ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

П Р О Т О К О Л № 27

Днес, 15.11.2013 г. /петък/ от 13.30 часа, в конферентната зала на Община Белослав, се
проведе двадесет и седмото 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 – Добър ден на всички. Положени са подписите на всичките 17 общински
съветника. Имаме кворум, откривам работата на двадесет и седмото редовно заседание
на Общински съвет Белослав.Всички имате проекта за дневен ред.Предлагам към
дневния ред като т.15 да бъдат записани - актуални въпроси.Имате ли други
предложения по отношение на дневния ред? Ако нямате предлагам да гласуваме, който
е съгласен по т.15 да бъдат включени актуални въпроси, моля да гласува.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав, прие направеното предложение.
Д. Митишева – Преминаваме към гласуване на целия дневен ред.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-0, Общински съвет Белослав реши да приеме следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.Докл. записка вх№ 125/07.11.2013г- Преразглеждане на Решение № 300 от Протокол
№ 26/17.10.2013г на Общински съвет Белослав
Внесено: Десислава Митишева -Председател на Общински съвет Белослав
Докладва:Десислава Митишева-Председател на Общински съвет Белослав
2.Докл.записка вх№ 116/07.11.2013г.- Преразглеждане на Решение № 297 от Протокол
№ 26/17.10.2013г. на Общински съвет Белослав.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”

3.Докл. записка вх№ 118/07.11.2013г. – Актуализиране на Годишна програма за
управление и разпореждане с общинска собственост за 2013г

Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
4.Докл. записка вх№ 119/07.11.2013г. – 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”
5.Докл. записка вх№ 117/07.11.2013г. – Отдаване под наем на части от недвижим имот
– частна общинска собственост за здравни дейности.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
6. Докл.записка вх№ 120/07.11.2013г. – Определяне на имотите – частна общинска
собственост, които подлежат на задължително застраховане.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
7.Докл. записка вх.№ 126/07.11.2013г- Обработка и третиране на твърди битови
отпадъци на Община Белослав
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:Т. Кирчев – Директор дирекция „ИИП”
8.Докл.записка вх№ 121/07.11.2013г.- Вземане на решение за одобряване на ПУП- ПРЗ
на ПИ № 117016, местност „Момина скала”, в землището на гр. Белослав, област
Варненска, във връзка със смяната предназначението от „Земеделска земя” за нуждите
на „ Жилищно строителство”
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав
9.Докл.записка вх№ 122/07.11.2013г- Изменение Решение № 250 от Протокол №
22/13.06.2013г на Общински съвет Белослав
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав
10.Докл. записка вх№ 123/07.11.2013г – Обект „Преносен газопровод южен поток на
територията на Република България”
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав

Докладва: А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав
11.Докл. записка вх.№ 124/07.11.2013г- Вземане на решение за увеличаване капитала на
„Белфери” ЕООД, гр.Белослав.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:И.Димитрова – Гл.юрисконсулт на Община Белослав
12.Докл. записка вх№ 129/14.11.2013г- Упълномощаване представител на Община
Белослав за участие в общо събрание на Асоцияцията по В и К в област Варна.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва:И.Димитрова – Гл.юрисконсулт на Община Белослав
13.Докл. записка вх№ 127/07.11.2013г- Актуализация на план- сметка за разходите в
дейност „Чистота” на Община Белослав за 2013г.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р. Десова – Гл. счетоводител на Община Белослав
14.Докл.записка вх№ 128/07.11.2013г - Актуализация на бюджет, ИБСФ и поименен
списък за капиталови разходи на Община Белослав за 2013 година.
Внесено: Ж.Петров – Кмет на Община Белослав
Докладва: Р. Десова – Гл. счетоводител на Община Белослав
15.Актуални въпроси.

По първа точка
Д. Митишева – Преминаваме към първа точка от дневния ред относно Преразглеждане
на Решение № 300 от Протокол № 26/17.10.2013г на Общински съвет
Белослав.Докладва Десислава Митишева-Председател на Общински съвет Белослав.
Г-жа Митишева запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева –Уважаеми колеги, в деловодството на общински съвет има подадени
декларации от г-жа Юлияна Рачева и г-н Добри Добрев, с които си правят отвод от
гласуването.
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
3 члена с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.
В.Вълканова – Уважаеми колеги, предлагам проекта за решение, който трябва да
гласуваме да изглежда по начина, по който изглежда върнатото решение.
Д.Митишева – Предлагам да гласуваме направеното предложение на г-жа В.Вълканова.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 14, ”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав, прие направеното предложение.
Д.Митишева – Сега преминаваме към гласуване на цялото решение
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 15 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл.45, ал.9,
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 № 301
1.Общински съвет Белослав приема повторно Решение №
300 от Протокол №26 от заседание на Общински съвет –
Белослав, проведено на 17.10.2013г, както следва: 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 Левски” № 1,
образование – средно, безработна
4. ПАВЕЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ, ЕГН 8909021146, постоянен

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

По втора точка
Д. Митишева – Преминаваме към втора точка от дневния ред относно Преразглеждане
на Решение № 297 от Протокол № 26/17.10.2013г. на Общински съвет
Белослав.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 – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав от
3 члена с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната

Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.Няма.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, чл. 45,
ал.9,чл.27,ал.3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация,взе
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 302
Общински съвет Белослав отменя свое Решение № 297 от Протокол №
26/17.10.2013 г.

По трета точка
Д.Митишева – Преминаваме към трета точка от дневния ред относно Актуализиране
на Годишна 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 -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 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 № 303
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:

№
7.

в с.Страшимирово:
Описание на имота
Местонахождение на имота
1/2 идеална част от УПИ VІІІ- с.Страшимирово, ул.”Никола
269 в кв.28 по плана на
Петков” № 28
с.Страшимирово, целия с площ
762,51
кв.м.,
отреден
за
„Жилищно строителство”

АОС №
833/20.01.2009 г.

По четвърта точка
Д.Митишева – Преминаваме към четвърта 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 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 – Според мен така предложената цена е много ниска. Затова предлагам
цената да се удвои.
И.Сърмов- Моето мнение е, че може да направим грешка като се увеличи цената,
защото става въпрос за закупуване на половината место и мисля, че цената е нормална.
Ст.Михов – Да не стане така, гражданина да се откаже да купи частта и да го ползва без
да плати.
Хр. Христов – Оттеглям предложението, което направих.
Д.Митишева – Други мнения, въпроси? Няма.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 16 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, 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 № 304
1. Общински съвет на Община Белослав дава съгласието си да се прекрати
съсобствеността с Кирил Хараланов Лазаров от гр.Варна, ж.к.”Вл. Варненчик”,
бл.308, вх.5, ет.4, ап.89, собственик на законно построена жилищна сграда в имот,
представляващ УПИ VІІІ-269 в кв.28 по плана на с.Страшимирово, ул.”Никола
Петков” № 28, отреден за „Жилищно строителство”, целия с площ 762,51 кв.м., чрез
продажба частта на община Белослав, съставляваща 1/2 идеална част от имота,
описана в АОС № 833/20.01.2009 г. за сумата от 3 845,00 лв. (три хиляди осемстотин
четиридесет и пет лева), без ДДС, определена от оценител на имоти.
2. Общински съвет на Община Белослав упълномощава кмета на община
Белослав да извърши необходимите действия по продажбата на идеалната част от
имота по т.1, собственост на община Белослав.
3. Общински съвет на Община Белослав упълномощава кмета на община
Белослав да подпише договор за прекратяване на съсобственост чрез продажба на
идеалната част от имота по т.1, собственост на общината.

По пета точка
Д.Митишева – Преминаваме към пета точка от дневния ред относно Отдаване под
наем на части от недвижим имот – частна общинска собственост за здравни дейности.
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.Имаше
предложение, тъй като не сме виждали договора между общината и лекарите, искаме да
знаем дали има включена клауза, която защитава интересите на пациентите на един
лекар, ако той прекрати практиката си в Белослав. Може ли да се прекрати предсрочно
наема?

Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.
П.Янева – Според мен двете лекарки имат достатъчно пациенти и едва ли ще си оставят
работата в Белослав.
И.Сърмов – Става въпрос за следното, с два месеца предизвестие може да се прекрати
договора със Здравната каса. Д-р Янева, която практикуваше в с.Страшимирово
напусна. Нейният договор за наем е еднакъв с този на д-р Димитрова.Същият е случаят
с аптеката в поликлиниката.Помещенията стоят празни, но явно наема се плаща.Като се
прекрати дейността, да може да се прекрати и предсрочно договора.Ако друг лекар
реши да ползва кабинета да има тази възможност.
И.Димитрова – Ангажирам се като се сключват такива договори, да бъде включена
клауза за предсрочно прекратяване на договора.
В.Вълканова – Уважаеми колеги, аз искам да обърна внимание, дали не е време да се
помисли за цени на наемите и продажбите, които да бъдат актуализирани в сегашната
обстановка. Не правя предложение, просто искам да обърна внимание, ако е възможно
да се променят цените. Нека да има клауза, която да дава възможност цените да бъдат
променяни с решения на общинския съвет, защото периода на сключване на договора е
твърде дълъг. Аз си спомням, че при формирането на цените за наем преди сме се
водили от факта, че тогава лекарите едва прохождаха в своята практика.И решенията
тогава ги вземахме именно да подпомогнем този процес. Сега обаче нещата вече се
промениха и според мен наемите са твърде ниски.
И. Сърмов - Има резон в това, което г-жа Вълканова каза, но юриста на общината знае,
че в закона е фиксирано 1/10 от наемната цена, ако на кв.м наемната цена е 20лв,
джипитата плащат 1/10 или 2 лв на кв.м. и това не е променяно, затова не можаха да
променят цените на наемите досега.Ако закона се промени, цената може да се
промени.Наистина цените са малки, символични.Тези цени са само, ако се ползват
общински имоти.
Д.Митишева – Други въпроси? Няма.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 16 ,”ПРОТИВ”-0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1, Общински съвет Белослав на основание, чл. 21, ал. 1, т.
8,чл.27,ал.4 и ал.5 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и
чл. 14, ал. 1 и ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал. 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 № 305

1.Общински съвет на Община Белослав дава съгласие да се отдадат под наем без
търг или конкурс за здравни дейности за задоволяване на съответните нужди на
населението, както следва:
1.1. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща
лекарски кабинет, 1/2 идеална част от манипулационна, битовка, 1/3 идеална част от
чакалня, 1/3 идеална част от малък коридор и 1/3 идеална част от две тоалетни с обща
площ 34,63 кв.м., находяща се в сграда – здравен пункт в гр.Белослав, ж.к.”Акации”,
ул.”Васил Друмев” № 1А, описана в АОС № 870/30.06.2009 г. при месечен наем на кв.м.
в размер на 2,24 лв./кв.м., без ДДС или общо за отдадената под наем площ – месечен
наем в размер на 77,57 лв. (седемдесет и седем лева и петдесет и седем стотинки), без
ДДС на ЕТ”Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ
д-р Димитрова – Таня Димитрова”.
1.2. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща
лекарски кабинет, 1/2 идеална част от манипулационна, битовка, 1/3 идеална част от
чакалня, 1/3 идеална част от малък коридор и 1/3 идеална част от две тоалетни с обща
площ 34,63 кв.м., находяща се в сграда – здравен пункт в гр.Белослав, ж.к.”Акации”,
ул.”Васил Друмев” № 1А, описана в АОС № 870/30.06.2009 г. при месечен наем на кв.м.
в размер на 2,24 лв./кв.м., без ДДС или общо за отдадената под наем площ – месечен
наем в размер на 77,57 лв. (седемдесет и седем лева и петдесет и седем стотинки), без
ДДС на ЕТ”Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ
д-р Лидия Михайлова”.
2. Общински съвет на Община Белослав възлага на Кмета на Община Белослав
да сключи договори за отдаване под наем на описаните в т.1 части от недвижимия имот
– частна общинска собственост за срок от 5 години.

По шеста точка
Д.Митишева – Преминаваме към шеста точка от дневния ред относно: Определяне на
имотите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително
застраховане.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 -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 и чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската
собственост,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 306
1. Общински съвет на Община Белослав определя имотите – частна общинска
собственост, които подлежат на задължително застраховане, представляващи
сграден фонд, съгласно приложение № 1 за период от една застрахователна година.
2. Упълномощава Кмета на Община Белослав да извърши необходимите
законови действия във връзка с процедурата по застраховането.

По седма точка
Д.Митишева – Преминаваме към седма точка от дневния ред относно Обработка и
третиране на твърди битови отпадъци на Община Белослав 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 4 гласа - „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” прие докладната.
Д.Митишева –Благодаря! Давам думата на председателя на ИК, г-жа Юлияна Рачева да
докладва становището на комисията.
Ю. Рачева – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги Икономическата
комисия заседава в състав от 5 члена и с 5 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав от
3 члена с 2 гласа - „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” прие докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.

Г-н Ж.Петров – Уважаеми общински съветници, искам да Ви кажа за какво е внесена
тази докладна.Вчера получихме писмо в което са определени отчисленията за такса
битови отпадъци.За 2013г беше 30,00 лв, за следващата година сумата е двойна –
60,00лв. 4000 т по 60,00лв, отчисленията стават 240 000 лв само за една година.
Предвидено е да отпаднат и широко определените основания за заплащане в двоен
размер на отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за депата
неотговарящи на нормативните изисквания.Към момента продължават дискусиите в
Министерство на околната среда и водите за конкретните формулировки свързани с
този въпрос.Искам да Ви запозная със следното:
Ако останем да ползваме нашето депо „Дълбок дол”, един тон сметосъбиране и
сметоизвозване струва 113,50 лв, от които 83,50 лв са за сметосъбирането и
сметоизвозването и 30,00лв плащаме отчислението за това, че ползваме закритото през
2009г депо. За 2011г,2012г и 2013г средното количество отпадъци изхвърляни на
„Дълбоок дол” са 4372 тона.Ако продължаваме да изхвърляме там, в годишен размер на
Общината ще струва 496 222 лв.
Ако ползваме услугите на завода „Еко инвест Асетс” АД, един тон ще ни струва 72,57
лв.Ръководството на завода е взело решение да приспадне 4372 тона за с.Езерово, които
ще обработва безплатно и тогава 3497 тона по 72,57 лв или 253 820 лв годишно и за
сметосъбиране и сметоизвозване 360 000 лв или общо – 613 820 лв.
Ако ползваме депото в с. Въглен, един тон ще струва 106,72 лв или годишния размер ще
бъде 826 579 лв.
Има индикации да бъдат отпуснати 759 000 лв за закриване на нашето депо, в случай че
се отпуснат тези средства и преминем към закриване на депото, ние трябва да проведем
процедура за избор къде да се обработват отпадъците.
Във Варна започват да изчисляват ТБО не на данъчна оценка, а на член на
семейство.Децата до 10 г.ще бъдат освободени от заплащане. От 10-18г ще плащат –
60%. Над 18 г- 100%.Годишният размер на един човек се определя около 78 ,00лв. такса
смет.В момента търсят решение за фирмите, които дължат ТБО как да стане
определянето.
Д.Митишева- Други въпроси, мнения? Няма.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 16 ,”ПРОТИВ”-1,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21,ал.1,т.23,
чл.27,ал.3 от ЗМСМА, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 307
1.При одобрено финансиране на проекта за закриване и
рекултивация на „Общинско депо за неопасни отпадъци”,

разположено в местността „Дълбок дол” гр.Белослав,
Общински съвет Белослав дава съгласие да се проведе
процедура за избор на изпълнител за обработка и третиране на
ТБО / твърди битови отпадъци / на Община Белослав.
2. Общински съвет Белослав упълномощава Кмета на
Община Белослав да проведе процедура и сключи договор по
горната точка за срок до пускане в експлоатация на
Регионално депо за отпадъци с.Въглен, община Аксаково.

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

По осма точка
Д.Митишева – Преминаваме към осма точка от дневния ред относно Вземане на
решение за одобряване на ПУП- ПРЗ на ПИ № 117016, местност „Момина скала”, в
землището на
гр. Белослав, област
Варненска, във връзка
със смяната
предназначението от „Земеделска земя” за нуждите на „ Жилищно строителство”
Докладва А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав.
Г-жа Вълканова запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.Няма.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17,”ПРОТИВ”- 0,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на
основание,
Чл.21,ал.1,т.11,чл.27,ал.3 от ЗМСМА, чл.129,ал.1 от ЗУТ/ в сила от 26.11.2012г/, във
връзка с §124,ал.1 и ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 308
1. Общински съвет Белослав одобрява ПУП- ПРЗ на

ПИ №
117016,
местност „ Момина скала”, в землището на
гр.Белослав, област Варненска, във връзка със смяната предназначението
от „Земеделска земя” за нуждите на „Жилищно строителство”.

2. Настоящето решение подлежи на обжалване в 30- дневен

срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез
Общински
съвет
Белослав,
пред
Варненски
Административен съд.

По девета точка
Д.Митишева – Преминаваме към девета точка от дневния ред относно Изменение
Решение № 250 от Протокол № 22/13.06.2013г на Общински съвет Белослав
Докладва А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав.
Г-жа Вълканова запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.Няма.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17,”ПРОТИВ”- 0,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на
основание,
Чл,21,ал.1,т.11,чл.27,ал.3 от ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 309
1.Общински съвет Белослав изменя свое Решение № 250 от
Протокол № 22/13.06.2013г., като текста „Подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване / ПУППРЗ /” да се измени на „Подробен устройствен план- план за
застрояване / ПУП- ПЗ /”.
2. Общински съвет на Община Белослав възлага на Кмета на
Община Белослав да предприеме необходимите действия,
произтичащи от предходната точка.

По десета точка
Д.Митишева – Преминаваме към десета точка от дневния ред относно Обект
„Преносен газопровод южен поток на територията на Република България”. Докладва
А. Вълканова – Гл.архитект на Община Белослав.
Г-жа Вълканова запозна присъстващите с докладната.

Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 4 члена, с 4 гласа - „ЗА” прие докладната
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.Няма.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17,”ПРОТИВ”- 0, ”ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21,ал.1,т.11,чл.27,ал.3 от ЗМСМА и
съгласно изискванията на чл.129,ал.3 от ЗУТ,взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 310
1.Общински съвет
Белослав съгласува Подробен
устройствен план- парцеларен план за трасе на газопровод
„Южен поток”, фаза: окончателен проект
и
Подробни
устройствени планове – парцеларни планове за елементите на
обслужващата техническа инфраструктура, фаза: окончателен
проект, Община Белослав, обл.Варна.

По единадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към единадесета точка от дневния ред относно Вземане
на решение за увеличаване капитала на „Белфери” ЕООД, гр.Белослав.Докладва
И.Димитрова – Гл.юрисконсулт на Община Белослав.
Г-жа Димитрова запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева -Колеги, постъпила е декларация от г-жа Юлияна Рачева, с която тя си
прави отвод от гласуване.
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 3 гласа - „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
прие докладната.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.

В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав от
3 члена с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 4 члена, с 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - не прие докладната
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.
В. Вълканова – Моля юристите в залата да дадат дефиниция на термина „апорт”.
И.Димитрова – Апортът е парична или непарична вноска в капитала на дружеството.В
случая става въпрос за непарична вноска. Дългът ще бъде погасен с това увеличение на
капитала.Пари няма да бъдат внасяни.Провели сме доста консултации с АДФИ, които
потвърдиха, че това е единствения начин за ликвидиране на дълга.
Д.Митишева- Други въпроси,мнения?
Г-н Петров- Уважаеми общински съветници, аз си зададох въпроса има ли невъзможни
неща? Как е възможно дадохме парите и 75 000 лв. останаха за възстановяване.Обаждах
се на г-н Стефан Станев от АДФИ и той ми каза, че единственото решение за момента е
това. Г-н Станев прави ревизии на всички фирми в областта, миналата година два
месеца той беше при нас. Г-жо, Десова какви са последтвията, ако тази сума остане да
виси във времето?
Р.Десова – Пак трябва с решение на общински съвет да се удължава срока. Искам да Ви
кажа, че ходихме на консултации и при експерт- счетоводители и тяхното мнение, е че
друг вариант няма. Това е хубавото, че няма залегнати лихви към това
финансиране.Това е начина финансирането да се ликвидира – апортната вноска .Няма
друг начин те да фактурират разходите си.Стандартът който се прие беше на база 20052006г.Цената на стандарта не отговаря на действителните разходи, които са
извършени.Фактурирани са разходи по стандарта, а не по действително извършените
разходи.Това са останали задължения към доставчици.Действителните разходи за 2008г
са 37,04 лв на курс, а по стандарт е бил 32,00 лв.
В.Вълканова – Според мен въпроса трябва да бъде разгледан на 3 части.Първата част е
времето, когато сме вземали решение за увеличаване на капитала на дружеството.Тогава
е трябвало да знаем, че връщане на този заем няма как да стане. Това е пропуск, защото
сега констатираме, че друг начин няма.За мен това е пълно безмислие.Апортът е
непарична вноска, но заема е паричен.Така, че няма как да апортираме парична
вноска.Според мен решението не е премислено. По- добре е да помислим още малко
преди да вземем решение на следващата сесия.

П.Атанасова- В нашият случай това вземане е апорт. Апортът е парична и непарична
вноска.Въпросът е по- сложен от счетоводна гледна точка.Ако искаме увеличението да е
за сметка на пасив, какъвто е случая,това е чрез апортно вземане.Съдията по
вписванията трябва да назначи три вещи лица, които ще направят оценка на
съответното вземане.Става въпрос за едно ефективно увеличение на капитала с една
неимуществена вноска.Материята е сложна и трябва да бъдат спазени изискванията на
Търговския закон.
Ст.Михов – Може ли да се увеличи срока?
Ив.Димитрова – Може, но няма смисъл.
Д.Митишева – Други въпроси?
Хр.Христов – По стандарт еден курс през 2008 г е бил – 32,00лв. В действителност –
37,00лв.През 2014г по стандарт един курс ще е 34,00 лв, а в действителност колко ще
бъде?
И.Томов – Действителните разходи за един курс през 2012г беше 31 лв,през 2013г.около 32 ,00 лв
Д.Митишева – Други въпроси?
Б.Николов- Предлагам да прекратим разискванията.
Д.Митишева – Постъпи предложение за прекратяване на разискванията.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17,”ПРОТИВ”- 0,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав прие направеното предложение.
Д.Митишева- Преминаваме към гласуване.
С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 14 ,”ПРОТИВ”-1 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- , Общински съвет Белослав на основание, Чл.137,ал.3, във
връзка с ал.1,т.4 от ТЗ,чл.21,ал.1,т.8, чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 311
1.Общински съве Белослав реши да се увеличи капитала
на „Белфери” ЕООД, чрез апорт на направената по- рано
допълнителна парична вноска в размер на 75 929, 99 лева.
2. Задължава Управителя на дружеството да извърши
всички действия по вписване промените в търговския регистър
в законоустановените срокове.

По дванадесета точка

Д.Митишева –
Преминаваме към дванадесета точка от дневния ред относно
Упълномощаване представител на Община Белослав за участие в общо събрание на
Асоцияцията по В и К в област Варна. Докладва И.Димитрова – Гл.юрисконсулт на
Община Белослав.
Г-жа Димитрова запозна присъстващите с докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по МС, г-жа
Пепа Атанасова да докладва становището на комисията.
П. Атанасова – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
местно самоуправление в състав от 5 члена, с 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.Като нашата
комисия излезе с предложение г-н В.Цонев да предсавлява Общината в общото
събрание.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав от
3 члена с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 4 члена, с 4 гласа „ЗА” - прие докладната
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.
Г.Тодорова – Уважаеми колеги предложението г-н Цонев да представлява общината
беше мое, считам че така е редно да се спазва йерархията.
Г-н Ж.Петров – Предложенито е основателно. При подготвяне на докладната имахме
предвид, че този ден г-н Цонев има ангажимент, който в последствие отпадна.
Д.Митишева- Предлагам да гласуваме предложението, г-н В.Цонев да представлява
общината в общото събрание.
С явно гласуване при кворум -17, гласували „ЗА” – 17,”ПРОТИВ”- 0,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав прие направеното предложение.
Д.Митишева- Преминаваме към гласуване.

С поименно гласуване при кворум -17 , гласували „ЗА” – 14 ,”ПРОТИВ”-1 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”-1 , Общински съвет Белослав на основание,
Чл.21,ал.1,т.15,чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е,ал.3 и ал.5 от
Закона за водите,взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 312
І.Общински съвет Белослав определя за представител на
Община Белослав – Веселин Цонев –зам.кмет в Община
Белослав, който да участва в общото събрание на Асоциация
по В и К на 29 ноември 2013г от 14,00 часа при невъзможност
да участва Кмета на Община Белослав при следния дневен
ред:
1.Преразпределяне на определеното процентно
съотношение на гласовете на общините, съобразно обхвата на
особената територия на „В и К – Варна” ООД, във връзка с §
36/2/ от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за
водите.
2. Приемане от Асоциацията по В и К в област Варна на
„Регионален генерален план на водоснабдяването и
канализацията на обособената територия на „В и К – Варна”
ООД – град Варна, на основание чл.198в, ал.4 ,т.3 от Закона за
водите.
3. Други.
ІІ.Във връзка с горните права представителя има право да
гласува, както и да подписва всякакви документи,
удостоверяващи обстоятелствата на проведеното общо
събрание и взетите решения, включително протоколи, списък
на присъствалите на събранието и други.

По тринадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към тринадесета точка от дневния ред относно
Актуализация на план- сметка за разходите в дейност „Чистота” на Община Белослав за
2013г.Докладва Р. Десова – Гл. счетоводител на Община Белослав.
Г-жа Десова запоза 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
3 члена с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 4 члена, с 3 гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - прие
докладната
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.
В 15,35 часа от залата излиза В.Кателиев .
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, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 313
1.Общински съвет Белослав приема и утвърждава актуализация на плансметка за разходите в дейност „Чистота” на Община Белослав за 2013г.,съгласно
Приложения № 1

В 15,38 часа в залата влиза В.Кателиев.

По четиринадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към четиринадесета точка от дневния ред относно
Актуализация на бюджет, ИБСФ и поименен списък за капиталови разходи на Община
Белослав за 2013 година. Докладва Р. Десова – Гл. счетоводител на Община Белослав.

Г-жа Десова запоза 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.Нашата
комисия излезе с предложение в капиталовите разходи в наименованията да се махнат
„около”.
Д.Митишева – Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по образование
Валентина Христова.
В. Христова- Уважаема г-жо Председател, колеги комисията по образование в състав от
3 члена с 3 гласа - „ЗА” прие докладната.
Д.Митишева - Благодаря! Давам думата на председателя на комисията по ТСУ, г-н
Добри Добрев да докладва становището на комисията.
Д. Добрев - Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Петров, колеги, комисията по
ТСУ в състав от 4 члена, с 4 гласа „ЗА” - прие докладната
Д.Митишева – Имате думата за въпроси, мнения.
Р.Десова – Промяната в наименованията беше направена.
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.18, ал.1 от
Закона за общинските бюджети, чл.21, ал.1, т.6,чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл.38, ал.2 от Наредба
№11 на Общински съвет Белослав за
условията и реда за съставянето,
изпълнението и отчитане на общинския бюджет, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 314
1.Общински съвет Белослав приема и утвърждава актуализацията на
бюджета, в т.ч. и на поименен списък за капиталови разходи съгласно
Приложения №№ 1 и 2

2. Общински съвет в приема и утвърждава актуализация на поименния
списък на пътуващите служители с право на заплащане на част от
транспортните разходи, съгласно Приложение № 3,4,5,6,7,8,9,10

По петнадесета точка
Д.Митишева – Преминаваме към петнадесета точка от дневния ред – Актуални
въпроси.Имате думата за въпроси, мнения.
Б.Николов- Уважаеми колеги, при мен дойдоха майки, чиито деца посещават ОДЗ
„Първи юни”.Направиха подписка, която внесохме в общински съвет. В момента тази
градина е в ремонт.Техните искания са свързани с това да се ускори ремонта на
градината.Ако можем да помолим фирмата, да побърза с изпълнението.Защото е много
неудобно, децата да бъдат в смесени големи групи в другите детски градини.
И.Сърмов – Искам като лекар да Ви кажа, че не е добре толкова много деца да бъдат в
групите. В момента в едната градина има шарка. В сезона сме на острите респираторни
заболявания. Това също е предпоставка много деца да боледуват.
Г-н Ж.Петров – Уважаеми общински съветници, искам да Ви кажа,че майките имат
пълно основание да протестират. Аз напълно ги подкрепям.Имахме нещастието да
попаднем на фирма изпълнител, която не е коректна, но по закон тя спечели проекта,
тъй като предложи най- ниска цена.Управителят на фирмата не си вдига телефона,
когато го търся.На един от моите опити да се свържа с него, той ми вдигна телефона и
като го помолих да побързат с изпълнението той ме отговори, че по договор, който е
сключен, срока изтича на 07.01.2014г и той ще го спазел.Да се надяваме ремонта да
приключи по- рано, защото те всъщност нямат много работа.
Хр.Христов – Критерият при определяне на фирма изпълнител не трябва да бъде
цената, а срока на изпълнение.
Г-н Ж.Петров – Така е по закон.Това мога да Ви отговоря на този етап.Ако ми позволите
искам да Ви запозная с обстановката в общината в момента.
Г-н Ж.Петров запозна присъстващите с наболелите проблеми в общината.

Заседанието приключи в 16,20 часа.

Десислава Митишева
Председател на Общински съвет Белослав

