ПРОТОКОЛ

№56

от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 27.06.2014 г.

Днес, 27.06.2014 г. в гр.Дългопол, в залата на Общински съвет – гр.Дългопол от 11:00 часа,
се проведе 56-то редовно заседание на Общински съвет – Община Дългопол, Варненска област.
Присъстваха 15 от общо 17 съветника.
Николай Христов - Председател на Общинския съвет обяви, че заседанието е законно – редовно
е свикано, присъстват повечето от половината от общия брой съветници, поради което може да
бъде открито.
Присъстват:
1. Николай Иванов Христов – присъства
2. Радка Илиева Дукова - Русева – отсъства
3. Даниела Маринова Костадинова - присъства
4. Добромир Василев Иванов – присъства /отсъства от 13:34ч. до 13:35ч./
5. Мустафа Юнуз Исмаил – присъства /отсъства от 12:35ч. до 12:50ч./
6. Хюсеин Реджебов Ибов – присъства
7. Ферхан Юсеин Хасан – отсъства
8. Насуф Юсуфов Насуфов – присъства
9.Хатидже Мехмед Чолак - присъства
10.Александър Неделчев Александров – присъства /отсъства от 11:18ч. до 11:21ч./
11.Васил Радославов Василев – присъства
12. Евгения Илиева Русева – присъства
13. Борислав Благоев Николов – присъства
14. Емил Димитров Енев – присъства
15. Халил Салиев Насуфов - присъства
16. Руска Йорданова Иванова – присъства
17. Тодорка Божкова Вълчева – присъства
Предварително обявен проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Питания и предложения от граждани.
2.Преразглеждане на Решения с №№55-2, 55-3, 55-4, 55-5, 55-7, 55-8, 55-9, 55-10/30.05.2014г. на
ОбС-Дългопол, върнати за преразглеждане от Областния управител със Заповед №РД-14-0800162(1)/09.06.2014г.
3. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Информация за
организация на дейността по снабдяване на населението с отоплителни материали.
Вносител: Маринка Иванова – Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Февзи Хасан- Дир. Дирекция УТОСЕЕЕУЗГФ
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Здравеопазване и социални дейности”
4. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Информация за
организацията на дейността по опазване на селскостопанската продукция.
Вносител: Маринка Иванова – Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Февзи Хасан- Дир. Дирекция УТОСЕЕЕУЗГФ
Становище: ПК”Обществен ред и сигурност”
5. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Информация във връзка
с кандидатстване и реализиране на проекти по Оперативните програми на Европейските фондове.
Вносител: Маринка Иванова – Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Веселин Върбанов-Дир. дирекция ИППОП
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти”
6. Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на второ
четене на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Дългопол и
издаване на сертификати клас В
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Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
Докладчик: Февзи Хасан- Дир. Дирекция УТОСЕЕЕУЗГФ
Становище: Всички постоянни комисии
7. Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Допълнение на
чл.42, ал.1 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
Докладчик: Февзи Хасан- Дир. Дирекция УТОСЕЕЕУЗГФ
Становище: Всички постоянни комисии
8. Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Наредба №13 за условията и реда за управление на отпадъците в Община Дългопол и отмяна на
Наредба №13 за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Дългопол,
приета с Решение №23-4 от 16.11.2005г.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
Докладчик: Февзи Хасан- Дир. Дирекция УТОСЕЕЕУЗГФ
Становище: Всички постоянни комисии
9. Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол, относно: Промяна на
чл.34, ал.10 от Наредба №11 на Общински съвет-Дългопол
Вносител: Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол
Докладчик: ПК”Териториално устройство и екология”,
Становище: ПК”Териториално устройство и екология”, ПК”Собственост и стопанство” и
ПК”Финанси и бюджет”
10. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Разрешение за изработване
на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план и Подробен устройствен план – План за
застрояване на поземлен имот 019062 по КВС на землището на с.Рояк общ.Дългопол, обл.Варна за
обект: „Базова станция на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД от мобилна надземна мрежа GSM/UMTS VAR № 0083,
с.Рояк” в 019062 по КВС на землището на с.Рояк общ.Дългопол, обл.Варна
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж.Емурла Емурла-Зам.-кмет по САКГ
Становище: ПК”Териториално устройство и екология” и ПК”Собственост и стопанство”
11. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Предложение за разрешение
за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот
000157 по КВС на землището на на с.Цонево, общ.Дългопол, обл.Варна
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж.Емурла Емурла-Зам.-кмет по САКГ
Становище: ПК”Териториално устройство и екология”, ПК”Собственост и стопанство” и Председателски
съвет
12. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Изграждане на туристически

заслон в с. Партизани.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж.Емурла Емурла-Зам.-кмет по САКГ
Становище: ПК”Собственост и стопанство”, ПК”Териториално устройство и екология” и ПК”Финанси и
бюджет”
13. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Промяна в числеността на
структурните звена на Общинска администрация-Дългопол.

Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова – Секретар на Община Дългопол
Становище: Всички постоянни комисии + Председателски съвет
14. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Заявления за еднократна
помощ.

Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейност”
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Н. Христов - Предс. на ОбС: Колеги, вчера на Председателския съвет беше разгледан и утвърден
дневния ред като т.14 от предварително обявения дневен ред, а именно: Докладна записка от
Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Заявления за еднократна помощ, беше
заменена с Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:
Безвъзмездно предоставяне на вещи /лек автомобил АУДИ/ за управление на юридически лица на
бюджетна издръжка, различна от общинския бюджет /лек автомобил АУДИ/ за нуждите на
Участък полиция Дългопол, защото нямаше становище от ПК”Здравеопазване и социални
дейности”, което беше предпоставка за връщане на Решенията от Областния управител. Имате ли
други предложения по дневния ред. Няма. Който е съгласен проекта за дневен ред да бъде приет за
дневен ред на днешното заседание, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Приет Дневен ред:
1.Питания и предложения от граждани.
2.Преразглеждане на Решения с №№55-2, 55-3, 55-4, 55-5, 55-7, 55-8, 55-9, 55-10/30.05.2014г. на
ОбС-Дългопол, върнати за преразглеждане от Областния управител със Заповед №РД-14-0800162(1)/09.06.2014г.
3. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Информация за
организация на дейността по снабдяване на населението с отоплителни материали.
Вносител: Маринка Иванова – Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Февзи Хасан- Дир. Дирекция УТОСЕЕЕУЗГФ
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Здравеопазване и социални дейности”
4. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Информация за
организацията на дейността по опазване на селскостопанската продукция.
Вносител: Маринка Иванова – Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Февзи Хасан- Дир. Дирекция УТОСЕЕЕУЗГФ
Становище: ПК”Обществен ред и сигурност”
5. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Информация във връзка
с кандидатстване и реализиране на проекти по Оперативните програми на Европейските фондове.
Вносител: Маринка Иванова – Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Веселин Върбанов-Дир. дирекция ИППОП
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти”
6. Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на второ
четене на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Дългопол и
издаване на сертификати клас В
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
Докладчик: Февзи Хасан- Дир. Дирекция УТОСЕЕЕУЗГФ
Становище: Всички постоянни комисии
7. Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Допълнение на
чл.42, ал.1 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
Докладчик: Февзи Хасан- Дир. Дирекция УТОСЕЕЕУЗГФ
Становище: Всички постоянни комисии
8. Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Наредба №13 за условията и реда за управление на отпадъците в Община Дългопол и отмяна на
Наредба №13 за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Дългопол,
приета с Решение №23-4 от 16.11.2005г.
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Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
Докладчик: Февзи Хасан- Дир. Дирекция УТОСЕЕЕУЗГФ
Становище: Всички постоянни комисии
9. Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол, относно: Промяна на
чл.34, ал.10 от Наредба №11 на Общински съвет-Дългопол
Вносител: Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол
Докладчик: ПК”Териториално устройство и екология”,
Становище: ПК”Териториално устройство и екология”, ПК”Собственост и стопанство” и
ПК”Финанси и бюджет”
10. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Разрешение за изработване
на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план и Подробен устройствен план – План за
застрояване на поземлен имот 019062 по КВС на землището на с.Рояк общ.Дългопол, обл.Варна за
обект: „Базова станция на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД от мобилна надземна мрежа GSM/UMTS VAR № 0083,
с.Рояк” в 019062 по КВС на землището на с.Рояк общ.Дългопол, обл.Варна
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж.Емурла Емурла-Зам.-кмет по САКГ
Становище: ПК”Териториално устройство и екология” и ПК”Собственост и стопанство”
11. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Предложение за разрешение
за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот
000157 по КВС на землището на на с.Цонево, общ.Дългопол, обл.Варна
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж.Емурла Емурла-Зам.-кмет по САКГ
Становище: ПК”Териториално устройство и екология”, ПК”Собственост и стопанство” и Председателски
съвет
12. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Изграждане на туристически

заслон в с. Партизани.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж.Емурла Емурла-Зам.-кмет по САКГ
Становище: ПК”Собственост и стопанство”, ПК”Териториално устройство и екология” и ПК”Финанси и
бюджет”
13. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Промяна в числеността на
структурните звена на Общинска администрация-Дългопол.

Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова – Секретар на Община Дългопол
Становище: Всички постоянни комисии + Председателски съвет
14.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Безвъзмездно предоставяне на
вещи /лек автомобил АУДИ/ за управление на юридически лица на бюджетна издръжка, различна от общинския
бюджет /лек автомобил АУДИ/ за нуждите на Участък полиция Дългопол.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова – Секретар на Община Дългопол
Становище: ПК”Финанси и бюджет”

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Питания и предложения от граждани.
Н. Христов - Предс. на ОбС: Към момента няма постъпили питания и предложения в Канцеларията на
ОбС-Дългопол. От залата има ли граждани, които искат да вземат отношение по някоя от точките от
дневния ред? Няма. Колеги, на Председателски съвет дискутирахме проблемите, които се случиха в
кв.”Аспарухово” и на други места в България и в т.ч. какво е състоянието на деретата, отводнителните
канавки и канали на територията на нашата община. Искам да дам думата на г-жа Костадинова за
решенията, които сме взели.
Д. Костадинова – Зам.-Предс. на ОбС: На Председателски съвет се взе Решение, на основание чл.47,
ал.2 от ПОДОС, възлага на Председателя на ПК „Обществен ред и сигурност” да състави Работна група
във връзка със състоянието на деретата, тяхното заустване и наличието на нерегламентирани сметища
по тях и на основание чл.52 от ПОДОС да проведе изнесени заседания по населени места, на които да
бъдат обсъдени проблемите и да не се получи същата ситуация, както и на други места в страната.
4

Е. Емурла - Зам. - кмет по САКГ: Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа общински
съветници, колеги, в тази връзка искам да ви информирам за взетите мерки от страна на Общинска
администрация. Със Заповед на Кмета е сформирана такава комисия, която да установи критичната
инфраструктура, не само деретата са проблем, а има и други предпоставки за бедствени ситуации. Тази
комисия ще излезе с доклад пред Кмета на Общината, разбира се ако искате и пред вас като
информация какво е констатирано, необходимите мерки, които ще се предприемат и срокове за тяхното
предотвратяване ако има проблемни места като дерета, водоскоци, мостове. Имаме готовност да
излезем с решение за преодоляване на евентуални проблеми и сме взели превантивни мерки за това.
В 11:18ч. Александър Александров излезе от залата и заседанието продължи с 14 общински
съветника.
Н. Христов - Предс. на ОбС: Независимо от това, редно е и ПК „ОРС” да сформира такава група,
защото нещо може да се пропусне. От тук нататък Председателя на комисията може да взаимодейства с
комисията, създадена със Заповед на Кмета и да си направят обход на проблемните места. Колеги, по
предложението на Председателския съвет да възложи на Председателя на ПК „Обществен ред и
сигурност” да състави Работна група във връзка със състоянието на деретата, тяхното заустване и
наличието на нерегламентирани сметища по тях и да проведе изнесени заседания по населени места, на
които да бъдат обсъдени проблемите, като същият бъде и Председател на Работната група. Който е
съгласен, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.47, ал.2 и чл.52 от
ПОДОС, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 56-1
1. Възлага на Председателя на ПК „Обществен ред и сигурност” да състави Работна група във
връзка със състоянието на деретата в Община Дългопол, тяхното заустване и наличието на
нерегламентирани сметища по тях.
2. Председателят на ПК „Обществен ред и сигурност” да бъде и Председател на Работната
група.
3. Работната група да проведе изнесени заседания по населени места, на които да бъдат
обсъдени проблемите по този въпрос.
4. В 14-дневен срок Работната група да изготви констативен Протокол с резултатите от
проверката и да бъде докладвано на заседанието на първият предстоящ Председателски
съвет.
В 11:21ч. Александър Александров влезе в залата и заседанието продължи с 15 общински
съветника.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Преразглеждане на Решения с №№55-2, 55-3, 55-4, 55-5, 55-7, 55-8, 55-9, 5510/30.05.2014г. на ОбС-Дългопол, върнати за преразглеждане от Областния управител със Заповед
№РД-14-0800-162(1)/09.06.2014г.
Н. Христов – Предс. на ОбС: На заседание на Председателски съвет и на Временната комисия за
определяне на реда и условията за провеждане на конкурс за Управител на „Медицински център І
– гр. Дългопол” ЕООД, беше разгледано писмото от Областния управител и бе взето становище
всички върнати Решения да бъдат потвърдени, с една корекция в докладната, касаеща Определяне
на реда и условията за провеждане на конкурс за Управител на „Медицински център І – гр.
Дългопол” ЕООД, а именно: коригиране на сроковете за прием на документи, отваряне на
пликовете и събеседване с кандидатите. Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
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съгласен да бъде потвърдено Решение №55-2/30.05.2014г., отнасящо се до Безвъзмездно
предоставяне на иглолистна дървесина от общински горски фонд за нуждите на ОУ „Васил
Левски” с. Поляците, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

„ЗА”

„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
Мотиви за вземане на Решение: Със своя заповед №РД-14-0800-162(1)/09.06.2014г., г-н Иван Великов
– Областен управител на област с административен център Варна е върнал за преразглеждане Решение
№55-2/30.05.2014 на Общински съвет - Дългопол с мотива за неспазена процедура по чл.119, ал.3 от
ПОДОС, а именно липса на становище от Кмета на общината, относно представената докладна.
Съобразявайки се със заповедта на Областния управител, със свое писмо с Изх.№ОС-224/11.06.2014г.
Председателя на ОбС-Дългопол, на основание чл.119, ал.3 от ПОДОС, е представил искане до Кмета
на Община Дългопол за представяне на становище по докладната, касаеща Решение №55-2/30.05.2014.
Искането на Председателя на общински съвет е постъпило с Вх.№0800-189/12.06.2014г. в общинска
администрация и от тази дата текат сроковете по чл.119 ал.4 от ПОДОС. Със свое писмо с Изх.№РГ051/20.06.2014г. и наш Вх.№ОС-241/23.06.2014г. Кмета на общината е потвърдил факта, че е поискано
становище по докладната като същевременно поставя условие за изпълнение на процедура, която не е
описана в разпоредбите на ПОДОС. До 27.06.2014, датата на провеждане на сесията на Общински
съвет, не е постъпило становище по докладната от Кмета на общината. В началото на заседанието се
установи, че Кмета на Община Дългопол отсъства от територията на общината без писмено
уведомление до Председателя на ОбС-Дългопол, с което е нарушен чл.123, ал.1 от ПОДОС и което
възпрепятства представяне на становище по време на заседанието. Изчерпал всички описани в ПОДОС
законови процедури за получаване на становище, Общински съвет-Дългопол приема, че Кмета на
общината отказва да предостави становище. Предвид изложеното и спазвайки разпоредбите на
ПОДОС.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.45, ал.4 и ал.10, както и
чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет- Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 56-2-1
Потвърждава Решение №55-2/30.05.2014г., върнато за преразглеждане от Областния управител със
Заповед №РД-14-0800-162(1)/09.06.2014г.
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Н. Христов – Предс. на ОбС: Колеги, корекцията в Решение №55-3/30.05.2014г., касаеща
сроковете за прием на документи, отваряне на пликовете и събеседване с кандидатите по
докладната, относно: Определяне на реда и условията за провеждане на конкурс за Управител на
„Медицински център І – гр. Дългопол” ЕООД, е следната: в т.1.1. Определя ред за провеждане на
конкурса както следва: 1. Нова дата за прием на документи до 18.07.2014г. до 16:00 часа; в т.4
Конкурса ще се проведе на 2/два/ етапа:
 Отваряне на пликовете и проверка на съответствието на представените документи с
предварително обявените изисквания към кандидатите – нова дата 21.07.2014г. от
15:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет-Дългопол
 Събеседване с преминалите втори етап кандидатите по представената Програма за
развитието и дейността на лечебното заведение за 3 годишен период – нова дата
23.07.2014г. от 14:30 часа
Който е съгласен с така направените предложения за корекции, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Н. Христов – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде
потвърдено Решение №55-3/30.05.2014г., отнасящо се до Определяне на реда и условията за
провеждане на конкурс за Управител на „Медицински център І – гр. Дългопол” ЕООД с така
направените корекции по датите, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Мотиви за вземане на Решение: Със своя заповед №РД-14-0800-162(1)/09.06.2014г., г-н Иван Великов
– Областен управител на област с административен център Варна е върнал за преразглеждане Решение
№55-3/30.05.2014 на Общински съвет - Дългопол с мотива за неспазена процедура по чл.119, ал.3 от
ПОДОС, а именно липса на становище от Кмета на общината, относно представената докладна.
Съобразявайки се със заповедта на Областния управител, със свое писмо с Изх.№ОС-224/11.06.2014г.
Председателя на ОбС-Дългопол, на основание чл.119, ал.3 от ПОДОС, е представил искане до Кмета
на Община Дългопол за представяне на становище по докладната, касаеща Решение №55-3/30.05.2014.
Искането на Председателя на общински съвет е постъпило с Вх.№0800-189/12.06.2014г. в общинска
администрация и от тази дата текат сроковете по чл.119 ал.4 от ПОДОС. Със свое писмо с Изх.№РГ053/20.06.2014г. и наш Вх.№ОС-239/23.06.2014г. Кмета на общината е потвърдил факта, че е поискано
становище по докладната като същевременно поставя условие за изпълнение на процедура, която не е
описана в разпоредбите на ПОДОС. До 27.06.2014, датата на провеждане на сесията на Общински
съвет, не е постъпило становище по докладната от Кмета на общината. В началото на заседанието се
установи, че Кмета на Община Дългопол отсъства от територията на общината без писмено
уведомление до Председателя на ОбС-Дългопол, с което е нарушен чл.123, ал.1 от ПОДОС и което
възпрепятства представяне на становище по време на заседанието. Изчерпал всички описани в ПОДОС
законови процедури за получаване на становище, Общински съвет-Дългопол приема, че Кмета на
общината отказва да предостави становище. Предвид изложеното и спазвайки разпоредбите на
ПОДОС.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.45, ал.4 и ал.10, както и
чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 44 от Наредба №6 на ОбС-Дългопол, Общински съвет- Дългопол
прие:
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РЕШЕНИЕ 56-2-2
Потвърждава Решение №55-3/30.05.2014г., върнато за преразглеждане от Областния управител със
Заповед №РД-14-0800-162(1)/09.06.2014г.
Н. Христов – Предс. на ОбС: Следващото решение, което трябва да прегласуваме е Решение 55-4.
Имаме ли отговор от Кмета на общината, относно тази докладна? Да, има отговор, който гласи:
„Във връзка с Ваше искане за становище по докладна записка от Даниела Костадинова – Зам.председател на ОбС-Дългопол, относно: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост,
моля да насочите докладната записка и изготвеното проекто-решение, като самостоятелно искане
за становище, за да може същото да бъде надлежно разпределено към съответната дирекция,
компетентна да се занимае с въпроса и подготвяне на необходимите документи свързани с
процедурата по отдаване под наем на земя общинска собственост”. Значи няма становище. От
Общинска администрация има ли някой упълномощен да даде становище в зала?
Цв. Костова – Зам.-кмет по ОКМСД: Няма упълномощен представител от Общинска
администрация да даде становище в зала.
Ал. Александров – общ. съветник: Аз предлагам на основание чл.119, ал.3 и ал.4 от ПОДОС,
Общински съвет за днешното заседание да вземе Решение, при липса на становище от вносителя,
то да бъде дадено в зала.
К. Балинова – Секретар на Община Дългопол: Бихте ли прочели какво гласи чл.119 от ПОДОС?
Д. Костадинова – Зам.-Предс. на ОбС: Чл.119. (1) Кметът на общината, кметовете на кметства и
кметските наместници могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и неговите
комисии с право на съвещателен глас и да се изказват при условията и по реда, определени в този
правилник.
(2) Кметът на общината подписва и внася в общинския съвет проекти на решения за
разглеждане в заседанията на комисиите или на съвета.
(3) Проекти за решения , внесени от общински съветници се придружават задължително със
становище на кмета на общината, освен ако не касаят организационната работа на съвета.
(4) Становищата на Кмета да се представят в 10-дневен срок, освен ако Общинският съвет
не реши друго.
К. Балинова – Секретар на Община Дългопол: Чл.119, ал.4 касае единствено и само срока по
ал.4, не касае даването на становище дали да бъде в зала или писмено в този 10-дневен срок.
Ал. Александров – общ. съветник: Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
представители на вносителя, в обстойните отговори, всеки поотделно, от Кмета на общината до
Председателя на общински съвет, всеки един от тях започва с думите „Във връзка с Ваше искане
за становище по докладна записка и т.н.”, което показва ясно, че е постъпило искане за становище
от общинска администрация. След като общинска администрация е имала достатъчно време да
предостави това становище, но не го е направила, това не означава, че ние трябва да се въртим
постоянно в един омагьосан кръг, в който общинска администрация отказва да ни даде становище
и няма сила Божия, която да я накара да даде становище и общински съвет да вземе решение.
Така, че 10-дневния срок, който е поставен, свършва в деня на сесията. След като до сесията
общинска администрация не е представила становища, аз предлагам в протокола ясно да се
отбележи, че липсват становища, въпреки че са поискани от общинска администрация и
призовавам общинските съветници да гласуваме решенията при липса на становища, защото
такива не са ни представени.
К. Балинова – Секретар на Община Дългопол: Уважаеми г-н Александров, аз не оспорвам
правото на общински съвет да вземе решенията при липсата на становище, да, цитираните писма
на г-жа Иванова не означават, че има становища, към настоящия момент няма становища на Кмета
на общината. Оспорвам Вашето предложение да искате становище в зала по този ред, по който го
направихте. Отричам правото текста по чл.119, ал.4 да се тълкува по този начин, той касае само
срока по ал.4.
8

Н. Христов – Предс. на ОбС: Не е така, г-жо Балинова, в 10-дневен срок Кмета ако не даде
становище, общински съвет трябва да реши друго, примерно, че не искаме становище, защото не е
дадено такова. А ние решаваме, че ще искаме становище от Кмета на общината в зала, защото
такова не ни е предоставено и не е спазен 10-дневния срок. Колеги по предложението на г-н
Александров и във връзка с чл.119, ал.4 от ПОДОС при липса на становище от Кмета на общината,
същото да бъде дадено в зала, който е съгласен моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3гласа.
ПРИЕМА СЕ.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, чл.119, ал.4 от ПОДОС, Общински
съвет- Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 56-2-3
При липса на писмени становища за днешното 56-то заседание на ОбС-Дългопол от Кмета на
общината, същите да бъдат дадени в зала.
Н. Христов – Предс. на ОбС: Вече прегласувахме Решения №№55-2 и 55-3/30.05.2014г. Кмета на
общината отсъства от Заседанието на Общински съвет, не е упълномощил никого да го
представлява и да дава становище по докладните, също така не съм уведомен писмено за
отсъствието на Кмета.
Н. Насуфов – общ. съветник: Процедурно предложение за прекратяване на дебатите.
Н. Христов – Предс. на ОбС: Колеги, продължаваме нататък, в процедура на поименно гласуване,
който е съгласен да бъде потвърдено Решение №55-4/30.05.2014г., отнасящо се до Отдаване под наем
на имот частна общинска собственост, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

отвод

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

„ЗА”

„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„Против”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
Мотиви за вземане на Решение: Със своя заповед №РД-14-0800-162(1)/09.06.2014г., г-н Иван Великов
– Областен управител на област с административен център Варна е върнал за преразглеждане Решение
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№55-4/30.05.2014 на Общински съвет - Дългопол с мотива за неспазена процедура по чл.119, ал.3 от
ПОДОС, а именно липса на становище от Кмета на общината, относно представената докладна.
Съобразявайки се със заповедта на Областния управител, със свое писмо с Изх.№ОС-224/11.06.2014г.
Председателя на ОбС-Дългопол, на основание чл.119, ал.3 от ПОДОС, е представил искане до Кмета
на Община Дългопол за представяне на становище по докладната, касаеща Решение №55-4/30.05.2014.
Искането на Председателя на общински съвет е постъпило с Вх.№0800-189/12.06.2014г. в общинска
администрация и от тази дата текат сроковете по чл.119 ал.4 от ПОДОС. Със свое писмо с Изх.№РГ046/20.06.2014г. и наш Вх.№ОС-246/23.06.2014г. Кмета на общината е потвърдил факта, че е поискано
становище по докладната като същевременно поставя условие за изпълнение на процедура, която не е
описана в разпоредбите на ПОДОС. До 27.06.2014, датата на провеждане на сесията на Общински
съвет, не е постъпило становище по докладната от Кмета на общината. В началото на заседанието се
установи, че Кмета на Община Дългопол отсъства от територията на общината без писмено
уведомление до Председателя на ОбС-Дългопол, с което е нарушен чл.123, ал.1 от ПОДОС и което
възпрепятства представяне на становище по време на заседанието. Изчерпал всички описани в ПОДОС
законови процедури за получаване на становище, Общински съвет-Дългопол приема, че Кмета на
общината отказва да предостави становище. Предвид изложеното и спазвайки разпоредбите на
ПОДОС.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.45, ал.4 и ал.10, както и
чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и във връзка чл.8, ал.9, т.2, чл.14, ал.6 от Закона за общинската
собственост, чл. 24а, ал.6, т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
Общински съвет- Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 56-2-4
Потвърждава Решение №55-4/30.05.2014г., върнато за преразглеждане от Областния управител със
Заповед №РД-14-0800-162(1)/09.06.2014г.
Н. Христов – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде
потвърдено Решение №55-5/30.05.2014г., отнасящо се до Даване на съгласие за внасяне на
предложение пред Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Бекир Халил Шакир,
моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Мотиви за вземане на Решение: Със своя заповед №РД-14-0800-162(1)/09.06.2014г., г-н Иван Великов
– Областен управител на област с административен център Варна е върнал за преразглеждане Решение
№55-5/30.05.2014 на Общински съвет - Дългопол с мотива за неспазена процедура по чл.119, ал.3 от
ПОДОС, а именно липса на становище от Кмета на общината, относно представената докладна.
Съобразявайки се със заповедта на Областния управител, със свое писмо с Изх.№ОС-224/11.06.2014г.
Председателя на ОбС-Дългопол, на основание чл.119, ал.3 от ПОДОС, е представил искане до Кмета
на Община Дългопол за представяне на становище по докладната, касаеща Решение №55-5/30.05.2014.
Искането на Председателя на общински съвет е постъпило с Вх.№0800-189/12.06.2014г. в общинска
администрация и от тази дата текат сроковете по чл.119 ал.4 от ПОДОС. Със свое писмо с Изх.№РГ052/20.06.2014г. и наш Вх.№ОС-240/23.06.2014г. Кмета на общината е потвърдил факта, че е поискано
становище по докладната като същевременно поставя условие за изпълнение на процедура, която не е
описана в разпоредбите на ПОДОС. До 27.06.2014, датата на провеждане на сесията на Общински
съвет, не е постъпило становище по докладната от Кмета на общината. В началото на заседанието се
установи, че Кмета на Община Дългопол отсъства от територията на общината без писмено
уведомление до Председателя на ОбС-Дългопол, с което е нарушен чл.123, ал.1 от ПОДОС и което
възпрепятства представяне на становище по време на заседанието. Изчерпал всички описани в ПОДОС
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законови процедури за получаване на становище, Общински съвет-Дългопол приема, че Кмета на
общината отказва да предостави становище. Предвид изложеното и спазвайки разпоредбите на
ПОДОС.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.45, ал.4 и ал.10, както и
чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет- Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 56-2-5
Потвърждава Решение №55-5/30.05.2014г., върнато за преразглеждане от Областния управител със
Заповед №РД-14-0800-162(1)/09.06.2014г.
Н. Христов – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъде потвърдено Решение №55-7/30.05.2014г., отнасящо се до Актуализация на Културен
календар 2014г., моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

„ЗА”

„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
Мотиви за вземане на Решение: Със своя заповед №РД-14-0800-162(1)/09.06.2014г., г-н Иван Великов
– Областен управител на област с административен център Варна е върнал за преразглеждане Решение
№55-7/30.05.2014 на Общински съвет - Дългопол с мотива за неспазена процедура по чл.119, ал.3 от
ПОДОС, а именно липса на становище от Кмета на общината, относно представената докладна.
Съобразявайки се със заповедта на Областния управител, със свое писмо с Изх.№ОС-224/11.06.2014г.
Председателя на ОбС-Дългопол, на основание чл.119, ал.3 от ПОДОС, е представил искане до Кмета
на Община Дългопол за представяне на становище по докладната, касаеща Решение №55-7/30.05.2014.
Искането на Председателя на общински съвет е постъпило с Вх.№0800-189/12.06.2014г. в общинска
администрация и от тази дата текат сроковете по чл.119 ал.4 от ПОДОС. Със свое писмо с Изх.№РГ050/20.06.2014г. и наш Вх.№ОС-242/23.06.2014г. Кмета на общината е потвърдил факта, че е поискано
становище по докладната като същевременно поставя условие за изпълнение на процедура, която не е
описана в разпоредбите на ПОДОС. До 27.06.2014, датата на провеждане на сесията на Общински
съвет, не е постъпило становище по докладната от Кмета на общината. В началото на заседанието се
установи, че Кмета на Община Дългопол отсъства от територията на общината без писмено
уведомление до Председателя на ОбС-Дългопол, с което е нарушен чл.123, ал.1 от ПОДОС и което
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възпрепятства представяне на становище по време на заседанието. Изчерпал всички описани в ПОДОС
законови процедури за получаване на становище, Общински съвет-Дългопол приема, че Кмета на
общината отказва да предостави становище. Предвид изложеното и спазвайки разпоредбите на
ПОДОС.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.45, ал.4 и ал.10, както и
чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет- Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 56-2-6
Потвърждава Решение №55-7/30.05.2014г., върнато за преразглеждане от Областния управител със
Заповед №РД-14-0800-162(1)/09.06.2014г.
Н. Христов – Предс. на ОбС: Колеги, преминаваме към прегласуване на Решение №558/30.05.2014г., в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да бъде потвърдено Решение
№55-8/30.05.2014г., отнасящо се до Актуализация на Спортен календар 2014г., моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

„ЗА”

„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
Мотиви за вземане на Решение: Със своя заповед №РД-14-0800-162(1)/09.06.2014г., г-н Иван Великов
– Областен управител на област с административен център Варна е върнал за преразглеждане Решение
№55-8/30.05.2014 на Общински съвет - Дългопол с мотива за неспазена процедура по чл.119, ал.3 от
ПОДОС, а именно липса на становище от Кмета на общината, относно представената докладна.
Съобразявайки се със заповедта на Областния управител, със свое писмо с Изх.№ОС-224/11.06.2014г.
Председателя на ОбС-Дългопол, на основание чл.119, ал.3 от ПОДОС, е представил искане до Кмета
на Община Дългопол за представяне на становище по докладната, касаеща Решение №55-8/30.05.2014.
Искането на Председателя на общински съвет е постъпило с Вх.№0800-189/12.06.2014г. в общинска
администрация и от тази дата текат сроковете по чл.119 ал.4 от ПОДОС. Със свое писмо с Изх.№РГ049/20.06.2014г. и наш Вх.№ОС-243/23.06.2014г. Кмета на общината е потвърдил факта, че е поискано
становище по докладната като същевременно поставя условие за изпълнение на процедура, която не е
описана в разпоредбите на ПОДОС. До 27.06.2014, датата на провеждане на сесията на Общински
съвет, не е постъпило становище по докладната от Кмета на общината. В началото на заседанието се
установи, че Кмета на Община Дългопол отсъства от територията на общината без писмено
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уведомление до Председателя на ОбС-Дългопол, с което е нарушен чл.123, ал.1 от ПОДОС и което
възпрепятства представяне на становище по време на заседанието. Изчерпал всички описани в ПОДОС
законови процедури за получаване на становище, Общински съвет-Дългопол приема, че Кмета на
общината отказва да предостави становище. Предвид изложеното и спазвайки разпоредбите на
ПОДОС.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.45, ал.4 и ал.10, както и
чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет- Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 56-2-7
Потвърждава Решение №55-8/30.05.2014г., върнато за преразглеждане от Областния управител със
Заповед №РД-14-0800-162(1)/09.06.2014г.
Н. Христов – Предс. на ОбС: Колеги, преминаваме към прегласуване на Решение №559/30.05.2014г., в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде потвърдено Решение №559/30.05.2014г., отнасящо се до Предоставяне на поименно щатно разписание, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4 гласа.
ПРИЕМА СЕ.
Мотиви за вземане на Решение: Със своя заповед №РД-14-0800-162(1)/09.06.2014г., г-н Иван Великов
– Областен управител на област с административен център Варна е върнал за преразглеждане Решение
№55-9/30.05.2014 на Общински съвет - Дългопол с мотива за неспазена процедура по чл.119, ал.3 от
ПОДОС, а именно липса на становище от Кмета на общината, относно представената докладна.
Съобразявайки се със заповедта на Областния управител, със свое писмо с Изх.№ОС-224/11.06.2014г.
Председателя на ОбС-Дългопол, на основание чл.119, ал.3 от ПОДОС, е представил искане до Кмета
на Община Дългопол за представяне на становище по докладната, касаеща Решение №55-9/30.05.2014.
Искането на Председателя на общински съвет е постъпило с Вх.№0800-189/12.06.2014г. в общинска
администрация и от тази дата текат сроковете по чл.119 ал.4 от ПОДОС. Със свое писмо с Изх.№РГ048/20.06.2014г. и наш Вх.№ОС-244/23.06.2014г. Кмета на общината е потвърдил факта, че е поискано
становище по докладната като същевременно поставя условие за изпълнение на процедура, която не е
описана в разпоредбите на ПОДОС. До 27.06.2014, датата на провеждане на сесията на Общински
съвет, не е постъпило становище по докладната от Кмета на общината. В началото на заседанието се
установи, че Кмета на Община Дългопол отсъства от територията на общината без писмено
уведомление до Председателя на ОбС-Дългопол, с което е нарушен чл.123, ал.1 от ПОДОС и което
възпрепятства представяне на становище по време на заседанието. Изчерпал всички описани в ПОДОС
законови процедури за получаване на становище, Общински съвет-Дългопол приема, че Кмета на
общината отказва да предостави становище. Предвид изложеното и спазвайки разпоредбите на
ПОДОС.
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, на основание чл.45, ал.4 и ал.10 от
ЗМСМА, както и чл. 5, ал.3 и чл.106, ал.1 от ПОДОС, във връзка с Решения на ОбС-Дългопол по
чл.5, ал.1, т.2 от ПОДОС, Общински съвет- Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 56-2-8
Потвърждава Решение №55-9/30.05.2014г., върнато за преразглеждане от Областния управител със
Заповед №РД-14-0800-162(1)/09.06.2014г.
Н. Христов – Предс. на ОбС: Колеги, преминаваме към прегласуване на Решение №5510/30.05.2014г., в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да бъде потвърдено Решение
№55-10/30.05.2014г., отнасящо се до Заявление за еднократна помощ, моля да гласува!
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1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

„ЗА”

„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
Мотиви за вземане на Решение: Със своя заповед №РД-14-0800-162(1)/09.06.2014г., г-н Иван Великов
– Областен управител на област с административен център Варна е върнал за преразглеждане Решение
№55-10/30.05.2014 на Общински съвет - Дългопол с мотива за неспазена процедура по чл.119, ал.3 от
ПОДОС, а именно липса на становище от Кмета на общината, относно представената докладна.
Съобразявайки се със заповедта на Областния управител, със свое писмо с Изх.№ОС-224/11.06.2014г.
Председателя на ОбС-Дългопол, на основание чл.119, ал.3 от ПОДОС, е представил искане до Кмета
на Община Дългопол за представяне на становище по докладната, касаеща Решение №55-10/30.05.2014.
Искането на Председателя на общински съвет е постъпило с Вх.№0800-189/12.06.2014г. в общинска
администрация и от тази дата текат сроковете по чл.119 ал.4 от ПОДОС. Със свое писмо с Изх.№РГ047/20.06.2014г. и наш Вх.№ОС-245/23.06.2014г. Кмета на общината е потвърдил факта, че е поискано
становище по докладната като същевременно поставя условие за изпълнение на процедура, която не е
описана в разпоредбите на ПОДОС. До 27.06.2014, датата на провеждане на сесията на Общински
съвет, не е постъпило становище по докладната от Кмета на общината. В началото на заседанието се
установи, че Кмета на Община Дългопол отсъства от територията на общината без писмено
уведомление до Председателя на ОбС-Дългопол, с което е нарушен чл.123, ал.1 от ПОДОС и което
възпрепятства представяне на становище по време на заседанието. Изчерпал всички описани в ПОДОС
законови процедури за получаване на становище, Общински съвет-Дългопол приема, че Кмета на
общината отказва да предостави становище. Предвид изложеното и спазвайки разпоредбите на
ПОДОС.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.45, ал.4 и ал.10, както и
чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет- Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 56-2-9
Потвърждава Решение №55-10/30.05.2014г., върнато за преразглеждане от Областния управител
със Заповед №РД-14-0800-162(1)/09.06.2014г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:
Информация за организация на дейността по снабдяване на населението с отоплителни материали.
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Н. Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя, който отсъства, но предполагам, че
има упълномощен човек, който да представлява Кмета на общината, понеже ще ни трябват
становища.
К. Балинова – Секретар на Община Дългопол: Да, имаме, за да вземем отношение по въпросите,
зададени от общински съветници, не да даваме становища по докладните. Къде пише, че за
заседание на ОбС, трябва да бъдем упълномощени от Кмета, за да вземем отношение по
въпросните докладни? За постоянните комисии – да, защото трябва становище, а без присъствието
на вносителя или упълномощено от него лице, комисията не взима становище по съответната
докладна.
Ал. Александров – общ. съветник: А като какви присъствате тук на заседанието?
К. Балинова – Секретар на Община Дългопол: Като представители на Общинска администрация.
Щом не се знае като какви присъстваме тук, предлагам да напуснем залата.
Общинска администрация напуснаха заседанието на Общински съвет – Дългопол.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Да чуем становищата на ПК „Собственост и стопанство” и ПК
„Здравеопазване и социални дейности”.
Н. Насуфов-Предс. на ПК”СС”: Нямаме становище, защото комисията не заседава поради липса
на кворум.
Ал. Александров-Предс. на ПК”ЗСД”: Комисията по „ЗСД” също няма становище, защото
съгласно чл.50, ал.3 от ПОДОС – „Ако докладната записка, включена в дневния ред на комисията,
не се докладва от вносителя или от упълномощено от него компетентно лице, комисията не е
задължена да вземе становище по нея».
Н. Христов-Предс.на ОбС: Предлагам докладната да бъде отложена за разглеждане на
следващото редовно заседание на Общински съвет, защото няма становища и докладчик по
докладната. Който е съгласен докладната записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Информация за организация на дейността по снабдяване на населението с отоплителни
материали, да бъде отложена за разглеждане на следващото редовно заседание на Общински
съвет, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4 гласа.
ПРИЕМА СЕ.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА, както и чл.86, ал.1, т.2 от ПОДОС, Общински съвет- Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 56-3
ОТЛАГА за разглеждане на следващото редовно заседание на Общински съвет-Дългопол докладна
записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Информация за организация на
дейността по снабдяване на населението с отоплителни материали.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:
Информация за организацията на дейността по опазване на селскостопанската продукция.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на ПК
„Обществен ред и сигурност”?
Д. Иванов – Предс. на ПК”ОРС”: Становището е положително.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде приета
информацията за организацията на дейността по опазване на селскостопанската продукция, моля
да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 10 гласа;
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“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
Не участвали в гласуването – 3 общински съветника.
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл.21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 56-4
Приема предоставената информация
селскостопанската продукция.

за

организацията

на

дейността

по

опазване

на

ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:
Информация във връзка с кандидатстване и реализиране на проекти по Оперативните програми на
Европейските фондове.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на ПК
„Стратегическо планиране и европроекти”?
Е. Енев – Секр. на ПК”СПЕП”: Становището е положително.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде приета
информацията за организацията на дейността по опазване на селскостопанската продукция, моля
да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Не участвали в гласуването – 3 общински съветника.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.24 във
връзка с чл. 44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 56-5
Приема информация във връзка с кандидатстване и реализиране на проекти по
оперативните програми на Европейските фондове съгласно Приложения № 1.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на второ четене на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско
значение в Община Дългопол и издаване на сертификати клас В.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Няма към кого да задаваме въпроси, така че да чуем обобщеното
становище на Председателския съвет.
Д. Костадинова – Зам.-Предс. на ОбС: На Председателски съвет беше взето решение чл.10, ал.2 от
Раздел ІІІ, да придобие следният вид:
Кметът на Общината назначава комисия в състав:
- Равен брой служители от общинска администрация и общински съветници
- Юрист по предложение на Председателя на Общински съвет
Съставът на комисията е не по-малко от 7(седем) члена. Комисията извършва оценка на заявлението
и документите за съответствие с изискванията на ЗНИ и на ППЗНИ.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли други предложения?
Д. Божкова – Предс. на ПК”ФБ”: Да. В Раздел ІІ, чл.7, ал.1, т.2, подточка „г” – да изглежда така,
както е изписано в ЗНИ, а именно: „над” пет пъти, когато се създава и поддържа заетост по
смисъла на т. 7 във високотехнологични дейности или в икономически необлагодетелстваните
региони и до три пъти в икономически дейности, като изискванията към заетостта се определят с
ППЗНИ”.
В. Василев – Секр. на „ТУЕ”: Нашето предложение е „над” да бъде заменено с „до” пет пъти,
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когато се създава и поддържа заетост по смисъла на т. 7 във високотехнологични дейности или в
икономически необлагодетелстваните региони и до три пъти в икономически дейности, като
изискванията към заетостта се определят с ППЗНИ”.
Н. Христов - Предс.на ОбС: По предложението на Председателския съвет чл.10, ал.2 от Раздел ІІІ,
да придобие следният вид:
Кметът на Общината назначава комисия в състав:
- Равен брой служители от общинска администрация и общински съветници
- Юрист по предложение на Председателя на Общински съвет
Съставът на комисията е не по-малко от 7(седем) члена. Комисията извършва оценка на заявлението
и документите за съответствие с изискванията на ЗНИ и на ППЗНИ.
Който е съгласен, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
ПРИЕМА СЕ.
Ал. Александров – общ. съветник: Тази подточка „г” от Раздел ІІ, чл.7, ал.1, т.2, касае
намалението на инвестициите, до които може да бъде признат инвеститор клас В, долната граница
на клас Б е до 2 млн. лева, което означава, че всичко под 2 млн. лв. може да бъде сметнато за клас
В. Въпроса е какво да бъде намалението за най-минималната граница на клас В. В случая се
предлага да бъде от ПК”ТУЕ” „до” пет пъти, което означава, че в Община Дългопол такъв клас В
ще издаваме за инвестиции в размер от 400 000лв. до 2 млн.лв. По другото предложение на
ПК”ФБ”, което е за „над” пет пъти, означава, че клас В ще издаваме за инвестиции от 1лв. до 2
млн.лв. Само че тези инвестиции водят след себе си и някои преимущества за този инвеститор.
Редно е да има някаква долна граница. Това в подточка „г” „над” пет пъти е много общо казано.
Това означава, че един човек примерно влага 10лв., назначава един работник и моментално
изпълнява условията на подточка „г” и става инвеститор клас В. Трябва да има долна граница,
въпреки, че в ЗНИ дава право, но там става въпрос за инвестиции клас А и Б и има куп изисквания
още изредени, на които трябва да отговаря инвеститора. Ето за това става въпрос, просто трябва да
има долна граница.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Колеги, да гласуваме предложенията на двете комисии – ПК”ФБ” и
ПК”ТУЕ”. Първо по предложението на ПК”ФБ”, а именно: В Раздел ІІ, чл.7, ал.1, т.2, подточка „г”
– да изглежда така, както е изписано в ЗНИ, а именно: „над” пет пъти, когато се създава и
поддържа заетост по смисъла на т. 7 във високотехнологични дейности или в икономически
необлагодетелстваните региони и до три пъти в икономически дейности, като изискванията към
заетостта се определят с ППЗНИ”. Който е съгласен, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 7 гласа;
“ПРОТИВ” – 4 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Н. Христов - Предс.на ОбС: По предложението на ПК”ТУЕ”, а именно: В Раздел ІІ, чл.7, ал.1, т.2,
подточка „г” „над” да бъде заменено с „до” пет пъти, когато се създава и поддържа заетост по
смисъла на т. 7 във високотехнологични дейности или в икономически необлагодетелстваните
региони и до три пъти в икономически дейности, като изискванията към заетостта се определят с
ППЗНИ”. Който е съгласен, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 8 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 7 гласа.
ПРИЕМА СЕ.
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Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги в процедура на поименно гласуване, с така направените
предложения и корекции по Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение,
който е съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

„ЗА”

„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„Възд. се”
отсъства
„ЗА”
Не участва
Не участва
Не участва
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас;
Не участвали в гласуването – 3 общински съветника.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 22 з, ал. 1 от ЗНИ и във връзка с чл. 96 от ПОДОС, Общински съвет- Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 56-6
Приема на второ четене Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение в
Община Дългопол и издаване на сертификати клас В.
В 12:20ч. бе обявена 15 минутна почивка, след което заседанието продължи със 14 съветника.
Отсъства Мустафа Исмаил.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
относно: Допълнение на чл.42, ал.1 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Какво е обобщеното становище на Председателския съвет?
Д. Костадинова – Зам.-Предс. на ОбС: Становището е положително.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги в процедура на поименно гласуване, който е съгласен проекта
за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
отсъства
„Възд. се”
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7. Ферхан Юсеин Хасан

отсъства

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

„ЗА”
„ЗА”
Не участва
Не участва
Не участва
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас;
Не участвали в гласуването – 3 общински съветника.
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗОС и във връзка с чл. 96 от ПОДОС, Общински съвет- Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 56-7
Допълва чл. 42, ал. 1 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, като пълният текст добива следния вид:
„ Продажбата на недвижим имот - частна общинска собственост, може да се извърши без търг или
конкурс, след Решение на Общинския съвет по предложение на Българската агенция за
инвестиции, на инвеститор, получил сертификат за инвестиции от клас А, клас Б, приоритетен
инвестиционен проект и по реда на Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско
значение в Община Дългопол и издаване на сертификат клас В ”.
ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно:
Приемане на Наредба №13 за условията и реда за управление на отпадъците в Община Дългопол и
отмяна на Наредба №13 за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община
Дългопол, приета с Решение №23-4 от 16.11.2005г.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Какво е обобщеното становище на Председателския съвет?
Д. Костадинова – Зам.-Предс. на ОбС: Становището е положително. Има предложение на
ПК”ТУЕ” – към Глава ІІІ, чл.7, ал.3 да се добави нова т.57, а именно: „Палене на материали, които
при горенето си отделят токсични вещества”.
Н.Христов-Предс.на ОбС: По предложението на ПК”ТУЕ” към Глава ІІІ, чл.7, ал.3 да се добави
нова т.57, а именно: „Палене на материали, които при горенето си отделят токсични вещества”,
който е съгласен, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги в процедура на поименно гласуване, който е съгласен проекта
за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол с така направеното допълнение към
Наредбата за управление на отпадъците, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

19

4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

отсъства

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

„ЗА”

отсъства
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
Не участва
Не участва
Не участва
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
Не участвали в гласуването – 3 общински съветника.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от
ЗМСМА и във връзка с чл. 22 , ал. 1 от ЗУО и във връзка с чл. 96 от ПОДОС, Общински съветДългопол прие:
РЕШЕНИЕ 56-8
1. Отменя Наредба №13 за управление на дейностите по отпадъците в Община Дългопол,
приета с Решение №23 - 4/16.11.2005 г. на Общински съвет - Дългопол.
2. Приема Наредба №13 за управление на отпадъците в Община Дългопол.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол,
относно: Промяна на чл.34, ал.10 от Наредба №11 на Общински съвет-Дългопол.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
В. Василев – общ. съветник: Има ли становище на Кмета на общината по тази докладна?
Н.Христов-Предс.на ОбС: Взехме Решение №56-2-3/27.06.2014г., което гласи, че при липса на
писмени становища за днешното 56-то заседание на ОбС-Дългопол от Кмета на общината, същите
да бъдат дадени в зала. Освен това имаме изпратено писмо до Кмета с искане за становище, срока
е спазен, но до момента нямаме предоставено такова. Затова докладна записката ще бъде
придружена с копие от изпратеното писмо до Кмета на общината с искане на становище като
доказателство.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Какво е обобщеното становище на Председателския съвет?
Д. Костадинова – Зам.-Предс. на ОбС: Становището е положително.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги в процедура на поименно гласуване, който е съгласен проекта
за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
отсъства
„ЗА”
отсъства
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8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
Мотиви за вземане на Решение: Със свое писмо с Изх.№ОС-234/20.06.2014г. Председателя на
ОбС-Дългопол, на основание чл.119, ал.3 от ПОДОС, е представил искане до Кмета на Община
Дългопол за представяне на становище по негова докладна, относно: Промяна на чл.34, ал.10 от
Наредба №11 на Общински съвет-Дългопол, включена в дневния ред на 56-то редовно заседание
на ОбС. Докладната е надлежно публикувана в сайта на Община Дългопол в законовия 14-дневен
срок на 13.06.2014г. Искането на Председателя на общински съвет за изразяване на становище, е
постъпило с Вх.№0800-199/20.06.2014г. в Общинска администрация. До 27.06.2014г., датата на
провеждане на сесията на Общински съвет, не е постъпило становище по докладната от Кмета на
общината, въпреки изричното упоменаване в писмо с Изх.№ ОС-234/20.06.2014г. от Председателя
на ОбС, че то е необходимо за 56-то заседание на ОбС. В началото на заседанието се установи и че
Кмета на Община Дългопол отсъства от територията на общината без писмено уведомление до
Председателя на ОбС-Дългопол, с което е нарушен чл.123, ал.1 от ПОДОС и което възпрепятства
представяне на становище по време на заседанието. Общински съвет-Дългопол приема, че Кмета
на общината е разполагал със законовия 14-дневен срок, който му дава възможност да се запознае
с докладната, както и да предостави, ако има такова, становище до заседанието на ОбС. Предвид
изложеното и спазвайки разпоредбите на ПОДОС.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
Общински съвет- Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 56-9
Променя последното изречение от чл.34, ал.10 както следва:
-

0, 30лв./л.м., но не по-малко от 100лв. – за юридически лица.

В 12:50ч. Мустафа Исмаил влезе в залата и заседанието продължи с 15 общински съветника.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план и Подробен
устройствен план – План за застрояване на поземлен имот 019062 по КВС на землището на с.Рояк
общ.Дългопол, обл.Варна за обект: „Базова станция на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД от мобилна надземна мрежа
GSM/UMTS VAR № 0083, с.Рояк” в 019062 по КВС на землището на с.Рояк общ.Дългопол, обл.Варна
Н. Христов-Предс.на ОбС: Нека чуем становищата на ПК”Териториално устройство и екология”
и ПК”Собственост и стопанство”.
В. Василев-Секр. на ПК”ТУЕ”: Становището е да не бъде приет проекта за решение с мотива, че
вече има изградена такава станция, не е представен пълният договор между физическото лице с
„МОБИЛТЕЛ” ЕАД и от скицата не става ясно къде точно се намира имота.
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Н. Насуфов-Предс. на ПК”СС”: Комисията не заседава, защото нямаше кворум.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде приет
проекта за решение, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 3 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 9 гласа.
Не участвали в гласуването – 3 общински съветника.
С 3 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 9, на основание чл.21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, както и чл.86, ал.1, т.1 от ПОДОС, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 56-10
НЕ дава на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД разрешение за изработване на Подробен устройствен план –
Парцеларен план и Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот
019062 по КВС на землището на с.Рояк общ.Дългопол, обл.Варна за обект: „Базова станция на
„МОБИЛТЕЛ” ЕАД от мобилна надземна мрежа GSM/UMTS VAR № 0083, с.Рояк” в 019062 по КВС на
землището на с.Рояк общ.Дългопол, обл.Варна чрез възлагане от заинтересувани лица и НЕ одобрява
задание за изработване на ПУП-ПП и ПУП-ПЗ на имота, което е неразделна част от настоящото
разрешение.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община
Дългопол, относно: Предложение за разрешение за изработване на Подробен устройствен план –
План за регулация и застрояване за поземлен имот 000157 по КВС на землището на на с.Цонево,
общ.Дългопол, обл.Варна .
Н. Христов-Предс.на ОбС: Какво е обобщеното становище на Председателския съвет?
Д. Костадинова – Зам.-Предс. на ОбС: Становището е отрицателно, с мотив, че извън
урбанизирана територия по границите на язовира не променяме предназначението на имотите в
жилищно строителство. Освен това има свободни терени в урбанизирана територия и такива
инвеститори могат да се насочат към тях.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде приет
проекта за решение, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – няма;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 12 гласа.
Не участвали в гласуването – 3 общински съветника.
С 0 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 12, на основание чл.21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, както и чл.86, ал.1, т.1 от ПОДОС, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 56-11
НЕ дава на Уалид Нахар Касем-Хамад, Таммам Мохамед Исмаил-Катранджи и Надя Михайлова
Петрова разрешение за за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и
застрояване (ПУП-ПРЗ) на имот № 000157 с площ 8250 кв.м. находящ се в землището на с.Цонево
общ.Дългопол, обл.Варна, местност „Домузлук” във връзка с промяна предназначението му от
земеделска земя в територия за неземеделски нужди – за жилищно строителство и НЕ одобрява
техническото задание за изработване на План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на същия имот,
което е неразделна част от настоящото разрешение.
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ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Изграждане на туристически заслон в с. Партизани.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Нека чуем становищата на ПК”Териториално устройство и екология”,
ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”.
В. Василев-Секр. на ПК”ТУЕ”: Решението да бъде взето в зала.
Н. Насуфов-Предс. на ПК”СС”: Комисията не заседава, защото нямаше кворум.
Т. Вълчева – Предс. на ПК”ФБ”: Становището е да бъде приет проекта за решение.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Предлагам г-н Ибов да ни разясни точно как да формулираме проекта
за решение, защото той е наясно с тази материя.
Х. Ибов – общ. съветник: Може да се предостави 10 м3 обла строителна дървесина от общински
горски фонд, да се набичи и да се направи каквото трябва.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Моето предложение е т.3 да придобие следният вид: Да бъдат
предоставени за изработването на туристически заслон - Ондулин - 20 бр., Ондолинови капаци
- 6 м., Гвоздеи -10 см. - З кг., Гвоздеи - 6 см.- 2 кг., Гвоздеи за ондулин – 200 бр., Бетон –
1куб.м3.
Ал. Александров – общ. съветник: Ние спорим тук, но началото на цялата тази процедура е едно
писмено искане от двама общински съветника и си мисля, че този спор е безпредметен. Двамата
общински съветника, въпреки че знаят, че органа, който разрешава, е Общински съвет, са
преценили и са търсили съдействие от Кмета на общината. Не виждам какво решение ще вземаме
ние. За първи път се сблъсквам с подобно нещо – да накараш Общински съвет да те моли за нещо,
което е в неговите правомощия, такова чудо не се е случвало. Това е прецедент! Ако докладната
беше от името на общинските съветници, аз щях да я подкрепя на драго сърце, но по този начин
няма как да стане, дори и да гласувах, щях да гласувам против.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Колеги, предложението на вносителя за т.2 от проекта за решение е:
Одобрява и разрешава добиването и ползването на дьрвен материал от Общински горски фонд,
необходими за изграждането на заслона, както следва: Греди-10x10-18бр., Греди 14х10-4бр.,
Ребра-6х8-40бр., Ламперия-50кв.м. Който е съгласен с предложението на вносителя, моля да
гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 7 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5 гласа.
Не участвали в гласуването – 3 общински съветника.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Н. Христов-Предс.на ОбС: По предложението на г-н Ибов т.2 от проекта за решение да придобие
следният вид: Одобрява и разрешава добиването и ползването на обла строителна дървесина от
Общински горски фонд, необходими за изграждането на заслона, в размер на 10 м3. Който е
съгласен, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 9 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6 гласа.
ПРИЕМА СЕ.
Н. Христов-Предс.на ОбС: По моето предложение т.3 да придобие следният вид: Дава съгласие
да се предоставят за изграждане на туристическия заслон следните материали: Ондулин - 20 бр.,
Ондолинови капаци - 6 м., Гвоздеи -10 см. - З кг., Гвоздеи - 6 см.- 2 кг., Гвоздеи за ондулин – 200
бр., Бетон – 1куб.м3. Който е съгласен, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
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Н. Христов-Предс.на ОбС: Т.3 от проекта за решение става т.4. Колеги в процедура на поименно
гласуване, който е съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол с така
направените корекции, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

„ЗА”

„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
Не участва
Не участва
Не участва
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
Не участвали в гласуването – 3 общински съветника.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от
ЗМСМА, Общински съвет- Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 56-12

1. Дава съгласие за изграждане на туристически заслон в имот №000620, с площ от 22,536
дка, местност "Юк Долан" - Общинска собственост с АОС №1149/15.05.2014 год. в
землището на с.Партизани.
2. Одобрява и разрешава добиването и ползването на обла строителна дървесина от
Общински горски фонд, необходими за изграждането на заслона, в размер на 10 м3.
3. Дава съгласие да се предоставят за изграждане на туристическия заслон следните
материали: Ондулин - 20 бр., Ондолинови капаци - 6 м., Гвоздеи -10 см. - З кг., Гвоздеи
- 6 см.- 2 кг., Гвоздеи за ондулин – 200 бр., Бетон – 1куб.м3.
4. Упълномощава Кмета на общината да предприеме всички необходими действия по
изпълнение на горното.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Промяна в числеността на структурните звена на Общинска администрация-Дългопол.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Какво е обобщеното становище на Председателския съвет?
Д. Костадинова – Зам.-Предс. на ОбС: Становището е положително.
Ал. Александров – общ. съветник: Колеги, искам да взема отношение по докладната. На предното
заседание на Общински съвет ние гласувахме едно искане от Председателя на ОбС до Кмета на
общината, за предоставяне на поименното щатно разписание. Това искане беше отхвърлено, оспорено
от Кмета и върнато. В момента ние имаме прегласуване на някаква структурата на общинска
администрация, която не знаем как е разпределена в щата. Има ли някой яснота каква е структурата,
какъв е щата, запълнена ли е тази бройка? Освен това, аз мисля, че решенията на ОбС касаят
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цялостната структура на общинска администрация. Въпреки това, аз мисля, че такава промяна може да
бъде направена, след като имаме яснота и ни бъде даден отговор за поименното щатно разписание.
Предлагам ви да не гласуваме тази докладна, докато нямаме яснота по щатното разписание и от там
нататък да преценим необходимо ли е, какво налага тази промяна и т.н. Задавам си въпроса защо тази
бройка не е заета досега, няма хора ли? Предлагам докладната да се разгледа и гласува след
представяне на поименното щатно разписание и да я отложим за разглеждане на следващото редовно
заседание на Общински съвет.
Н. Христов-Предс.на ОбС: По предложението на г-н Александров докладната записка за Промяна в
числеността на структурните звена на Общинска администрация-Дългопол да бъде отложена за
разглеждане на следващото редовно заседание на Общински съвет, поради това, че не ни е
предоставено поименното щатно разписание, който е съгласен моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 7 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 8 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде приет
проекта за решение, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 9 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
Не участвали в гласуването – 3 общински съветника.
С 9 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл.21, ал.1, т.2 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 56-13
1. Увеличава общата численост на отдел АИПОВО с 1 щатна бройка от 13 на 14 щ.бр.,
считано от 01.07.2014г.
2. Намалява общата численост на отдел ИПП с 1 щатна бройка от 5 на 4 щ.бр., считано от
01.07.2014г.
3. Възлага на Кмета на общината и го оправомощава да извърши всички законови действия по
изпълнение на Решението.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община
Дългопол, относно: Безвъзмездно предоставяне на вещи /лек автомобил АУДИ/ за управление на
юридически лица на бюджетна издръжка, различна от общинския бюджет /лек автомобил АУДИ/ за
нуждите на Участък полиция Дългопол.
Ал. Александров – общ. съветник: Бих искал някой да ми цитира номера на Решението за закупуване
на автомобила, защото това, което е посочено в докладната като основание е за прехвърляне на всички
материали, които не са нужни на Общината. Интересува ме номера на Решението, с който ние сме
казали „ДА” за закупуването на автомобила и да го прехвърлим, защото не можем да прехвърлим нещо,
което не е наше.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Няма такова Решение.
Б. Николов – Зам.-предс. на ОбС: Има воля на дарителя, няма такова Решение. Вчера на ПК”Финанси
и бюджет” стана ясно, че наистина г-н Александров е прав, няма такова Решение и Секретаря на
Общината г-жа Балинова го потвърди. Но мисля, че на ПК”Финанси и бюджет” се взе Решение да бъде
приета докладната, за да може да се ползва автомобила от Полицейския участък, а в последващата
актуализация на Капиталовата програма да бъде отразено.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Да чуем становището на ПК”Финанси и бюджет”?
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Т. Вълчева – Предс. на ПК”ФБ”: Становището е докладната да се приеме в този вид, а на следващото
редовно заседание на ОбС да се направи актуализация на Капиталовата програма.
Н. Насуфов – общ. съветник: Предлагам докладната да бъде отложена за разглеждане на следващото
заседание на Общински съвет-Дългопол.
В 13:34ч. Добромир Иванов излезе от залата и заседанието продължи с 14 общински съветника.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, по предложението на г-н Насуфов докладната записка от Маринка
Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Безвъзмездно предоставяне на вещи /лек автомобил
АУДИ/ за управление на юридически лица на бюджетна издръжка, различна от общинския бюджет /лек
автомобил АУДИ/ за нуждите на Участък полиция Дългопол, да бъде отложена за разглеждане на
следващото заседание на Общински съвет-Дългопол, който е съгласен моля да гласува!
“ЗА” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4 гласа.
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
както и чл.86, ал.1, т.2 от ПОДОС, Общински съвет- Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 56-14
ОТЛАГА за разглеждане на следващото заседание на Общински съвет-Дългопол, Докладна записка от
Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Безвъзмездно предоставяне на вещи /лек
автомобил АУДИ/ за управление на юридически лица на бюджетна издръжка, различна от общинския
бюджет /лек автомобил АУДИ/ за нуждите на Участък полиция Дългопол.

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Николай Христов закри заседанието на
Общински съвет - Дългопол в 13:35 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/НИКОЛАЙ ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛЧИК:

/ Д. ТОНЧЕВА/
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