ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

П Р О Т О К О Л № 26

Днес, 17.10.2013 г. /четвъртък/ от 13.30 часа, в конферентната зала на Община
Белослав, се проведе двадесет и шестото редовно заседание на Общински съвет
Белослав. При откриване на заседанието присъстваха 15 общински съветника и Кмета
на Община Белослав – г-н Желязко Петров. Отсъстваха Г.Тодорова и Б. Николов.
Д. Митишева - Добър ден на всички.Преди да преминем към дневния ред на двадесет и
шестото редовно заседание на Общински съвет Белослав искам да Ви информирам, че
на 03.09.2013г., чрез Председателя на Общински съвет до Общинска избирателна
комисия е подадено заявление от Женя Недялкова Костова, която желае пълномощията
и като общински съветник да бъдат предсрочно прекратени.В тази връзка давам думата
на Председателя на Общинска избирателна комисия Ростислава Душева да ни запознае
с решенията на комисията.
Р.Душева - Добър ден на всички, Общинска избирателна комисия с Решение № 202 от
19.09.2013г. прекратява пълномощията на общински съветник от листата на ПГ ГЕРБ –
Женя Недялкова Костова.И с Решение № 203 от 01.10.2013г на ОИК обявява следващия
избран общински съветник от листата на ПГ ГЕРБ - Стойчо Кирилов Петров.
Д.Митишева – Благодаря на г-жа Душева, преди да продължим работата трябва
новоизбрания общински съветник да положи клетва.Ще помоля всички да станат.
Г.н Стойчо Петров положи клетва .
Д.Митишева – Преминаваме към работа, положени са подписите на 15 общински
съветника имаме необходимия кворум. Откривам двадесет и шестото редовно заседание
на Общински съвет Белослав, всички имате раздаден проект за дневен ред, имате
думата за предложения и мнения.
Г-н Ж.Петров – Уважаеми общински съветници, поради непълнота в
документите, оттеглям т.3 от проекта за дневен ред.Благодаря Ви.

комплекта

Д.Митишева – Благодаля, колеги имате ли други предложения. Ако нямате, предлагам
да преминем към гласуване на дневния ред.
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-0, Общински съвет Белослав реши да приеме следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.Докл.записка вх№ 112/09.10.2013г- Приемане на план за устойчиво енергийно
развитие на Община Белослав 2013-2020г.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
2.Докл.записка вх№ 108/08.10.2013г.- Актуализиране на Годишната програма за
управление и разпореждане с общинска собственост за 2013г.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
3.Докл. записка вх№ 110/08.10.2013г. – Продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост на собственик на законно построена в имота сграда без търг или конкурс.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
4. Докл. записка вх№ 111/08.10.2013г – 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”
5.Докл. записка вх№ 107/08.10.2013г – Одобряване на скици- проекти по Решение №
269 от Протокол № 23/18.07.2013г. за разделяне на имот № 000065, находящ се в
местност „Стара гара”, землището на с.Разделна, общ.Белослав.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
6. Докл. записка вх№ 113/10.10.2013г – Издаване на разрешение за предварително
съгласие за утвърждаване на трасе за проектиране на линеен обект „ Изграждане на нов
водопровод до ПИ №202032 и ПИ №203006, в землището на гр.Белослав , обл.
Варненска , местност „Манастира”, попадащ в имот общинска собственост № 714010полски път, в землището на гр.Белослав, обл.Варненска , с дължина на трасето общо
136 м.л. по реда на чл.29,ал.1 от ЗОЗЗ.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав

7.Докл.записка вх№ 114/10.10.2013г – Одобряване на задание за изработване но
Подробен устройствен проект – парцеларен план / ПУП-ПП/ на линеен обект
„Изграждане на нов водопровод до ПИ №202032 и ПИ №203006, в землището на
гр.Белослав, обл. Варненска, местност „Манастира”, попадащ в имот общинска
собственост № 714010 – полски път, в землището на гр.Белослав, обл.Варненска.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав
8.Докл. записка вх№ 115/10.10.2013г – Одобряване на кандидатури за съдебни
заседатели към Окръжен съд гр.Варна
Внесено - Д. Митишева - Председател на ОбС Белослав
Докладва - Д. Митишева – Председател на ОбС Белослав

По първа точка
Д. Митишева – Преминаваме към първа точка от дневния ред относно Приемане на
план за устойчиво енергийно развитие на Община Белослав 2013-2020г.
На заседанието присъстваха, част от екипа разработил плана - г-жа Елена Симеонова и
инж. Ангелов от АБЧО. Г-жа Симеонова представи плана за устойчиво енергийно
развитие на общината.
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 на свое заседание не взема решение, изчакахме презентацията.
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 също като колегите от комисията по местно самоуправление не взехме
решение, изчакахме презентацията
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги и нашата комисия
презентацията.

изчаква

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, също не излиза с решение до презентацията на плана.
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.
И.Сърмов – Уважаема г- жо Председател, презентацията беше хубава като увод.
Запознах се подробно с плана имам няколко въпроса свързани с положението в нашата
община конкретно. Задължаваме ли се с приемането на плана, да повишим
ефективността с 30% до 2020г? Второ общинските сгради покриват ли тези 30%? Как
ще накараме собствениците на частни сгради да вземат участие, когато знаем, че сме
доста беден район.Има ли нормативни документи, с които може да се помогне и с
колко? Слънчевите панели са доста скъпи.До 2020г дали цената им ще бъде по-ниска и
ще могат ли хората да си го позволят?
Е.Симеонова – 30 % енергийна ефективност би могла да бъде постигната основно в
общинските сгради.Не са ясни финансовите механизми и програми за финансиране на
частните жилища.Докато за сгради общинска собственост знаем, че през следващият
програмен период ще има финансиране точно в тези направления, в енергийната
ефективност. По отношение дали трябва непременно да се достигне 30% енергийна
ефективност, общината не е задължена и не случайно казах, че това е отворен
документ,който търпи промени в течение на времето.Ако общински съвет прецени, че
тази стойност от 25% за въглеродните емисии не може да бъде постигната до 2020
г,съответно целта би могла да бъде намалена, т.е. имаме ангажимент само по отношение
на въглеродните емисии.
Инж.Ангелов – Този документ е много подробен.Направено е изсладване, като база за
сравнение е взета 2010 година.Трябва да се използват всички енергийни източници.
Много неща се правят с различни проекти по оперативни програми, по европейски
проекти.
Г-н Ж.Петров – Ако до 2020г. не се достигнат тези 30 % ? Дава ли ни предимство
това,че участваме в споразумение на кметовете за устойчиво енергийно развитие,
когато кандидатстваме по проекти за енергийна ефективност?
Инж.АнгеловОпределено
- да. Това е много важно, Вие сте направили
инвентаризация на Вашите енергийни ресурси.Вие знаете в какво направление да
вървите.Имате основата,особено за европейско финансиране.
И.Сърмов – Какво става с гражданите?
Инж.Ангелов- Идеята е да се ангажират гражданите с програмата.Всичко зависи от
желанието на хората да го направят.
Е.Симеонова – По отношение на финансирането приоритетно има спуснати програми и
идеи за тези общини, които са подписали споразумението.

Д.Митишева -Колеги имате думата за мнения,въпроси?Няма. Да благодарим на
представителите на АБЧО и преминаваме към гласуване.

С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал.1, т.12,
чл.27,ал.3 от ЗМСМА, чл.10 от Закона за енергията от възобновяеми енергийни
източници,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 293
Общински съвет Белослав приема ПЛАН ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ 2013-2020 г.

По втора точка
Д. Митишева – Преминаваме към втора точка от дневния ред относно Актуализиране
на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за
2013г.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 -15, гласували „ЗА” – 15 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т. 12,
чл.27,ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8,
ал. 9 на Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 3 от Наредба № 4 за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община
Белослав,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 294
Общински съвет на община Белослав приема актуализация на Годишната
програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2013 г., приета със
свое Решение № 200 по протокол № 18/17.01.2013 г., както следва:
1. Допълва т.5 от Раздел ІІ - Продажба на земя – частна общинска собственост на

собствениците на законно построени сгради без провеждане на публичен търг или
публично оповестен конкурс и прекратяване на съсобственост:

в с.Страшимирово:
№
5.

6.

Описание на имота
512,62 кв.м. идеални части от
УПИ ХІІІ-108 в кв.11 по плана
на с.Страшимирово, целия с
площ 792,62 кв.м., отреден за
„Жилищно строителство”
УПИ VІІ-86 в кв.10 по плана на
с.Страшимирово, с площ 735,97
кв.м., отреден за „Жилищно
строителство”

Местонахождение на имота
с.Страшимирово,
ул.”Здравец” № 55

АОС №
1100/01.10.2013 г.

с.Страшимирово, ул.”Цар
Калоян” № 5

1101/01.10.2013 г.
и Акт за
поправка №
9/08.10.2013 г.

По трета точка
Д.Митишева – Преминаваме към трета точка от дневния ред относно Продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост на собственик на законно построена в
имота сграда без търг или конкурс. 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 5гласа - „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 -15 , гласували „ЗА” – 15 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал.1, т. 8,
чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 и чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44, ал. 1, т. 1 и
чл. 46, ал. 1 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 № 295
1. Общински съвет на община Белослав реши да се извърши продажба без
търг или конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ УПИ VІІ-86 в кв.10 по плана на с.Страшимирово, ул.”Цар
Калоян” № 5, с площ 735,97 кв.м., описан в АОС № 1101/01.10.2013 г. и Акт за
поправка № 9/08.10.2013 г. на същия на собственика на законно построената в
имота сграда – Жеко Желязков Жеков от с.Страшимирово, ул.”Цар Калоян” № 5
за сумата от 4 415,00 лв. (четири хиляди четиристотин и петнадесет лева), без
включен ДДС, определена по пазарна цена от оценител на имоти.
2. Общински съвет на Община Белослав упълномощава Кмета на общината
да извърши необходимите действия по продажбата на общинският имот и да
сключи договор за покупко-продажбата му.
3. Общински съвет на Община Белослав определя двумесечен срок от
влизане в сила на заповедта за заплащане на имота.

По четвърта точка
Д.Митишева – Преминаваме към четвърта 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 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева - Въпроси,мнения относно докладната. Няма.
С поименно гласуване при кворум -15 , гласували „ЗА” – 15 ,”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 № 296
І. Общински съвет на Община Белослав реши да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ УПИ VІ, находящ се в кв.107 по плана на гр.Белослав, с площ 590,62
кв.м., отреден за „Жилищно строителство”, описан в АОС № 1056/31.07.2013 г.
ІІ. Общински съвет на Община Белослав определя пазарна цена за продажба на
имота в размер на 3 725,00 лв. (три хиляди седемстотин двадесет и пет лева), без ДДС,
въз основа на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти и я обявява за начална
тръжна цена при провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
ІІІ. Общински съвет на Община Белослав упълномощава Кмета на Община
Белослав да проведе публичен търг с тайно наддаване и сключи договор за продажба на
общинският имот.

По пета точка
Д.Митишева – Преминаваме към пета точка от дневния ред относно Одобряване
на
скици- проекти по Решение № 269 от Протокол № 23/18.07.2013г. за разделяне на имот
№ 000065, находящ се в местност „Стара гара”, землището на с.Разделна,
общ.Белослав. Докладва Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”.
Г-н Кирчев запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 3 члена с 3 гласа „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева - Въпроси,мнения относно докладната. Няма.
С поименно гласуване при кворум -15 , гласували „ЗА” – 15 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Одобряване на
скици- проекти по Решение № 296 от Протокол № 23/18.07.2013г. за разделяне на
имот № 000065, находящ се в местност „Стара гара”, землището на с.Разделна,
общ.Белослав, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 297
1.Общински съвет - Белослав приема и одобрява разделянето на имот № 000065,
находящ се в местност „Стара гара”, землището на с.Разделна, община Белослав.

2.Общински съвет - Белослав приема проекта за делба на имота и образуванието
на два нови имота с № 000164 с площ 637 кв.м с начин на трайно ползване
„Наводнена нива” и № 000165 с площ 37,169 дка с начин на трайно ползване
„Наводнена нива”.
3.Общински съвет на Община Белослав възлага на Кмета на Община Белослав
да извърши всички необходими действия за съставянето на актове за частна
общинска собственост на новообразуваните имоти.

По шеста точка
Д.Митишева – Преминаваме към шеста точка от дневния ред относно: Издаване на
разрешение за предварително съгласие за утвърждаване на трасе за проектиране на
линеен обект „ Изграждане на нов водопровод до ПИ №202032 и ПИ №203006, в
землището на гр.Белослав , обл. Варненска , местност „Манастира”, попадащ в имот
общинска собственост № 714010- полски път, в землището на гр.Белослав,
обл.Варненска , с дължина на трасето общо 136 м.л. по реда на чл.29,ал.1 от ЗОЗЗ.
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 3 члена с 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” не прие докладната.Имаше някои
пропуски, които сега са отстранени .
Д.Митишева - Въпроси,мнения относно докладната. Няма.
С поименно гласуване при кворум -15 , гласували „ЗА” – 15 ,”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 и чл.30,ал.3 ППЗОЗЗ,във връзка с чл.27,ал.1 и
ал.2,т.3,буква „в” от ППЗОЗЗ, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 298
1. Общински съвет Белослав дава предварително писмено съгласие на
„Газтрейд” АД, със седалище гр.София, бул.”Цариградско шосе” №62, за
засегнатия от трасето имот общинска собственост № 714010, с дължина на трасето
общо 136 м.л., за утвърждаване на трасето за проектиране на обект: „Изграждане
на нов водопровод до ПИ 202032 и ПИ 203006 в землището на гр.Белослав, област
Варненска, местност „Манастира”.

2. Настоящето решение подлежи на обжалване в 30- дневен срок от обявяването
му в Държавен вестник, чрез Общински съвет Белослав пред Варненски
административен съд.

По седма точка
Д.Митишева – Преминаваме към седма точка от дневния ред относно Одобряване на
задание за изработване но Подробен устройствен проект – парцеларен план / ПУП-ПП/
на линеен обект „Изграждане на нов водопровод до ПИ №202032 и ПИ №203006, в
землището на гр.Белослав, обл. Варненска, местност „Манастира”, попадащ в имот
общинска собственост № 714010 – полски път, в землището на гр.Белослав,
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 3 члена с 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” не прие докладната.Имаше някои
пропуски, които сега са отстранени.
Д.Митишева - Въпроси,мнения относно докладната. Няма.
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15 ,”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.124а ,ал.1 и чл.124б,ал.1 от ЗУТ и Заявление
вх.№ ДИПУ- 21 /30.09.2013г от „Газтрейд” АД, със седалище гр.София,
бул.”Цариградско шосе” №62,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 299
1.Общински съвет Белослав одобрява задание за допускане изработването на /
ПУП- ПП/ парцеларен план за ПИ № 202032 и ПИ № 203003, местност
”Манастира”, землището на гр.Белослав, за обект: ”Изграждане на нов водопровод
до ПИ 202032 и ПИ 203006, в землището на гр.Белослав, обл.Варненска, местност
„Манастира” и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план
на територията на Община Белослав: / ПУП- ПП/ парцеларен план за ПИ №
202032 и ПИ № 203006, местност „ Манастира”, землището на гр. Белослав, за
обект :”Изграждане на нов водопровод до ПИ 202032 и ПИ 203006, в землището на
гр.Белослав, обл.Варненска, местност „Манастира”.

По осма точка

Д.Митишева – Преминаваме към осма точка от дневния ред относно Одобряване на
кандидатури за съдебни заседатели към Окръжен съд гр.Варна.
Докладва - Д. Митишева – Председател на ОбС Белослав.
Г-жа Митишева запозна присъстващите с докладната и направи предложение под номер
четири да бъде добавен ПАВЕЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ, ЕГН 8909021146,
постоянен адрес: гр.Белослав, ул.” Трети март” № 74,образование –
висше, безработен

Д.Митишева -Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа Пепа Атанасова
да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
местно самоуправление в състав от 5 члена, с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги Икономическата
комисия заседава в състав от 4 члена и с 4 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав от
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 3 члена, с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Имате ли други предложения, мнения?
С явно гласуване при кворум -15, гласували „ЗА” – 15 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21,ал.1,т.23,
чл.27,ал.3 от ЗМСМА и чл.6,ал.4 от Наредба № 1/03.02.2011г за съдебните
заседатели,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 300
Общински съвет
Белослав одобрява кандидатурите на
следните лица, които да бъдат
предложени за съдебни
заседатели към Окръжен съд гр. Варна:

1. ЮЛИЯНА

ИВАНОВА РАЧЕВА, ЕГН 7802261052, постоянен
адрес: гр.Белослав ул.”Дунав” № 24, образование – висше
юридическо и икономическо, работи като юрист в „Белфери”
ЕООД гр.Белослав

2. НИКОЛИНКА ТОДОРОВА КЕРЕМЯНОВА, ЕГН 5802040973

постоянен адрес гр.Белослав, ул.”Св.св. Кирил и Методий”
№ 10, образование – висше, работи като счетоводител в
„Белфери” ЕООД гр.Белослав

3. ДИМИТРИЧКА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА , ЕГН 6503290957,

постоянен адрес : гр.Белослав, ул.”Васил
образование – средно, безработна

4. ПАВЕЛ

Левски”

№ 1,

ДОБРЕВ
ДОБРЕВ, ЕГН 8909021146, постоянен
адрес: гр.Белослав, ул.” Трети март” № 74,образование –
висше, безработен

В 14, 30 часа заседанието приключи.

Десислава Митишева
Председател на Общински съвет Белослав

