1, т.7 се изменя по следния начин: „Храмовете и манастирите,
предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, върху които
са построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в
страната, както и молитвените домове заедно с поземлените имоти, върху които са
построени-собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната”.
§ 2. В чл.17 се създава ал.5 с текст: „Освобождаването от данък по ал.1, т.15 и 16 се
прилага за общ срок за съответната сграда, не по - дълъг от 10 години”.
§ 3. В чл.32 ал.1, т.1, се създава буква „ж”с текст: „Законно регистрираните
вероизповедания в страната за имотите по чл.17, ал.1, т.7”.
§ 4. чл.41, ал.1 се изменя и става: „За превозните средства с мощност на двигателя
до 74 kw включително, снабдени с действащи катализаторни устройства
несъответстващи на екологичните категории Евро 3, Евро 4, Евро 5, Евро 6 и EEV,
определеният по чл.37 данък за съответната година се заплаща с намаление от 40
на сто”.
§ 5. В чл.41 се създава ал.2 с текст „За превозните средства с мощност на двигателя
до 74 kw включително и съответстващи на екологични категории Евро 3 и Евро 4
данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на Евро 5 и Евро
6 – с 60 на сто намаление от определения по чл.37, ал.1 и 3 данък” .

§ 6. В чл.41 досегашната ал.2 става ал.3 и се изменя : „3а автобусите, товарните
автомобили, влекачите за ремарке, седловите влекачи с двигатели, съответстващи
на екологични категории Евро 3 и Евро 4 данъкът се заплаща с 40 на сто
намаление, а за съответстващите на Евро 5, Евро 6 и EEV – с 50 на сто намаление
от определения по чл.37, ал.5, 6, 7 и 13 данък”.
§ 7. В чл.41, досегашната ал.3 става ал.4”.
§ 8.В чл.41 се създава ал.5 с текст: „Екологичните категории Евро 3, Евро 4, Евро
5, Евро 6 и EEV се удостоверяват чрез представяне на документ, от който е видно
съответствието на превозното средство с определената от производителя
екологична категория”.
§ 9. В ПЗР се добавя §13 с текст: „За целите на прилагане на данъчното
облекчение по чл.41, ал.2 и 3 органите на Министерството на вътрешните работи
предоставят еднократно, служебно, в срок до 31.01.2014г. информация относно
регистрираните за движение към 31.12.2013г. моторни превозни средства,
включително информация за екологичната категория, когато такава е налична”.
§ 10.В ПЗР се добавя §14 с текст: „Настоящите изменения и допълнения, влизат в
сила от първи януари 2014 година ”.

По осма точка
Д.Митишева – Преминаваме към осма точка от дневния ред относно Вземане на
решение за изплащане на задължение на Община Белослав, във връзка с Покана за
доброволно изпълнение. Докладва И.Димитрова – Гл.юрисконсулт на Община
Белослав.
Г-жа Димитрова запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
местно самоуправление в състав от 5 члена, с 4 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 2 гласа - „ЗА” и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
не прие докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.

В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав от
3 члена с 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 4 члена, с 2 гласа - „ЗА” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
не прие
докладната

В залата влизат Хр.Христов и Б.Николов.

Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.
Р.Гацин – Предвидено ли е от къде ще се вземат парите?
Р.Десова- Парите ще се вземат от общинска администрация.
Д.Митишева – Други въпроси, мнения?
В.Цонев – Зам.кмет на общината- Уважаеми общински съветници, в една от срещите,
които проведохме с НАП, дава се шанс на общината да си изплати задължението
разсрочено.Сметките на общината могат да бъдат запорирани.Най- лесно е на НАП да
пуснат към съдия- изпълнител да направят запор на банковата сметка на общината и
казусът приключва. Имаме направен реверанс да се изплати задължението разсрочено
за шестнадесет месеца по 5000 лв, като първоначално искаха задължениетода се
изплати по 10000лв за 6-7 месеца.Ако не започнем да плащаме ще се пристъпи към
запориране на сметката или към продажбата на апартаментите в Приморско.Ние не се
съгласяваме със задължението, пуснали сме възражение в дадения срок и показваме
ясно нашата позиция, че не сме съгласни за част от финансовата корекция и водим
съдебен процес във връзка с наложената санкция.За мен това в момента е найразумното решение, което може да се вземе.
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 ЗМСМА,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 321
1.Общински съвет Белослав дава съгласие наказателната лихва за периода
31.05.2011г. до 29.02.2012г. по Акт за установяване на частно държавно вземане
№12 от 02.03.2012г., издаден от НАП- Централно управление в размер на 71 570,26

лева да се погаси на месечни вноски от по 5 000 лева, платими до 20-то число на
текущия месец, считано от месец декември 2013г. до пълното погасяване на
задължението по изпълнително дело № 20137060400707, образувано от Частен
съдебен изпълнител - Д-р Росица Стоянова, рег.№ 706, с район на действие ОСБургас.
2. Възлага на Кмета на Община Белослав да извърши всички необходими
действия, във връзка с изпълнение на настоящото решение.

В 14,30 часа беше обявена почивка.
Заседанието започна в 14,50 часа.
От заседанието отсъства В.Митева.

По девета точка
Д.Митишева – Преминаваме към девета точка от дневния ред относно Осигуряване на
гориво за нуждите на УП Белослав- Аврен. Докладва Д. Монева – Секретар на Община
Белослав.
Г-жа Монева 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 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 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 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.Като нашата комисия излиза
с предложение да се отпусне 80 литра гориво.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.
К.Николов –Удачно е да се напомни на полицаите,че при условие им се отпуска
допълнително гориво, да обикалят и селата.
В.Кателиев – Изключително рядко ги засичам в кв.Акации, а мисля,че този автомобил
беше отпуснат да обслужва квартала и с.Страшимирово и с.Езерово.Прави ми
впечатление, че полицаи има в часовете около 17,00- 18,00 часа, а когато стават гонките
в квартала около 22,00- 23,00 часа няма присъствие на полицаи.
Ст.Киров – Аз също имам предложение вечер след 22,00 часа полицаите да бъдат поактивни.
Д.Митишева- Други въпроси, мнения?Няма.Преминаваме към гласуване предложението
на комисията по ТСУ.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 14, ”ПРОТИВ”-2 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав, прие направеното предложение.
Д.Митишева – Преминаваме към гласуване на цялата докладна.
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 ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 322
1. Да се осигурят от бюджета на община Белослав за 2014 година средства за
закупуване на 80 /осемдесет / литра гориво – бензин А-95 ежемесечно за лек
автомобил Опел „Астра” с рег. № В 9340 РН, ползван за нуждите на УП БелославАврен.

По десета точка
Д.Митишева – Преминаваме към десета точка от дневния ред относно Приемане на
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на Община Белослав и отмяна на Наредба № 11 за съставяне , изпълнение,
отчитане и контрол на бюджета на Община Белослав.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 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 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.Няма.
С явно гласуване при кворум -16, гласували „ЗА” – 16 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл.76, ал. 3 от
Административно-процесуалния кодекс, чл.8 от Закона за нормативните актове,
при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове,
чл. 75, 76, 77 и 79 от Административно-процесуалния кодекс, чл.21, ал.2 във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл.27,ал.3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 82, ал.1 от Закона за публичните финанси,взе
следното

Р Е Ш Е Н И Е № 323
1. Отменя Наредба № 11 за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на
бюджета на Община Белослав.
2. Приема Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белослав, съгласно Приложение №
1 към настоящето решение.

По единадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към единадесета точка от дневния ред относно Приемане
на план-сметка и определяне размера на такса за битови отпадъци за 2014 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 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 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.
И.Сърмов – Искам да благодаря на г-жа Десова за приложените приложения от
предходни години.
Д.Митишева- Други въпроси, мнения?Няма. Преминаваме към 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.7 ,
чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.66 от ЗМДТ, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 324
1.Общински съвет Белослав приема план-сметка за разходите в дейност
”Чистота” за 2014година в размер на 919 221 лева,съгласно Приложение №1

2.Общински съвет Белослав утвърждава размера на такса за битови
отпадъци за 2014 година за гр.Белослав, с.Разделна,с.Езерово и
с.Страшимирово, както следва:
•
•
•
•
•
•
•
•

2.1.за физически лица 2,2 промила, включващи
2.1.1.за сметосъбиране и сметоизвозване-1,43 промила
2.1.2.за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване
-0,62 промила
2.1.3.обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения0,15 промила
2.2 за юридически лица – 8,6 промила:
2.2.1 за сметосъбиране и сметоизвозване – 5,37 промила
2.2.2 за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване –
2,97 промила
2.2.3 обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения –
0,26 промила

3.Общински съвет Белослав задължава Кмета на Община Белослав да
предприеме всички необходими действия за изпълнение на горните решения на
Общински съвет Белослав

По дванадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към дванадесета точка от дневния ред относно Решение за
поемане на краткосрочен общински дълг чрез Фонд за органите на местно
самоуправление в България – „ФЛАГ” ЕАД 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 5 члена, с 4 гласа - „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги Икономическата
комисия заседава в състав от 4 члена и с 3 гласа - „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
прие докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.

В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав от
4 члена с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 3 члена, с 1 глас - „ЗА” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” не прие
докладната.Комисията излиза с предложение да се излъчат представители от
общинския съвет, които да участват в приемателните комисии.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.
Хр.Христов – Предложението беше направено от мен, оттеглям го.
Г.Тодорова- Уважаеми общински съветници, искам само да внеса малко яснота за
последствията, ако не се приеме това решение.Тъй като срока на договора за
приключване е месец май или юли.Внасяйки искането за краткосрочен кредит по ФЛАГ,
документацията ще се бави 3-4 месеца докато бъде разгледана.Ако сега не се приеме
това решение се изправяме пред казуса, да не можем да приключим в срок всички
дейности по тази оперативна програма, да не можем да подадем в срок окончателни
плащания и от там съответно санкцията за общината може да бъде за неизпълнение на
договора 100%. За това призовавам всички, взимайки решение да са наясно какво ще се
случи ако не се приеме това решение.Всички останали аргументи са
неоснователни.Мисля, че не сме толкова големи да изземваме функциите на
строителния и авторски надзор.
Д.Митишева- Други мнения,въпроси?Няма.
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 11 ,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 5, Общински съвет Белослав на основание, чл.3, чл.13 и чл.17
от Закона за общинския дълг, чл.21 ал.1 т.10 и чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА, взе
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 325
1.Община Белослав да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на
местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме
краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект „Инвестиция в
енергийна ефективност за осигуряване на качествена жизнена и работна среда на
образователния процес в
Община Белослав”, по Оперативна програма
Регионално развитие 2007-2013, приоритетна ос1. ”Устойчиво и интегрирано
градско развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна
ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските
агломерации”, при следните основни параметри:
•

Максимален размер на дълга – 378 000 лева

•

Валута на дълга – лева

•

Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

•

Условия за погасяване:

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части,
без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата – бъдещи вземания по Договор за
безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-09/2010/045 по проект„Инвестиция в
енергийна ефективност за осигуряване на качествена жизнена и работна среда на
образователния процес в
Община Белослав”, Схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане
на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура
в градските агломерации” с Управляващия орган на Оперативна програма
„Регионално развитие”.
•

Максимален лихвен процент –
максимална надбавка от 4.715 %, г.

•

Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

•

Начин на обезпечение на кредита:

-

Учредяване на залог върху бъдещи вземания по Договор за безвъзмездна
помощ BG161PO001/1.1-09/2010/045 по проект„Инвестиция в енергийна
ефективност за осигуряване на качествена жизнена и работна среда на
образователния процес в Община Белослав” с Управляващия орган на
Оперативна програма „Регионално развитие”.

-

Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6

шестмесечен

EURIBOR

плюс

от Закона за общинския дълг;
2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Белослав да подготви
искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит
Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да
извърши всички останали необходими правни и фактически действия за
изпълнение на решението по т. 1.
От залата излизат Хр.Христов и Р.Пенчев.
По тринадесета точка
Д.Митишева –
Преминаваме към тринадесета точка от дневния ред относно
Актуализация на бюджет 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 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 – 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 - 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.
С поименно гласуване при кворум -14 , гласували „ЗА” – 14 ,”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 ЗМСМА,
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 № 326
1.Общински съвет Белослав приема и утвърждава
актуализацията на бюджета

По четиринадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към четиринадесета точка от дневния ред– Актуални
въпроси.Имате думата за въпроси, мнения.
К.Николов- Уважаеми общински съветници, благодаря за възможността да споделя една
много важна тема за жителите на с.Страшимирово.Преди три сесии имаше докладна за
продажба на имот, които се намера на границата с езерото.На самата сесия г-н Петров,
оттегли докладната, до търг не се стигна и продажба нямаше.Към момента ситуацията е
още по- лоша за жителите на селото и най-много за рибарите.Местото, където е
стоянката на рибарите е вече застроено.Рибарите са в невидение къде ще си държат

лодките.От друга страна към читалището е организиран курс по риболов.Целта на този
курс е ясна, но въпреки това настоятелството на читалището е взело решение да иска от
общината, този имот да им бъде предоставен и съответно рибарите да имат достъп до
езерото.Направил съм допитване до жителите на селото и абсолютно всички са
съгласни с идеята имота да бъде запазен.Срокът за който може да бъде предоставен
парцела е 10 години.Умолявам Ви да вземете едно такова решение, да предоставите
парцела за нуждите на читалището в селото.
В.Христова – Според мен е по- добре, читалището да не се натоварва с такава дейност,
а по- скоро рибарите да направят сдружение и на тях да се даде парцела.Освен това си
мисля, че и другите читалища ще имат претенции.
К.Николов – Ако рибарите си направят сдружение, ще трябва имота да се обяви на търг,
а там няма гаранция кой ще спечели.
Р.Гацин – Според мен трябва на общо събрание да се вземе решение, защото
настоятелството е подчинено на общото събрание.Върховният орган на читалището е
общото събрание.Сложно е, не намесвайте читалището в тази работа, това е моя
приятелски съвет.
Д.Йорданова – Искам да обясните как стана така, че на 06.11. читалищното
настоятелство има решение за школа по рибарство и на 07.11. вече школата има
дейност и функционира чудесно.Моля да проведете едно обучение и на останалите
читалища да видят как се развива дейност.
Г-н Ж.Петров – Аз съм за този имот да бъде за жителите на селото и ще внеса докладна,
която да е юридически издържана на една от следващите сесии.
Д.Митишева – Благодаря колеги, това е последната сесия за тази година. На всички
пожелавам весели коледни и новогодишни празници.
Заседанието приключи в 15,30 часа.

Десислава Митишева
Председател на Общински съвет Белослав

