ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ПРОТОКОЛ

№ 33

Днес, 19.06.2014 г. /четвъртък/ от 13.30 часа, в конферентната зала на Община
Белослав, се проведе тридесет и третото 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 – Колеги, добър ден на всички. Положени са подписите на 17 общински
съветника. Имаме необходимия кворум. Откривам тридесет и третото редовно
заседание на Общински съвет Белослав. Всички имате проект за дневен ред. Имате ли
предложения и мнения по него? Ако нямате, предлагам да преминем към
гласуване.Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.
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№ 92/12.06.2014г – Одобряване на проект на Подробен устройствен
проект – парцеларен план за обект „Дъждовна канализация на „Екоинвест Асетс”АД за
ПИ 023005/УПИ І-1,2/, ПИ 023007 и ПИ 000039/ УПИ/ ІІ- 7,39/,местност „Чакмак
баир”, землището на с.Езерово, обл.Варненска
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав
2.Докл. записка вх.№ 83/10.06.2014г - Актуализиране на Годишна програма за
управление и разпореждане с общинска собственост за 2014г
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
3.Докл. записка вх.№ 84/10.06.2014г - Продажба на земеделска земя- частна общинска
собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване .
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
4. Докл. записка вх.№ 85/10.06.2014г - Продажба на земеделска земя- частна общинска
собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване .

Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
5. Докл. записка вх.№ 86/10.06.2014г - Продажба на земеделски земи- частна общинска
собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване .
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
6. Докл. записка вх.№ 87/10.06.2014г- Продажба на недвижим имот- частна общинска
собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
7. Докл. записка вх.№ 88/10.06.2014г - Продажба на земеделска земя - частна общинска
собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване .
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
8.Докл. записка вх.№ 81/04.06.2014г – Промяна в Наредба № 8 за определяне и
администриране на местните такси и цените на услугите в Община Белослав.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: М.Анастасова – Директор дирекция „МПД”
9.Докл. записка вх.№ 89/10.06.2014г- Вземане на Решение за: 1.Издаване на запис на
Заповед от Община Белослав в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
обезпечаващ авансово плащане по договор № 180 от 16.04.2013г.за изпълнение на
проект ”Промоционална кампания на риба и рибни продукти” Мярка 3.4.”Развитие на
нови пазари и промоционални кампании” по Приоритетна ос №3”Мерки от общ
интерес” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република
България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 20072013г., сключен между Община Белослав и Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултури(ИАРА)
2. Издаване на запис на Заповед от Община Белослав в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност
към авансово плащане по договор № 180 от 16.04.2013г. за изпълнение на проект
”Промоционална кампания на риба и рибни продукти” Мярка 3.4.”Развитие на нови
пазари и промоционални кампании” по Приоритетна ос №3”Мерки от общ интерес” от
Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България,
финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007-2013г.,
сключен между Община Белослав и Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултури(ИАРА)
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р. Десова – Гл. счетоводител на Община Белослав

10.Докл. записка вх№ 90/10.06.2014г- Вземане на Решение за: Издаване на запис на
Заповед от Община Белослав в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово
плащане по договор № 03/321/01173 от 27.11.2012г. по Мярка 321 "Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013г.(ПРСР) , Подкрепена от Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони за Проект № 03/321/01173 „Водоснабдяване с.
Страшимирово V-ти етап, Община Белослав ул. „В. Левски”, „Надежда”, „Иван Вазов”,
„Зора”, „Бачо Киро”, „Орел”, „Пробуда”, „Никола Петков”, О. К. 44- О. К.53, сключен
между Община Белослав и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р. Десова – Гл. счетоводител на Община Белослав
11.Докл. записка вх.№ 82/09.06.2014г- Отчет за изпълнение към 31.12.2013г на
бюджета, ИБСФ и поименен списък за капиталови разходи.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Р.Николова – Директор дирекция „ФАО”
12.Докл. записка вх№ 91/11.06.2014г –Актуализация на бюджета и на поименен списък
за капиталови разходи на Община Белослав за 2014г.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Р.Николова – Директор дирекция „ФАО”
13. Разни.

По първа точка
Д. Митишева – Преминаваме към първа точка от дневния ред относно - Одобряване на
проект на Подробен устройствен проект – парцеларен план за обект „Дъждовна
канализация на „Екоинвест Асетс”АД за ПИ 023005/УПИ І-1,2/, ПИ 023007 и ПИ
000039/ УПИ/ ІІ- 7,39/,местност „Чакмак баир”, землището на с.Езерово,
обл.Варненска.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 5 члена, с 5 гласа – „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения?Няма.

С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание
чл.21,ал.1,т.11,чл.27,ал.3 от ЗМСМА,във връзка с чл.129,ал.1 от ЗУТ, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 402
Общински съвет на Община Белослав одобрява проект на ПУП- ПП/ подробен
устройствен план – парцеларен план за обект: ”Дъждовна канализация на
„Екоинвест Асетс” АД за ПИ 023005/УПИ І- 1,2/, ПИ 023007 и ПИ 000039/УПИ ІІ7,39/, местност „Чакмак баир”, землището на с.Езерово, обл.Варненска, част от
Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за ПИ 000039 и 023007,
местност „Чакмак баир”, землището на с.Езерово, като същия се предвижда да
минава само през частни имоти на територията на Община Белослав.
Подробният устройствен план е неразделна част от Комплексен проект за
инвестиционна инициатива за строеж : „Дъждовна канализация на „Екоинвест
Асетс” АД за ПИ 023005/УПИ І- 1,2/, ПИ 023007 и ПИ 000039/УПИ ІІ-7,39/,
местност „Чакмак баир”, землището на с.Езерово, обл.Варненска.

По втора точка
Д. Митишева – Преминаваме към втора точка от дневния ред относно Актуализиране
на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014г.
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 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения?Няма.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 16 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, чл. 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 № 403
Общински съвет на община Белослав приема актуализация на Годишната
програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014 г., както
следва:
1. Допълва т.1 от Раздел ІІ - Описание на имотите и вещите – общинска
собственост, които могат да се отдават под наем:
№
9.

Описание на имота
Апартамент № 31, състоящ се от
три стаи, кухня-трапезария,
сервизни помещения, със ЗП
84,10 кв.м.

Местонахождение на имота
гр.Белослав, кв.”Младост”,
бл.2, вх.3, ет.1

АОС №
20/12.12.1997 г.

2. Допълва т.2 от Раздел ІІ - Описание на имотите и вещите, които общината
има намерение да предложи за продажба:
в гр.Белослав:
№
30.

Описание на имота
УПИ ХІІ в кв.28 по плана на
гр.Белослав, с площ 2 153,31
кв.м., отреден за „Общественообслужващи дейности”

Местонахождение на имота
гр.Белослав

АОС №
1146/08.05.2014 г.

По трета точка
Д.Митишева – Преминаваме към трета точка от дневния ред относно Продажба на
земеделска земя- частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с
тайно наддаване .Докладва Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.

Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 4 члена и с 4 гласа - „ЗА” прие
докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения?
Хр.Христов – Имам една молба и тя е към г-жа Душева, моля думите ми да бъдат
точно и ясно записани в решенията.
П.Душева – В решенията точно и ясно думите Ви не могат да бъдат записани. Вашите
мнения се записват в самия протокол.
Хр.Христов – Следващият ми въпрос е как преди четири сесии шеста категория земя се
предлагаше за 500 лв дка, сега за 2 400лв. Какво стана?
Т.Кирчев- Оценката се определя от лицензиран оценител, който преди няколко сесии
присъстваше на сесия и отговори на какъв принцип прави оценките.
Д.Митишева – Други въпроси? Няма.
В 13,45 часа от залата излиза В.Кателиев.
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 16 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т.
8,чл.27,ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и
чл. 44, ал. 1, т. 1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с
имоти и вещи, собственост на община Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 404
1. Общински съвет на Община Белослав реши да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на земеделска земя – частна общинска собственост,
представляваща имот № 121054, с начин на трайно ползване „Лозе”, находяща се в
местността „Дълбоки дол” в землището на гр.Белослав, с площ 1,100 дка, категория на
земята VІ-та при неполивни условия, описана в АОС № 1142/03.04.2014 г.
2. Общински съвет на Община Белослав определя пазарна цена в размер на
2 400,00 лв. (две хиляди и четиристотин лева), без ДДС и я обявява за начална тръжна
цена при провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделска
земя – частна общинска собственост, представляваща имот № 121054, с начин на
трайно ползване „Лозе”, находяща се в местността „Дълбоки дол” в землището на
гр.Белослав, с площ 1,100 дка, категория на земята VІ-та при неполивни условия,
описана в АОС № 1142/03.04.2014 г.
3. Общински съвет на Община Белослав възлага на кмета на Община Белослав
да проведе публичния търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажба на
общинския имот.

По четвърта точка
Д.Митишева – Преминаваме към четвърта точка от дневния ред относно Продажба на
земеделска земя- частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с
тайно наддаване . Докладва Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
В 13,47 часа в залата влиза В.Кателиев.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 4 члена и с 4 гласа - „ЗА” прие
докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения? Няма.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 16 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, НЕ ЖЕЛАЕ ДА ГЛАСУВА – 1 / Хр.Христов/,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 № 405
1. Общински съвет на Община Белослав реши да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на земеделска земя – частна общинска собственост,
представляваща имот № 000050, с начин на трайно ползване „Лозе”, находяща се в
местността „Момина скала” в землището на гр.Белослав, с площ 2,194 дка, категория
на земята Х-та при неполивни условия, описана в АОС № 1141/03.04.2014 г.
2. Общински съвет на Община Белослав определя пазарна цена на имота в
размер на 3 524,00 лв. (три хиляди петстотин двадесет и четири лева), без ДДС и я
обявява за начална тръжна цена при провеждане на публичен търг с тайно наддаване
за продажбата му.
3. Общински съвет на Община Белослав възлага на кмета на Община Белослав
да проведе публичния търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажба на
общинския имот.

По пета точка
Д.Митишева – Преминаваме към пета точка от дневния ред относно Продажба на
земеделски земи- частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с
тайно наддаване . Докладва Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги
Икономическата комисия заседава в състав от 4 члена и с 4 гласа - „ЗА” прие
докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения?
К. Николов – Уважаема г- жо Председател,уважаеми г-н Петров, уважаеми общински
съветници смятам, че намерението да се продадат тези имоти е погрешно. Там се
оформя един малък квартал.Смятам, че това е алтернативата селото да се разраства.
Според мен тези имоти е по- добре да се продадат на един по- късен етап и не като
земеделски земи.Там ще има нужда от изграждане на ВиК, ел. инсталации, детски
площадки.Затова Ви призовавам да гласувате против продажбата на имотите сега и
евентуално това да стане на по- късен етап.
Т.Кирчев – Мога само да добавя, че трите имота не могат да се продават самостоятелно
и решението трябва да бъде за трите общо.
Г-н Ж.Петров – Има ли кандидати за тези имоти?
Т.Кирчев –Да.
Д.Митишева – Други въпроси, мнения?
Хр.Христов – Понеже разбирам, че имотите са доста апетитни, предлагам цената да се
увеличи два пъти.
Г-н Ж.Петров – Предлагам да уважим мнението на г-н Кмета на селото.Оттегляме
докладната.
И.Сърмов – Искам да подкрепя идеята на г-н Кмета.На един по- късен етап може би ще
има по- добра идея за тези места.

Г-н Ж.Петров – Обръщам се към служителите в дирекцията. Когато внасяме докладни
за продажба на имоти в селата задължително да се съгласува с кметовете,за да не
изпадаме в такива ситуации. Искам да знаем и тяхното мнение.
Хр.Христов –Да оттеглим тогава и докладната за имота в с.Разделна.
В.Вълканова – Искам да Ви кажа, че няма такова оттегляне.Не знам защо г-жо
Председател трябва да се съгласявате.Просто го обърнахме на селско събрание.Искам
да Ви кажа, че това не е редно.
Д.Митишева – Преминаваме към следващата точка.

По шеста точка
Д.Митишева – Преминаваме към шеста точка от дневния ред относно- Продажба на
недвижим имот- частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с
тайно наддаване. Докладва Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 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 3 гласа - „ЗА” и 1 глас
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения?
Хр.Христов –Къде точно се намира този имот?
Т.Кирчев – Имотът е на края на града, посока с.Разделна.
Д.Митишева –Други въпроси? Няма.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 15 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, НЕ ЖЕЛАЕ ДА ГЛАСУВА – 1 / Хр.Христов/,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 № 406
1. Общински съвет на Община Белослав реши да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ УПИ ХІІ, находящ се в кв.28 по плана на гр.Белослав, с площ 2 153,31
кв.м., отреден за „Обществено-обслужващи дейности”, описан в АОС № 1146/08.05.2014
г.
2. Общински съвет на Община Белослав определя пазарна цена в размер на
18 800,00 лв. (осемнадесет хиляди и осемстотин лева), без ДДС и я обявява за начална
тръжна цена при провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на УПИ
ХІІ, находящ се в кв.28 по плана на гр.Белослав, с площ 2 153,31 кв.м., отреден за
„Обществено-обслужващи дейности”, описан в АОС № 1146/08.05.2014 г.
3. Общински съвет на Община Белослав възлага на кмета на Община Белослав
да проведе публичния търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажба на
общинския имот.

По седма точка
Д.Митишева – Преминаваме към седма точка от дневния ред относно Продажба на
земеделска земя - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с
тайно наддаване . Докладва Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 5 члена, с 3 гласа - „ЗА” и 2 гласа
„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 4 гласа - „ЗА” и 1 глас
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие докладната.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения?
Хр.Христов - Тази докладна я гледаме за втори път.Предният път всички бяхме против
и въздържали се, като основанието беше ниската цена.Сега виждам, че цената е повисока с 5-6 000лв.Кметът на с.Разделна го няма. Той знае ли за това.Преди малко

казахте, че кметовете трябва да знаят за продажбата на имоти в селата.Тази докладна
ще я оттеглим ли?
Г-н Ж.Петров – Кметът на с.Разделна знае за продажбата на този имот.Това е
сметището на селото в момента.От тези 34 дка, само 8- 10 дка е суша, другото е
тръстики и вода.
Хр.Христов –Г-н Кмете, да Ви припомня ли Вашите думи.
Г-н Ж.Петров –Не искам с Вас да влизам в задочен спор. Така, че няма нужда да ми
напомняте.Аз искам да попълня общинския бюджет със средства.През 2013г при
заложени 750 хил.лв от продажби, сме реализирали 84 хил лв. За 2014г имаме заложени
280 хил.лв до сега изпълнението е 15%. Трябват средства за благоустрояване. С Вас не
желая да споря г-н общински съветник.С човек, под чието ръководство се пишат
доноси до ДАНС и други институции не желая да влизам в задочен спор. И няма да Ви
отговоря на нито един въпрос.
Хр.Христов – Аз пак ще го кажа.Вие казахте, че докато сте кмет, тази земя няма да я
подложим на гласуване за продажба щом подкупват общински съветници.
Г –н Ж.Петров –Последният път в разговор с Вас Ви оведомих лично, че на тази сесия
тази земя ще бъде предложена за продажба лично в моя кабинет.И Вие тогава ако си
спомняте ми казахте, че имате познат на име Милен, който ще участва в търга. Нека да
участва .Търгът е с тайно наддаване.
Хр.Христов – Търгът е с явно наддаване. Всички други са с тайно този защо е с явно?
Г-н Ж.Петров – Търгът е с тайно наддаване.
Хр.Христов –Носят се слухове и какъв е размерът на подкупа за общинските
съветници, затова предлагам цената да се увеличи със 17 000 лв
Г-н Ж.Петров – По такъв начин обиждате колегите си, всички честни хора, които стоят
в залата.
Хр.Христов – Аз казах, че се носят слухове, може и да не е така.
Г-н Ж.Петров –Докажете го с факти и не злословете върху името и авторитета на
хората, които са Ваши колеги, а пък и върху моето име.Имам чест и достойнство и ще
го защитавам докрая. Няма да влизам в спор.Последният път Ви казах ясно и
категорично,че местото ще бъде продадено.
П.Янева –Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги искам да
подкрепя предложението на г- н Кмета и общинска администрация, тъй като от
всичките 34 дка само 8 дка е земя другото е вода и тръстика.И би било добре имота да
се продаде, тъй като бюджета трябва да се попълва.Мисля, че предложената цена е
нормална.
Хр.Христов –Значи има проблем да вземем повече от продажбата?

П.Янева –Не можем да вземем повече. Аз точно това се опитах да Ви обясня.
Хр.Христов –Аз Ви казвам, че може да се вземе по- висока цена.Аз ще го купя ако
трябва.Всички искаме пари да влизат в общината.Затова Ви предлагам 17 000 лв повисока цена.
Д.Митишева –Има ли други предложения, мнения?
Ст .Михов – Чуват се приказки за подкупи.Стига сме ги дъвкали тези работи.Кажи
Стойчо взема 2 000 лв,Богомил – 5 000лв, кмета- 10 000лв.Да се уточнят тези
работи.Ако някой е взел да си носи отговорността.Този, който клевети също да си носи
отговорността.Събрали сме се да подкрепим общината.
Хр.Христов –Затова правя това предложение, да подкрепим общината.
Д.Митишева- Има ли други предложения, мнения?
П.Атанасова- Предлагам да прекратим разискванията.
Д.Митишева –Постъпи предложение за прекратяване на разискванията.Предлагам да
гласуваме.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17, ”ПРОТИВ”- 0,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав, прие направеното
предложение.
Д.Митишева – Предлагам да гласуваме предложението на г-н Христов за увеличение на
цената със 17 000лв. без ДДС.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 6 ,”ПРОТИВ”-3 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 8 Общински съвет Белослав, не прие направеното
предложение.
Д.Митишева – Преминаваме към гласуване на цялата докладна.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 8 ,”ПРОТИВ”-2 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 7, 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 не прие решението.
Г-н В.Цонев – Един процедурен въпрос.Искам да прегледаме поименното гласуване на
докладната.
След проверка и на диктофона има промяна в гласуването и решението.

С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 9 ,”ПРОТИВ”-2 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 6, 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 № 407
І. Общински съвет на Община Белослав реши да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост,
земеделска земя, с начин на трайно ползване „Наводнена нива”, представляваща имот
№ 000165, с площ 34,804 дка, категория на земята Х-та при неполивни условия,
находяща се в местността „Стара гара” в землището на с.Разделна, описана в АОС №
1133/11.02.2014 г.;
ІІ. Общински съвет на Община Белослав определя пазарната цена на имота,
възлизаща на сумата от 24 900,00 лв. (двадесет и четири хиляди и деветстотин лева),
без ДДС и я обявява за начална тръжна цена при провеждане на публичен търг с тайно
наддаване за продажбата му.
ІІІ. Общински съвет на Община Белослав възлага на кмета на Община Белослав
да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажба на
общинския имот.
В 14,15 часа от залата излиза Хр.Христов.,

По осма точка
Д.Митишева – Преминаваме към осма точка от дневния ред относно Промяна в
Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в
Община Белослав.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 4 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 5 члена с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена, с 4 гласа - „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие
докладната.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.Няма.
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 14 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 2, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т.7 и
чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 8 и чл.9 от Закона за местните данъци и такси,
взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 408
Общински съвет – Белослав променя Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цените на услугите, както следва:
§1. Член 8 ал.1 се изменя и става „Общинският съвет може да освобождава
отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове
такси, след подаване на
заявление с приложени към него документи
удостоверяващи необходимостта от освобождаването им.”
§2. В чл.17б се създава т.3 с текст: „ Освобождават се изцяло от заплащане на
такса битови отпадъци: имотите общинска собственост, предоставени за
управление на общински училища, детски градини и читалища”.
§3. В чл.17б, т.2 след текста се добавя „заедно с поземлените имоти, върху които са
построени”.
§4. В ПЗР от Наредбата се добавя §36 с текст:”Измененията в чл.17б влизат в сила
от 01.01.2014г.”

В 14,30 часа бе обявена почивка.
Заседанието започна в 14,45 часа.

По девета точка
Д.Митишева – Преминаваме към девета точка от дневния ред относно Вземане на
Решение за: 1.Издаване на запис на Заповед от Община Белослав в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор №
180 от 16.04.2013г.за изпълнение на проект ”Промоционална кампания на риба и
рибни продукти” Мярка 3.4.”Развитие на нови пазари и промоционални кампании” по
Приоритетна ос №3”Мерки от общ интерес” от Оперативна програма за развитие на
сектор „Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за
рибарство за програмен период 2007-2013г., сключен между Община Белослав и
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури(ИАРА)
2. Издаване на запис на Заповед от Община Белослав в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност
към авансово плащане по договор № 180 от 16.04.2013г. за изпълнение на проект
”Промоционална кампания на риба и рибни продукти” Мярка 3.4.”Развитие на нови
пазари и промоционални кампании” по Приоритетна ос №3”Мерки от общ интерес” от
Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България,
финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007-2013г.,
сключен между Община Белослав и Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултури(ИАРА) Докладва Р. Десова – Гл. счетоводител на Община Белослав.
Г-жа Десова запозна присъстващите с докладната.
В 14,50 часа от залата излиза 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 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 5 члена с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.

Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена, с 4 гласа - „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие
докладната.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.Няма.
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 16 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл.21 ал.1 т.10 и
т.24, и чл.27,ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА, и Договор за отпускане на финансова помощ
№ 180 от 16.04.2013г.за изпълнение на проект”Промоционална кампания на риба
и рибни продукти” Мярка 3.4.”Развитие на нови пазари и промоционални
кампании” по Приоритетна ос №3”Мерки от общ интерес” от Оперативна
програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България,
финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 20072013г.,сключен между Община Белослав и Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултури(ИАРА), взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 409
1.Общински съвет Белослав упълномощава Кмета на Община Белослав да
подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, без никакви възражения и
без такси и удръжки от какъвто и да е било характер, платима на предявяване в
полза на ДФ„Земеделие"-Разплащателна агенция в размер на 172 446.12лева
(Сто седемдесет и две хиляди четиристотин четирдесет и шест лева и 12стотинки )
за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за
отпускане на финансова помощ № 180 от 16.04.2013г.за изпълнение на
проект”Промоционална кампания на риба и рибни продукти” Мярка
3.4.”Развитие на нови пазари и промоционални кампании” по Приоритетна ос
№3”Мерки от общ интерес” от Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за
рибарство за програмен период 2007-2013г.,сключен между Община Белослав и
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури(ИАРА)
2.Възлага на Кмета на Община Белослав да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по договор № 180 от 16.04.2013г.
и да ги представи пред ДФ„Земеделие"-Разплащателна агенция.
3.Общински съвет Белослав упълномощава Кмета на Община Белослав да
подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, без никакви възражения и
без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платима на предявяване в
полза на ДФ„Земеделие"-Разплащателна агенция в размер на 34 489.22лева
(Тридесет и четири хиляди четиристотин осемдесет и девет лева и 22стотинки ) за
обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия данък върху добавената
стойност към авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №
180 от 16.04.2013г.за изпълнение на проект”Промоционална кампания на риба и
рибни продукти” Мярка 3.4.”Развитие на нови пазари и промоционални
кампании” по Приоритетна ос №3”Мерки от общ интерес” от Оперативна
програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България,
финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 20072013г.,сключен между Община Белослав и Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултури(ИАРА)

4. Възлага на Кмета на Община Белослав да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по договор № 180 от 16.04.2013г.
и да ги представи пред ДФ„Земеделие"-Разплащателна агенция.
5. Общински съвет Белослав отменя Решение №271 от Протокол
№23/18.07.2013г.
По десета точка
Д.Митишева – Преминаваме към десета точка от дневния ред относно- Вземане на
Решение за: Издаване на запис на Заповед от Община Белослав в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху
добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 03/321/01173 от
27.11.2012г. по Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г.(ПРСР)
, Подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за
Проект № 03/321/01173 „Водоснабдяване с. Страшимирово V-ти етап, Община
Белослав ул. „В. Левски”, „Надежда”, „Иван Вазов”, „Зора”, „Бачо Киро”, „Орел”,
„Пробуда”, „Никола Петков”, О. К. 44- О. К.53, сключен между Община Белослав и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция 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 5 члена с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена, с 4 гласа - „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие
докладната.

Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.Няма.
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 16 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл.21 ал.1 т.10 и
т.24, и чл.27,ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА, и Договор за отпускане на финансова помощ
№ 03/321/01173 от 27.11.2012г. по Мярка 321 "Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013г.(ПРСР) , Подкрепена от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони за Проект № 03/321/01173 „Водоснабдяване с.
Страшимирово V-ти етап, Община Белослав ул. „В. Левски”, „Надежда”, „Иван
Вазов”, „Зора”, „Бачо Киро”, „Орел”, „Пробуда”, „Никола Петков”, о. К. 44- о.
К.53„ ,сключен между Община Белослав и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция ,седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Цар Борис ІІІ”№ 136
,ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС №
BG121100421,представляван от изпълнителния директор Мирослав Николов
Николов, взе слезното
Р Е Ш Е Н И Е № 410
1.Общински съвет Белослав упълномощава Кмета на Община Белослав да
подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в
полза на ДФ„Земеделие"-Разплащателна агенция в размер на 130 650.80лева,
(Сто тридесет хиляди шестотин и петдесет лева и 80стотинки ) за обезпечаване на
110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по
договор за отпускане на финансова помощ № 03/321/01173 от 27.11.2012г. по
Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" по
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г.(ПРСР) ,
Подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за
Проект № 03/321/01173 „Водоснабдяване с. Страшимирово V-ти етап, Община
Белослав ул. „В. Левски”, „Надежда”, „Иван Вазов”, „Зора”, „Бачо Киро”, „Орел”,
„Пробуда”, „Никола Петков”, о. К. 44- о. К.53, сключен между Община Белослав и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2.Възлага на Кмета на Община Белослав да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по договор № 03/321/01173 от
27.11.2012г. и да ги представи пред ДФ„Земеделие"-Разплащателна агенция.
3. Общински съвет Белослав отменя Решение №270 от Протокол
№23/18.07.2013г

В 15,00 часа в залата влиза Хр.Христов.

По единадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към единадесета точка от дневния ред относно Отчет за
изпълнение към 31.12.2013г на бюджета, ИБСФ и поименен списък за капиталови
разходи.Докладва Р.Николова – Директор дирекция „ФАО”.

Г-жа Николова запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 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 5 члена с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена, с 4 гласа - „ЗА” и 1 глас „ПРОТИВ” прие докладната.
В 15,10 часа от залата излиза Б.Николов и Хр.Христов.
Д. Митишева- Имате думата за предложения, мнения.Няма.
С поименно гласуване при кворум -15 , гласували „ЗА” – 15 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл.140 от Закона
за публичните финанси, чл.9 от Закона за общинския дълг, чл.21, ал.1,
т.6,чл.27,ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.41 от 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, взе
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 411
1.Общински съвет Белослав приема и утвърждава отчета за изпълнението
на бюджета към 31.12.2013 година съгласно Приложения №№1,2,3,4,5,6 и 7.
2. Общински съвет Белослав приема и утвърждава отчета за изпълнението
на ИБСФ към 31.12.2013 година съгласно Приложение № 8

3. Общински съвет Белослав приема и утвърждава отчета за изпълнението
на поименния списък за капиталови разходи към 31.12.2013 година съгласно
Приложение №9
4.Общински съвет Белослав приема и утвърждава годишния отчет за
състоянието на общинския дълг и на лицата по чл.8а от Закона за общинския
дълг за 2013 година, съгласно Приложения №№10, 11 и 12.
5. Общински съвет Белослав приема и утвърждава отчета на план-сметка за
разходите в дейност „Чистота” към 31.12.2013г., съгласно Приложение№13.

По дванадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към дванадесета точка от дневния ред относно
Актуализация на бюджета и на поименен списък за капиталови разходи на Община
Белослав за 2014г. Докладва Р.Николова – Директор дирекция „ФАО”.
Г-жа Николова запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 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 5 члена с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 5 члена, с 4 гласа - „ЗА” и 1 глас „ПРОТИВ” прие докладната.
В 15,15 часа в залата влиза Хр.Христов.

Д. Митишева- Имате думата за въпроси, предложения, мнения.
Г.Тодорова- Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги,аз имам един
въпрос и той е какво точно включва „Преработката на проект „Рехабилитация на
ул.”Цар Асен”от о.к.11-о.к.13-о.к.35-о.к.65 в с. Страшимирово?
Т.Кирчев- Когато сме кандидатствали с проект „Рехабилитация на ул. „Цар Асен”
засягаме съществуващо положение като на някой места ще отпадне тротоарна част,
която ще бъде заменена с преасфалтиране.Това е преработката.Съгласувано е с г-н
Кмета.
Г.Тодорова – Благодаря Ви.
В 15,17 часа от залата излиза В.Вълканова.
Д.Митишева –Колеги, други въпроси? Няма.
С поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 15 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал.1, т.6,
чл.27,ал.4
и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.124 от Закона за публичните финанси, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 412
1.Общински съвет Белослав приема актуализацията на бюджета и на
поименния списък за капиталови разходи за 2014г., съгласно Приложение №1 и 2.

По тринадесета точка
Д.Митишева –Давам думата на г-н Петров
Г-н Ж.Петров – Уважаеми общински съветници, първо искам да кажа добрата новина,
че Комисията за бедствия и аварии одобри проекта за ремонт на покрива на НУ”Отец
Паисий” в гр. Белослав.След като получим официално протокола и заповедта ще бъде
обявена обществена поръчка, а няма да бъде използван чл.50 пряко
договаряне.Фирмите ще се явят на търг.Поръчката е за около 90 000 лв, така че това
лято трябва да направим ремонта на покрива.Имам един въпрос, който искам да
поставя пред Вас, тъй като същия ще бъде внесен за разглеждане на следващи
сесии.Това е едно писмо изпратено от Логистичен център Варна, с комплект
документи.Преди две седмици г-н Тодор Батков беше при мен в кабинета.Става въпрос
за изграждане на съоръжение, което започва от общинския път за с.Страшимирово
/долния преди комина/, пресича ж.п. линията, пресича пътя Девня- Варна и от баира
слиза долу.Целта на това съоръжение е да подобри транспортната обстановка в района,

според писмото от Логистичен център.Дружеството ще поеме разходите по
проектирането, построяването на съоръжението и предлага на общината
сътрудничество и партньорство в реализацията на проекта. Това съоръжение
общинския съвет трябва да каже дали е необходимо на общината и ще го ползваме ли.
Вторият въпрос е след като той поема проектиране и изграждане и иска да го
предостави като актив на общината кой ще поддържа този мост? На първият разговор
отговора беше, че ще се подпише договор за безсрочно поддържане на моста,
съоръжението и пътя.Онзи ден получих договор, в който пише, че 10 години
изпълнителят се задължава да извършва текущо и зимно поддържане.Какво да прави
общинска администрация? Писахме писмо до Изпълнителна агенция пътна
инфраструктура и получаваме отговор, че са съгласни, но трябва да се уточни частно
или общинско ще е съоръжението.Писахме писмо до НКЖИ и получаваме отговор
според който не става ясно може ли съоръжението, което пресича ж.п. линии да бъде
частно и по такъв начин задължително трябва да бъде общинско.В тази връзка онзи ден
написахме писмо до Министъра на транспорта за писмено становище дали е
допустимо съоръжението да бъде частна общинска собственост.Лично моето мнение,
ако получим отговор, че може да бъде частна общинска собственост на практика на
нашата община това съоръжение не ни е необходимо.Това съоръжение ще осигури
достъпа на неговите зърновози на тирове.От една страна е добре той да изгради това
съоръжение, но на практика от друга страна поддръжката на този мост ще бъде
трудна.Чакам отговор от Министъра на транспорта.Така, че на следващата сесия по
всяка вероятност този въпрос ще бъде поставен на Вашето внимание.Общинският
съвет е този, който ще реши как ще процедираме напред.Благодаря Ви за вниманието.
Г-жа В.Христова запозна общинските съветници с проблемите в с.Страшимирово след
проливните дъждове свързани с извършения ремонт на улиците.

Заседанието приключи в 15,30 часа.

Десислава Митишева
Председател на Общински съвет Белослав

