ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ПРОТОКОЛ

№ 39

Днес, 22.01.2015 г. /четвъртък/ от 13.30 часа, в конферентната зала на Община
Белослав, се проведе тридесет и деветото редовно заседание на Общински съвет
Белослав. При откриване на заседанието присъстваха 17 общински съветника и Кмета
на Община Белослав – г-н Желязко Петров.
Д.Митишева – Колеги, добър ден на всички. Положени са подписите на седемнадесет
общински съветника имаме кворум и откривам тридесет и деветото редовно заседание
на Общински съвет Белослав.Всички имате проект за дневен ред. Имате ли
предложения по него? Няма.Предлагам да гласуваме проекта за дневен ред.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17, Общински съвет Белослав
реши да приеме следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докл. записка вх.№ 9/14.01.2015г- Приемане на Отчет за състоянието на общинската
собственост и за резултатите от нейното управление за 2014г.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
2.Докл. записка вх.№ 17/14.01.2015г.- Приемане на Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015г.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
3.Докл. записка вх.№ 10/14.01.2015г. – Прекратяване на съсобственост между Община
Белослав и физическо лице, чрез продажба частта на общината.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
4.Докл. записка вх.№ 11/14.01.2015г- Продажба на земеделска земя – частна общинска
собственост – имот № 031017, находящ се в местността „Скелята” в землището на гр.
Белослав, 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.№ 12/14.01.2015г- Продажба на земеделска земя – частна общинска
собственост – имот № 000278, находящ се в землището на гр.Белослав, 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.№ 13/14.01.2015г- Продажба на недвижим имот- частна общинска
собственост -УПИ VІІ – 1635 в кв. 105 по плана на гр. Белослав, 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.№ 14/14.01.2015г- Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване
на земеделска земя- частна общинска собственост, представляваща имот № 000099,
находящ се в землището на с.Езерово.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
8.Докл .записка вх.№ 16/14.01.2015г –Продажба на земеделска земя- частна общинска
собственост – имот № 000241, находящ се в местността „Балтата” в землището на
гр.Белослав, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
9.Докл. записка вх.№ 15/14.01.2015г. – Определяне правила за предоставяне на мери и
пасища от общинския поземлен фонд.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
10.Докл . записка вх.№ 18/14.01.2015г . –Вземане на решение за безвъзмездно
учредяване право на строеж на нов пътен възел, нова пътна варианта и нов надлез над
жп линията „София- Варна” и път ІІІ – 2008 „Девня(кв.Повеляново)- Езерово- Варна”
при км 10+960.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
11.Докл .записка вх.№ 19/14.01.2015г- Поправка на очевидна фактическа грешка в
Решение № 453 от Протокол № 38/11.12.2014г
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”

12.Докл. записка вх.№ 1/09.01.2015г – Изменение и допълнение на Наредба № 5 за
определяне размера на местните данъци.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: М.Анастасова – Директор дирекция „МПД”
13.Докл. записка вх.№ 2/09.01.2015г- 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”
14.Докл. записка вх.№ 4/12.01.2015г. – Освобождаване от заплащане на такса за битови
отпадъци
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: М.Анастасова – Директор дирекция „МПД”
15. Докл. записка вх.№ 3/09.01.2015г. – Отчет за изразходваните средства за
командировка на Кмета на Община Белослав за времето от 01.10.2014г до 31.12.2014г.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:К.Павлова - Гл. счетоводител на Община Белослав
16.Докл. записка вх.№ 8/13.01.2015г. – Отчет за дейността на местната комисия за
борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН)
към Община Белослав за 2014 година.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: В.Цонев – Зам. кмет на Община Белослав
17.Докл. записка вх.№ 5/12.01.2015г – Годишен доклад за наблюдение на изпълнението
за 2014година на Общинския план за развитие на Община Белослав 2014-2020 година.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав
18.Докл. записка вх.№ 7/13.01.2015г. –Отчет за изпълнение Програмата за управление
за третата година от мандат 2011-2015г.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав
19.Докл. записка вх.№ 6/12.01.2015г –Отчет за изпълнение решенията на общински
съвет Белослав, взети през периода 01.07.2014г- 31.12.2014г.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Д. Монева – Секретар на Община Белослав

20.Докл. записка вх.№ 20/15.01.2015г – Отчет за дейността на Общински съвет
Белослав и неговите комисии през периода юли - декември 2014година
Внесено: Десислава Митишева -Председател на Общински съвет Белослав
Докладва:Десислава Митишева-Председател на Общински съвет Белослав

По първа точка
Д. Митишева – Преминаваме към първа точка от дневния ред относно Приемане на
Отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното
управление 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 ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателстващият ИК, д-р Иван Сърмов.
И.Сърмов- Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, ИК комисия в
състав от 3 члена, с 3 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 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” – 17 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 23 и
т. 24, чл.27,ал.3 от ЗМСМА, чл. 66а от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 6 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 № 461
Общински съвет на Община Белослав приема Отчет за състоянието на
общинската собственост и за резултатите от нейното управление за 2014 г.
По втора точка
Д. Митишева – Преминаваме към втора точка от дневния ред относно Прекратяване
на съсобственост между Община Белослав и физическо лице, чрез продажба частта на
общината. Докладва Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 5 члена, с 5 гласа -„ЗА” прие докладната.
Д. Митишева- Имате думата за въпроси, мнения.
И.Сърмов – Един уточняващ въпрос. Къде се намират 10 дка в местността „Скелята”?
Т.Кирчев – В посока Варна от дясната страна.
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 ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал.
2 и ал. 3 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и
вещи, собственост на община Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 462
Общински съвет на община Белослав приема Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015 г.

По трета точка
Д.Митишева – Преминаваме към трета точка от дневния ред относно Прекратяване на
съсобственост между Община Белослав и физическо лице, чрез продажба частта на
общината. Докладва Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.

П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията
по местно самоуправление в състав от 5 члена, с 5 гласа -„ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателстващият ИК, д-р Иван Сърмов.
И.Сърмов- Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, ИК комисия в
състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д. Митишева- Имате думата за въпроси, мнения. Няма.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 17,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание чл. 21, ал. 1, т. 8,
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската
собственост и чл. 50, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Наредба № 4 за придобиване, управление
и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 463
1. Общински съвет на Община Белослав дава съгласието си да се прекрати
съсобствеността между Община Белослав и Кирил Хараланов Лазаров от гр.Варна,
ж.к.”Владиславово”, бл.308, вх.5, ет.4, ап.89, чрез продажба частта на общината,
съставляваща 12,27 кв.м. идеални части от УПИ V-396 в кв.29 по плана на
с.Страшимирово, ул.”Пробуда” № 1б, отреден за „Жилищно строителство”, целия с
площ 471,56 кв.м., описани в Акт за частна общинска собственост № 1173/20.11.2014
г. за сумата от 71,00 лв. (седемдесет и един лева), без ДДС, съгласно доклад на
оценител на имоти.
2. Общински съвет на Община Белослав възлага на Кмета на общината да
сключи договор за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалните
части от имота, собственост на Община Белослав.
По четвърта точка
Д.Митишева – Преминаваме към четвърта точка от дневния ред относно Продажба на
земеделска земя – частна общинска собственост – имот № 031017, находящ се в
местността „Скелята” в землището на гр. Белослав, 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 председателстващият ИК, д-р Иван Сърмов.

И.Сърмов- Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, ИК комисия в
състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д. Митишева- Имате думата за въпроси, мнения. Няма.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 17,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание чл. 21, ал. 1, т. 8,
чл.27,ал 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и
чл. 44, ал. 1, т. 1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с
имоти и вещи, собственост на община Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 464
1. Общински съвет на Община Белослав реши да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на земеделска земя – имот № 031017, с начин на
трайно ползване „Нива”, с площ 4,002 дка, находяща се в местността „Скелята” в
землището на гр.Белослав, категория на земята ІV-та при неполивни условия, описана
в АОС № 355/18.02.2004 г.
2. Общински съвет на Община Белослав определя пазарна цена на имота в
размер на 3 040,00 лв. (три хиляди и четиридесет лева) 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
земеделска земя – частна общинска собственост – имот № 000278, находящ се в
землището на гр.Белослав, 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 председателстващият ИК, д-р Иван Сърмов.
И.Сърмов- Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, ИК комисия в
състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д. Митишева- Имате думата за въпроси, мнения.

Г.Тодорова – По принцип нямам въпроси. Имам една забележка, за областна управа да
се приложи актуална скица .
Д. Митишева- Благодаря, други въпроси? Няма.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 17,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание чл. 21, ал. 1, т. 8,
чл.27,ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, 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 № 465
1. Общински съвет на Община Белослав реши да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на земеделска земя – имот № 000278, с начин на
трайно ползване „Друг селскостопански терен”, с площ 4,231 дка, находяща се в
землището на гр.Белослав, категория на земята ІV-та при неполивни условия, описана
в АОС № 1157/25.06.2014 г.
2. Общински съвет на Община Белослав определя пазарна цена на имота в
размер на 3 175,00 лв. (три хиляди сто седемдесет и пет лева) 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 шеста точка
Д.Митишева – Преминаваме към шеста точка от дневния ред относно Продажба на
недвижим имот- частна общинска собственост -УПИ VІІ – 1635 в кв. 105 по плана на
гр. Белослав, 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 председателстващият ИК, д-р Иван Сърмов.
И.Сърмов- Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, ИК комисия в
състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д. Митишева- Имате думата за въпроси, мнения. Няма.

С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 17,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание чл. 21, ал. 1, т. 8,
чл.27,ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и
чл. 44, ал. 1, т. 1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с
имоти и вещи, собственост на община Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 466
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 VІІ-1635 в кв.105 по плана на гр.Белослав, с урегулирана площ
331,63 кв.м., находящ се в гр.Белослав, отреден за „Жилищно строителство”, описан в
АОС № 1171/05.11.2014 г.
2. Общински съвет на Община Белослав определя пазарна цена в размер на
2 300,00 лв. (две хиляди и триста лева), без ДДС и я обявява за начална тръжна цена
при провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на УПИ VІІ-1635 в
кв.105 по плана на гр.Белослав.
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 чрез
публичен търг с тайно наддаване на земеделска земя- частна общинска собственост,
представляваща имот № 000099, находящ се в землището на с.Езерово. 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 –Благодаря! Давам думата на председателстващият ИК, д-р Иван Сърмов.
И.Сърмов- Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, ИК комисия в
състав от 3 члена, с 3 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 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.
В.Кателиев – Имах възможността да отида да видя това место и трябва да Ви кажа, че
за разлика от началото, когато мнението ми беше, че трябва да се продаде скъпо, сега
съм на друго мнение, освен за рибарско селище, за друго не става. Оттам преминават
всички комуникации. Напълно съм съгласен с цената. Моята молба е да не стане така,
че след като го продадем и след два месеца да искат да им се направи път.
Д.Митишева – Благодаря, колеги имате ли други въпроси, мнения?
Г-н Ж.Петров- Уважаеми общински съветници, общината няма такова задължение да
им правим път.
Д. Митишева- Други въпроси, мнения? Няма.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 17,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание чл. 21, ал. 1, т. 8,
чл.27,ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и
чл. 44, ал. 1, т. 1 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с
имоти и вещи, собственост на община Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 467
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 № 000099, с начин на трайно ползване „Мочурище”, находяща се
в землището на с.Езерово, с площ 13,044 дка, категория на земята Х-та при неполивни
условия, описана в АОС № 1161/27.06.2014 г.
2. Общински съвет на Община Белослав определя пазарна цена на имота в
размер на
13 400,00 лв. (тринадесет хиляди и четиристотин лева) 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 осма точка
Д.Митишева – Преминаваме към осма точка от дневния ред относно Продажба на
земеделска земя- частна общинска собственост – имот № 000241, находящ се в

местността „Балтата” в землището на гр.Белослав, чрез провеждане на публичен търг с
тайно наддаване.
В 13,50 часа от залата излиза Хр.Христов.
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 –Благодаря! Давам думата на председателстващият ИК, д-р Иван Сърмов.
И.Сърмов- Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, ИК комисия в
състав от 3 члена, с 3 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 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 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 № 468
1. Общински съвет на Община Белослав реши да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на земеделска земя – имот № 000241, с начин на
трайно ползване „Наводнена ливада”, с площ 112,782 дка, находяща се в
местността „Балтата” в землището на гр.Белослав, категория на земята V-та при
неполивни условия, описана в АОС № 914/14.04.2010 г.

2. Общински съвет на Община Белослав определя пазарна цена на имота в
размер на 202 000,00 лв. (двеста и две хиляди лева) 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 девета точка
Д.Митишева – Преминаваме към девета точка от дневния ред относно– Определяне
правила за предоставяне на мери и пасища от общинския поземлен фонд. 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 поименно гласуване при кворум -16 , гласували „ЗА” – 16,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание чл.37о и 37и от
Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и чл. 21, ал.1, т. 8,
чл.27,ал.4 ал.5 от ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 469
1. Общински съвет – община Белослав утвърждава Годишен план за паша през
2015 г. за землищата на община Белослав.
2. Общински съвет – община Белослав дава съгласие за предоставяне на
общинските мери и пасища за общо и индивидуално ползване.
3. Общински съвет – община Белослав определя пасищата, мерите за общо и
индивидуално ползване, съгласно приложение № 1.
Общински съвет – община Белослав приема правила, включващи задълженията
на Общината и на ползвателите, за ползването на мерите и пасищата по т.2 – за
отглеждане на животни и поддържането им в добро земеделско и екологично
състояние:
- Да не променят предназначението на мерите и пасищата;
- Да не използват мерите и пасищата за неземеделски нужди;
- Да подържат мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние;

- Да почистват мерите и пасищата от замърсяване и камъни;
- Да не допускат замърсяването на мерите и пасищата с битови строителни,
производствени, опасни и други отпадъци;
- Да опазват евентуално съществуващите надземни и подземни съоръжения и
знаци, да предпазват земите от ерозия, заблатяване, да не унищонават трайните
насаждения и др.
- Предоставените площи да се опазват от ерозия, заблатяване, засоляване и други
увреждания;
- Забранява се паленето на растителност в мерите и пасищата;
- Забранява се наторяването с изкуствени торове и утайки от пречистването на
отпадачни води;

По десета точка
Д.Митишева – Преминаваме към десета точка от дневния ред относно Вземане на
решение за безвъзмездно учредяване право на строеж на нов пътен възел, нова пътна
варианта и нов надлез над жп линията „София- Варна” и път ІІІ – 2008
„Девня(кв.Повеляново)- Езерово- Варна” при км 10+960. 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 –Благодаря! Давам думата на председателстващият ИК, д-р Иван Сърмов.
И.Сърмов- Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, ИК комисия в
състав от 3 члена, с 3 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 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.
В.Кателиев- Колеги, аз съм за направата на такъв мост, тъй като ще се затрудни
достъпа и движението до кв.”Акации”.И моята молба е първо да се направи моста и
след това да се строят другите неща.
В 14,00 часа в залата влиза Хр.Христов.
Д. Митишева- Имате думата за други въпроси, мнения. Няма.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 17,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание чл.37 ал.3 и ал.5
от ЗОС, чл.30, ал.3 ППЗОЗЗ и чл.21 ал.1 т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, взе
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 470
1.Общински съвет Белослав дава съгласие „Логистичен център –Варна”
ЕАД да изгради нов пътен възел, нова пътна варианта и нов надлез над жп
линията „София - Варна” и път III-2008 „Девня(кв.Повеляново) – Езерово Варна” при км10+960.
2.Общински съвет Белослав дава предварително съгласие за промяна
предназначението на ПИ № 000710 «Друг селскостопански терен», в землището на
гр.Белослав с площ от 3,000дка.- частна общинска собственост (АОС №
1168/09.09.2014г.) за реализация на проект - нов пътен възел, нова пътна
варианта и нов надлез над жп линията „София - Варна” и път III-2008
„Девня(кв.Повеляново) – Езерово - Варна” при км10+960.
3. Общински съвет Белослав учредява безвъзмездно на „Логистичен център –
Варна” ЕАД, представлявано от Иван Касалийски, ЕИК 201845031, адрес на
управление- гр.София, р-н „Триадица”, ул.”Княз Борис І” № 97, ет.1, право на
строеж върху имоти: ПИ № 000710 «Друг селскостопански терен», в землището на
гр.Белослав с площ от 3,000дка.- частна общинска собственост (АОС №
1168/09.09.2014г.) и УПИ VІ, кв.24 по плана на гр.Белослав с площ от
3 108,09кв.м., отреден за „Инфраструктура” - частна общинска собственост (АОС
№ 1150/14.05.2014г.) за изграждане на нов пътен възел, нова пътна варианта и нов
надлез над жп линията „София - Варна” и път III-2008 „Девня(кв.Повеляново) –
Езерово - Варна” при км10+960.
4.Правото на строеж се учредява за срок от 10(десет) години, като след
изтичане на посочения срок по силата на чл.37, ал.3 от ЗОС, общината ще
придобие собствеността на построения обект.

5. Определя срок на валидност на предварителното съгласие – до 3 (три)
години.

По единадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към единадесета точка от дневния ред относно Поправка
на очевидна фактическа грешка в Решение № 453 от Протокол № 38/11.12.2014г
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.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 и чл. 62, ал. 2 от АПК,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 471
1.Общински съвет Белослав допуска поправка на очевидна фактическа грешка
в свое Решение № 453 от протокол № 38 от 11.12.2014 г. за одобряване на задание за
изработване на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) на ПИ
000162, ПИ 093001 и ПИ 093002, местност „Върбалака” в землището на гр.Белослав,
община Белослав, обл.Варненска за осигуряване на достъп до ПИ 093004, като вместо
„ПИ 000162”, да се чете „ПИ 000612”.
2. Настоящото решение става неразделна част от решение № 453 от Протокол №
38 от 11.12.2014 г.
По дванадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към дванадесета точка от дневния ред относно Изменение
и допълнение 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 ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.

Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателстващият ИК, д-р Иван Сърмов.
И.Сърмов- Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, ИК комисия в
състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната. Искаме да разгледаме данъците за
МПС. Явно за тази година няма да стане.За следваща или по-следваща сесия искаме да
внесем докладна. Идеята ни е кметска администрация да направи съпоставка с
данъците в други общини. Евентуално през следващата година да се изравнят данъците.
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 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.
Г-н Ж.Петров – Уважаеми общински съветници, в отговор на въпроса на д-р Сърмов
има резон във въпроса, който поставя. Коефициентите , с които се начислява данъка е
по- висок в нашата община. Маруся, до кога е срока, в който може да стане промяна?
М. Николова- До края на годината за следващата година. През годината не може да
става промяна.
Г-н Ж.Петров – Имаме собственици на товарни автомобили, които са си регистрирали
МПС в други съседни общини.
И.Сърмов – Искам само да кажа, че нашата група ще внесе докладна за следваща сесия.
Д. Митишева- Имате думата за други въпроси, мнения. Няма.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 1, ал.2 от
ЗМДТ и чл.21, ал.2, чл.27, ал.3 от ЗМСМА, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 472
Общински съвет на Община Белослав прави следните изменения и допълнения в
Наредба №5 за определяне размера на местните данъци в Община Белослав
§ 1. Съществуващия текст на чл.4 става ал.1
§ 2. В чл.4 се добавя ал.2 с текст: „Данъчните декларации по ал.1 могат да се подават и
по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс” .
§ 3.В чл.5, ал.3 се изменя така: „В производствата по ал.1 служителите на общинската
администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а в
производствата по обезпечаване на данъчни задължения-на публични изпълнители.
Когато в нормативен акт е предвидено изискване за представяне на удостоверение по
чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за задължения за данъци и
такси по този закон се представя удостоверение само за задълженията за данъци и
такси към общината по постоянен адрес, съответно седалище, на задълженото лице.”
§ 4. В чл.5 се създава ал.6
„(6) Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл.152, ал.2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а ръководителят на звеното за местни
приходи в съответната община-на териториален директор на Националната агенция за
приходите”.
§ 5. Създава се чл.5а:
„(1) Общините предоставят ежедневна
Министерството на финансите за:

информация

по

електронен

път

на

1. идентификационните данни за задължените лица по закона за местните
данъци и такси;
2. обектите на облагане с местни данъци и такси данъчните им оценки и
отчетните им стойности;
3. правата на собственост и ползване върху обектите на облагане;
4. данъчните облекчения и освобождавания по този закона за местните данъци
и такси;
5. размера на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и
непогасените задължения;
6. мерки за обезпечаване и събиране на вземанията по закона за местните
данъци и такси;
7. други данни от значение за определянето, обезпечаването и събирането
на местните данъци и такси.

„(2) Информацията по ал. 1 се предоставя по ред, начин и във формат, определени със
заповед на министъра на финансите. Заповедта се публикува на интернет страниците
на Министерството на финансите и Националното сдружение на общините в Република
България.
§ 6. В чл.12,
а) В ал.1 текста “от 1 март до 30 юни и до 30 октомври” се изменя на “до 30 юни и до 31
октомври”
б) В ал.2 текста „от 1 март” се заличава.
§ 7. В чл.13 ал.1 след края на текста се добавя „и се съобщава на лицата до 1 март на
същата година.
§ 8. В чл.21 се създава ал.3:
„(3) Алинея 2 не се прилага, ако договорът е сключен в изпълнение на задължение по
закон.”
§ 9. В чл.23 текста „чл.23” става „чл.22”.
§ 10. В чл.28, се създава ал.6 с текст: „Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в
изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за
безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни
инвестиционни проекти.”.
§ 11. В чл.30 се създава ал.2: с текст: „Имуществото се оценява по реда на чл.46 от
ЗМДТ.”
§ 12. В чл.32, ал.2 се изменя така: ” Освобождава се от данък полученото имущество по
ал. 1, както и последващото прехвърляне на трети лица, при условие че прехвърлянето
е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната
организация по ал. 1 или които са посочени като основание за освобождаване от данък.
При неизпълнение на условията за освобождаване несъбраният данък става дължим.
§ 13. В чл.33 се добавя ал.4
„(4) Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6,
8 и 9 от Закона за местните данъци и такси, както и за получени и предоставени
дарения от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър
на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна
дейност”.
§ 14.Създава се чл.35а:
„(1) Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз
основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от
Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.”

„(2) Данните по ал. 1 се предоставят от Министерството на финансите на общините:
1. ежедневно - чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка
между Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на
местните данъци и такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на
пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, или
2. ежемесечно - на електронен носител.
”(3) Алинея 1 не се прилага, когато:
1. пътното превозно средство е придобито по наследство;
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство
няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;
4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от
данък;
5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с
изключение на данъчното облекчение по чл. 59, ал. 2 и 3 от ЗМДТ, когато в регистъра
има данни за екологичната категория на превозното средство.”
§ 15. В Член 36:
А) ал.1 се изменя така:” Собствениците на превозни средства, с изключение на
случаите по чл. 35а, ал.1, декларират пред общината по постоянния им адрес,
съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от
придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в
страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за
движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се
подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ.
Б) ал.3 се изменя така: ”Собствениците на превозни средства предявяват правото си на
освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчната
декларация по ал. 1 или с подаване на нова данъчна декларация.”.
В) създават се ал.4, 5, 6, 7, 8 и 9:
”(4) Служителят на общинската администрация може да изисква документи,
удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При
прекратяване на регистрация на превозно средство данъчно задълженото лице
представя документ от компетентен орган.”.
”(5) Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите
съсобственици.”

”(6) Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство,
за такава се приема годината на първата му регистрация.”
”(7) Когато няма налична информация в общината за платения данък по чл. 44 от
ЗМДТ, собственикът представя документ за платения данък при придобиването на
декларираното превозно средство, а в случаите по чл. 168 от Закона за данък върху
добавената стойност - документ, удостоверяващ внасянето на данъка върху добавената
стойност.”
”(8) Когато в свидетелството за регистрация на превозните средства по чл. 55, ал. 7 от
ЗМДТ липсват данни за допустимата максимална маса на състава от превозни
средства, в декларацията по ал. 1 се посочва допустимата максимална маса на състава
от превозни средства, определена от производителя.”
”(9) При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за
определяне размера на данъка, дължимият данък се определя от служител на
общинската администрация и се съобщава на лицето.”
§ 16. След съществуващия текст на чл.40, ал.4 се поставя запетая и се добавя
„мотоциклети и мотопеди”.
§ 17. Чл.42, ал.1 се променя и става:” Данъкът върху превозните средства се плаща на
две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която
е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.”
§ 18. В чл.43 текста „чл.54, ал.2” се променя и става „чл.54, ал.5”
§ 19. В чл.44 ал.1 след текста „извършва патентни дейности” се поставя запетая и се
добавя текста ”посочени в Приложение № 1”.
§ 20. Създава се чл.46а:
„(1) Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат
да ползват данъчни облекчения в следната поредност:
1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над
50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на
компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако
извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата
данъчна година;
2. физическите лица, включително едноличните търговци, които
извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна
дейност от посочените в т. 1 - 36 от приложение № 1 по чл.44, заплащат патентния
данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер; за
извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага;

3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са
пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и
31 на приложение № 1 по чл.44, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за
съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през
цялата данъчна година;
4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по
смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10
на приложение № 1 по чл.44, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за
съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията
по чл. 61н от ЗМДТ е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на
чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.
§ 21. В Глава втора „Местни данъци” се създава Раздел VІІ „Туристически данък” със
съществуващите чл.50, чл.51 и чл.52 от Наредбата

По тринадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към тринадесета 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 ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателстващият ИК, д-р Иван Сърмов.
И.Сърмов- Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, ИК комисия в
състав от 3 члена, с 3 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 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 поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 17,”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл.21, ал.1, т.7,
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 № 473
§ 1. В чл.7, ал.2 текста „в деловодството на Община Белослав” се променя и става
”в община Белослав – Дирекция „Местни приходи и дейности”.
§ 2 В чл.16 се създава ал.4 в сила от 01.01.2016г. с текст:”Когато не може да се
установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата се определя в
левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския
съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната
балансова стойност или пазарната им цена.”
§ 3. Член 16а, ал.1 се променя и става:” Таксата се плаща на две равни вноски в
следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На
предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.”
§ 4. Член 16а, ал.3 се отменя.
§ 5. В чл.27 се добавя ал.9.
(9) За ползване на детски градини в периода от 01.06. до 14.09.от деца в
подготвителна група в ОДЗ, придобили удостоверение за завършена
подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата
календарна година, лицата по ал. 1 заплащат месечна такса в размер на 80
лв.пропорционално на присъствените дни при запазване на преференциите в ал.2,
ал.3, ал.4 и ал.5. Преди ползване на услугата през посочения период лицата по ал.1
заплащат депозитна вноска в размер на 80лв., която им се възстановява след
заплащане на всички дължими от тях такси за ползване на детска градина. В
случай, че задълженията за таксата не бъдат погасени депозитът се използва за
погасяването им.
§ 6. Чл.54, р.ІІ т.4 текста”5.00 лв.” се променя и става”30.00 лв.
§ 7. Чл.54,р.ІІ т.5 се отменя.
§ 8. В ПЗР на Наредба №8 се добавя § 39 с текст: „Член 16, ал.4 влиза в сила от
01.01.2016г.”
§ 9. В ПЗР на Наредба №8 се добавя § 40 с текст: „Член 16а, ал.1 и ал.3 влизт в
сила от 01.01.2015г.”

По четиринадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към четиринадесета точка от дневния ред Освобождаване
от заплащане на такса за битови отпадъци. Докладва М.Анастасова – Директор
дирекция „МПД”.
Г- жа Анастасова запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателстващият ИК, д-р Иван Сърмов.
И.Сърмов- Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, ИК комисия в
състав от 3 члена, с 3 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 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” – 17 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл.21, ал.1, т.23,
чл.27,ал.3 от ЗМСМА и чл.7, ал.1 и ал.7 от Наредба №8 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 474
Общински съвет на Община Белослав освобождава „Екоинвест асетс „ АД от
заплащане на такса за битови отпадъци за периода от 01.01.2015г. до 31.12.2015
година за притежавания от Дружеството имот, представляващ земя и сграда в ПИ
000038, находящ се в землището на с.Езерово, местност „Чакмак баир”.

По петнадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към петнадесета точка от дневния ред относно Отчет за
изразходваните средства за командировка на Кмета на Община Белослав за времето от
01.10.2014г до 31.12.2014г. Докладва К.Павлова - Гл. счетоводител на Община
Белослав.
Г-жа Павлова запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателстващият ИК, д-р Иван Сърмов.
И.Сърмов- Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, ИК комисия в
състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д. Митишева- Имате думата за въпроси, мнения. Няма.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21,ал.1,т.23,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредба за командировки в страната, взе
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 475
Общински съвет Белослав утвърждава извършените разходи за командировка на
Кмета на Община Белослав за времето от 01.10.2014г. до 31.12.2014г в размер на
579,20 лева

По шестнадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към шестнадесета точка от дневния ред относно Отчет за
дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни (МКБППМН) към Община Белослав за 2014 година.
Докладва В.Цонев – Зам. кмет на Община Белослав.
Г-н Цонев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав
от 3 члена с 3 гласа -„ЗА” прие докладната.
Д. Митишева- Имате думата за въпроси, мнения.
В.Кателиев- Искам да споделя, че напоследък в кв.”Акации” станаха няколко кражби и
се предполага, че са извършени от един малолетен гражданин. Ограбени са стари болни

хора. Полицията не взема мерки.За цялата минала година кражбите са толкова колкото
са до момента.
Д.Митишева- Колеги, има ли други изказвания?
Ю.Рачева – Аз имах възможността да се срещна с новия районен инспектор в нашата
община- П.Панайотов, който в момента се запознава с района и има информация за
кражбите в кв. „Акации”. Каза, че се работи по случая.
Д.Митишева- Колеги, има ли други изказвания? 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.23,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА и чл.7, ал.2 от ЗБППМН, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 476
Общински съвет Белослав приема отчета за дейността на МКБППМН към
Община Белослав за 2014година

По седемнадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към седемнадесета точка от дневния ред Годишен доклад
за наблюдение на изпълнението за 2014година на Общинския план за развитие на
Община Белослав 2014-2020 година. Докладва Д. Монева – Секретар на Община
Белослав.
Г-жа Монева запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателстващият ИК, д-р Иван Сърмов.
И.Сърмов- Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, ИК комисия в
състав от 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.Ако има възможност да се отделят
по- вече средства за социално слабите.
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 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” – 17 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл.21,ал.1 т.12,
чл..27, ал.3 от ЗМСМА, чл.24,т.4 от ЗРР и чл.91,ал.7 от ППЗРР, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 477
Общински съвет Белослав одобрява Годишния доклад за наблюдение на
изпълнението за 2014година на Общинския план за развитие 2014-2020 година на
Община Белослав.
Копие от Решението на Общинския съвет и Годишния доклад да се изпратят на
Председателя на Областния съвет за развитие град Варна

По осемнадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към осемнадесета точка от дневния ред относно Отчет за
изпълнение Програмата за управление за третата година от мандат 2011-2015г.
Докладва Д. Монева – Секретар на Община Белослав.
Г-жа Монева запозна присъстващите с отчета.
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 прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателстващият ИК, д-р Иван Сърмов.
И.Сърмов– Уважаема г-жо Председател, уважаеми
Икономическата комисия заседава прие докладната.

г-н

Петров,

колеги

Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.

В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги
докладната.

комисията по образование прие

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 разгледа отчета и го прие.

По деветнадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към деветнадесета точка от дневния ред относно Отчет за
изпълнение решенията на общински съвет Белослав, взети през периода 01.07.2014г31.12.2014г.
Докладва Д. Монева – Секретар на Община Белослав.
Г-жа Монева запозна присъстващите с отчета.
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 прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателстващият ИК, д-р Иван Сърмов.
И.Сърмов– Уважаема г-жо Председател, уважаеми
Икономическата комисия заседава прие докладната.

г-н

Петров,

колеги

Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги
докладната.

комисията по образование прие

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 разгледа отчета и го прие.

По двадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към двадесета точка от дневния ред относно Отчет за
дейността на Общински съвет Белослав и неговите комисии през периода юли декември 2014година. Докладва Д.Митишева-Председател на Общински съвет
Белослав.
Г-жа Митишева запозна присъстващите с отчета.
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 прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателстващият ИК, д-р Иван Сърмов.
И.Сърмов– Уважаема г-жо Председател, уважаеми
Икономическата комисия заседава прие докладната.

г-н

Петров,

колеги

Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги
докладната.

комисията по образование прие

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 разгледа отчета и го прие.

Заседанието приключи в 14,30 часа.

Десислава Митишева
Председател на Общински съвет Белослав

