ПРОТОКОЛ

№60

от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 31.10.2014 г.

Днес, 31.10.2014 г. в гр.Дългопол, в залата на Общински съвет – гр.Дългопол от 09:00
часа, се проведе 60-то редовно заседание на Общински съвет – Община Дългопол, Варненска
област. Присъстваха всички 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 – присъства
3. Даниела Маринова Костадинова - присъства
4. Добромир Василев Иванов – присъства
5. Мустафа Юнуз Исмаил – присъства
6. Хюсеин Реджебов Ибов – присъства
7. Ферхан Юсеин Хасан – присъства
8. Насуф Юсуфов Насуфов – присъства
9.Хатидже Мехмед Чолак – присъства
10.Александър Неделчев Александров – присъства /отсъства от 09:42ч. до 09:44ч./
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. Информация за подготовка на Община Дългопол за работа при зимни условия
Вносител: Маринка Иванова – Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Анатолий Костадинов – Служител по сигурността на информацията и ОМП
Становище: ПК”Обществен ред и сигурност”
5. Приемане на план да действия в Община Дългопол при есенно-зимни условия за периода
Ноември 2014 – Март 2015 година.
Вносител: Маринка Иванова – Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Анатолий Костадинов – Служител по сигурността на информацията и ОМП
Становище: ПК”Обществен ред и сигурност”
4. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Допълване
на статута за награда „Община Дългопол” в системата на предучилищното, училищното
образовани и културата.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК”Образование, култура, младежки и спортни дейности”
5.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:
Утвърждаване на наградите „Община Дългопол” в системата на предучилищното,
училищното образовани и културата.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК”Образование, култура, младежки и спортни дейности”
6. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет от
Кмета на Общината за изпълнение решенията на ОбС през първото шестмесечие на 2014
г./чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА/.

Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова – Секретар на Община Дългопол
Становище: Всички постоянни комисии
7.Докладна записка от Маринка Иванова – кмет на община Дългопол, относно: Издаване на
разрешение за изграждане на временна площадка за строителни отпадъци на територията на
Община Дългопол и кандидатстването на Общината пред Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда за отпускане на безвъзмездна помощ.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Февзи Хасан- Дир. Дирекция УТОСЕЕЕУЗГФ
Становище: ПК „Териториално устройство и екология”
8.Докладна записка от Маринка Иванова – кмет на община Дългопол, относно: Издаване на
разрешение за изграждане на система за разделно събиране на биоразградими отпадъци,
последващото им оползотворяване в станция за компостиране, създаване на система за контрол
на територията на Община Дългопол и кандидатстване пред Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда към МОСВ за отпускане на безвъзмездна помощ.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Февзи Хасан- Дир. Дирекция УТОСЕЕЕУЗГФ
Становище: ПК „Териториално устройство и екология”
9. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Промяна на
т. 5 от Решение № 44-3/25.10.2013г. на Общински съвет Дългопол относно актуализация на
ценоразпис за продажба на иглолистна дървесина от склад
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова – Нач. отдел ОС, ТТ
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”, ПК”Финанси и бюджет”
10. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Промяна
начина на трайно ползване на имоти общинска собственост на територията на землищата на
с. Цонево, с.Медовец, с.Комунари, с.Партизани, с.Лопушна , с.Поляците, с.Арковна,
с.Аспарухово, с.Дебелец,с.Боряна,с.Сава, с.Красимир
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова – Нач. отдел ОС, ТТ
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”, ПК”Териториално устройство и екология”
11. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Промяна
преназначението на земеделска земя за неземеделски нужди-изграждане музей на открито и
обходна алея в землището на с. Аспарухово. Разширяване на строителните границите на
съществуваща урбанизирана територия на с. Аспарухово.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова – Нач. отдел ОС, ТТ
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”, ПК”Териториално устройство и екология”
12. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Промяна
преназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в землищата на с. Цонево,
с.Медовец, с.Комунари, с.Партизани, с.Лопушна , с.Поляците, с.Арковна, с.Аспарухово,
с.Дебелец,с.Боряна,с.Сава, с.Красимир.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова – Нач. отдел ОС, ТТ
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”, ПК”Териториално устройство и екология”
13. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:
Разпореждане с общински имот частна общинска собственост-урбанизирана територия
съставляваща поземлен имот с идентификатор № 00789.30.672 по кадастралната карта на
с.Аспарухово.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова – Нач. отдел ОС, ТТ
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”, ПК”Териториално устройство и
екология”и ПК”Финанси и бюджет”
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”
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, проекта за дневен ред е пред вас, беше разгледан,
съгласуван и одобрен на Председателски съвет, като към настоящият момент той остана от
12 точки. Имате ли други предложения?
Татяна Михалева-Гл. експерт Екология: Оттегляме т.7 - Докладна записка от Маринка
Иванова – кмет на община Дългопол, относно: Издаване на разрешение за изграждане на
временна площадка за строителни отпадъци на територията на Община Дългопол и
кандидатстването на Общината пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на
околната среда за отпускане на безвъзмездна помощ и т.8 - Докладна записка от Маринка
Иванова – кмет на община Дългопол, относно: Издаване на разрешение за изграждане на система
за разделно събиране на биоразградими отпадъци, последващото им оползотворяване в станция
за компостиране, създаване на система за контрол на територията на Община Дългопол и
кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
към МОСВ за отпускане на безвъзмездна помощ.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Дневният ред остава от 10 точки. Който е съгласен проекта за
дневен ред да бъде приет за дневен ред на днешното заседание, след така направените
корекции, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Приет Дневен ред:
1.Питания и предложения от граждани
2. Информация за подготовка на Община Дългопол за работа при зимни условия
Вносител: Маринка Иванова – Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Анатолий Костадинов – Служител по сигурността на информацията и ОМП
Становище: ПК”Обществен ред и сигурност”
3. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: План за
действия в Община Дългопол при есенно-зимни условия за периода Ноември 2014 – Март
2015 година.
Вносител: Маринка Иванова – Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Анатолий Костадинов – Служител по сигурността на информацията и ОМП
Становище: ПК”Обществен ред и сигурност”
4. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Допълване
на статута за награда „Община Дългопол” в системата на предучилищното, училищното
образование и културата.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК”Образование, култура, младежки и спортни дейности”
5.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:
Утвърждаване на наградите „Община Дългопол” в системата на предучилищното,
училищното образование и културата.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК”Образование, култура, младежки и спортни дейности”
6. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
изпълнение решенията на Общински съвет-Дългопол от общинска администрация за периода
01.01.2014г.-30.06.2014г.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова – Секретар на Община Дългопол
Становище: Всички постоянни комисии

7. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Промяна на
т. 5 от Решение № 44-3/25.10.2013г. на Общински съвет Дългопол относно актуализация на
ценоразпис за продажба на иглолистна дървесина от склад.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова – Нач. отдел ОС, ТТ
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”, ПК”Финанси и бюджет”
8. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:
Разпореждане с общински имот частна общинска собственост-урбанизирана територия
съставляваща поземлен имот с идентификатор № 00789.30.672 по кадастралната карта на
с.Аспарухово.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова – Нач. отдел ОС, ТТ
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”, ПК”Териториално устройство и
екология”и ПК”Финанси и бюджет”
9. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Осигуряване
на дърва за огрев на Спортен клуб по борба „АРКОС” – с.Партизани, община Дългопол.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”, ПК”Финанси и бюджет”
10.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”
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Питания и предложения от граждани.
Ф. Хасан-Общински съветник: Имам един въпрос, който в продължение на 3-4 месеца се
дебатира и коментира в публичното пространство. Става въпрос за възнагражденията на
кметовете по населени места и кметските наместници. Питането ми е кога общинска
администрация ще увеличи възнагражденията на кметовете по населени места и кметските
наместници по техните искания и с колко? Писмено да ми се отговори.
Н.Христов-Предс.на ОбС: В колко дневен срок искате да ви се отговори г-н Хасан?
Ф. Хасан-Общински съветник: В седем дневен срок.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване по искането на г-н Хасан.
Който е съгласен общинска администрация в седем дневен срок да предостави в
канцеларията на ОбС отговор на въпроса на г-н Хасан, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, на основание чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА , Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 60-1
Задължава Общинска администрация да предостави в срок от 7(седем) дни, в Канцеларията
на Общински съвет, отговор на въпроса на г-н Ферхан Хасан, който гласи: „Кога общинска
администрация ще увеличи възнагражденията на кметовете по населени места и кметските
наместници по техните искания и с колко?”
Н.Христов-Предс.на ОбС: Госпожо Костова, Вие като представител на Общинска
администрация, можете ли да отговорите на въпроса на г-н Хасан, кога и в какъв размер ще
бъдат увеличени възнагражденията на кметовете по населени места и кметските наместници?
Цв. Костова-Зам.-кмет по ОКМСД: Мисля, че взехте Решение да ви отговорим писмено.
Ал. Александров - Общински съветник: Колеги, искам да направя декларация от името на
групата на общинските съветници от БСП. Тя е свързана със същото. Знаете, че от няколко
месеца нашата група не участва в гласуването на докладни, предложени от Кмета на

общината, в знак на протест заради това, че не се взимат решения по заплатите на кметовете
и кметските наместници. От този няколко месечен опит, имаме чувството, че не се чува
достатъчно ясно позицията на нашата група, така че отменяме този мораториум и по време
на гласуването на всички докладни ясно и точно ще проличи нашата позиция, относно
неизпълнението на решенията на ОбС и невдигането на заплатите на кметовете и кметските
наместници. Така, че ще помоля Зам.-председателя на ОбС, когато има поименно гласуване
да включва групата на БСП в гласуването.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Информация за подготовка на Община Дългопол за работа при зимни
условия.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Д. Иванов - Предс. на ПК”ОРС”: Становището на комисията е положително, но с препоръка
трите ЗИЛ-а, които са посочени като средство за снегопочистване и борба с бедствията, да
бъдат предоставени за безвъзмездно ползване на Община Дългопол чрез изготвяне на
докладна записка от отговорника по транспорта до Общински съвет, за да може законно да
се ползват, тъй като към момента те са собственост на търговско дружество „Земи и гори”
ЕООД.
Св. Зайков - Юрист на Общински съвет: Ликвидацията на дружеството приключи отдавна.
По устав при приключване на ликвидацията цялото имущество на предприятието остава за
Общината. Заличете го от търговския регистър и всичко, което е на дружеството, остава на
Общината. Щом ликвидатора няма пълномощия, това трябва да го направи Председателя на
Общински съвет. Поискайте окончателен доклад от ликвидатора и го заличете това
дружество.
Ал. Александров - Общински съветник: Има ли разпределение на техниката по села?
Цв. Костова-Зам.-кмет по ОКМСД: Има разпределение с разработени карти и маршрути на
камионите, ориентировъчно и часово изчислено кой автомобил, за какво време и в кое
населено място трябва може да бъде. Такива графици ще бъдат раздадени на кметовете по
населени места. Разчетите са направени от 05:00ч. сутринта нататък.
Халил Исмаилов – Кмет на с. Медовец: Аз имам въпрос в тази връзка, защото имаме болни
на хемодиализа в нашите райони. Имате ли сключен договор с някоя от земеделските
кооперации за сътрудничество, защото с тяхната техника те могат да влязат в тези улици, в
които камионите не могат? Хемодиализата в лошо време тръгват към 04:00 – 04:30ч. и
дотогава пътищата трябва да бъдат отворени.
Цв. Костова-Зам.-кмет по ОКМСД: Поддържаме денонощна връзка с кметовете и не сме
допуснали извозването на хората да не се случи. Няма сключен договор със земеделска
кооперация.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Според мен е редно да се сключи един договор и при
необходимост да може да се ползва такава техника, която е високопроходима. Говорих с
началника на РС ПБЗН, имат нова техника и имаме уверението му, че ще ни съдействат при
необходимост. Тя е специализирана за извозване на хора. Колеги, ако няма други въпроси, да
преминем към процедура на гласуване. Който е съгласен да бъде приета информацията за
подготовка на Община Дългопол за работа при зимни условия, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – 3 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА , Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 60-2
ПРИЕМА информацията за подготовка на Община Дългопол за работа при зимни условия.
Ф. Хасан-Общински съветник: Гласувах против, защото този план е копи-пейст от плана за
2013г., съдейки по това какво се случи миналата година, когато заваля по-обилен
снеговалеж, общината изпадна в бедствено положение, започнаха да се затварят училища,

пътища. Всяка година се повтаря едно и също нещо. Имаме една информация, която е
фиктивно приета и предоставена от страна на Общинска администрация и когато дойде снега
започваме да се чудим какво да правим. Включват се кооперации, доброволчески
формирования……всичко това става, защото тази информация е фиктивна.
Цв. Костова-Зам.-кмет по ОКМСД: Бедствено положение се обявява не по усмотрение на
Кмета, а си има задължителни условия, за да бъде обявено като такова – електрозахранване,
водоснабдяване. Аз нямам спомен от миналата година това да се е случвало, училищата
спряха със съгласовка на регионален инспекторат, поради това, че автобусите не могат да
влязат в по-големите населени места и ниските температури в училищата.
Х. Ибов-Общински съветник: Гласувах отрицателно, защото ние тепърва няма да откриваме
топлата вода. Общини като София и Варна, богати общини, си наемат фирми за зимно
снегопочистване. Защо го правят? Защото, ако не си свършат работата, те им налагат
санкции. А нашата община сама като си почиства на кого ще налага санкции, ние като
граждани на кого ще се оплачем, че улиците ни не са почистени?
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: План за действия в Община Дългопол при есенно-зимни условия за периода
Ноември 2014 – Март 2015 година.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Ал. Александров - Общински съветник: Аз имам един въпрос по плана за действие. В т.7 от
плана има едно пожелателно изречение – „запасите от брашно за всяка хлебопекарна да са за
не по-малко от 7(седем) дни”, като преди това на първа страница от информацията е
записано, че кметовете по населени места, където има хлебопекарни, ще контролират дали
има запаси от брашно не по-малко от 7(седем) дни. Какъв точно е механизма за контрол?
Ако в една хлебопекарна има запаси за 6 дни, как кмета на селото ще го накара този човек да
предостави брашно за още 1 ден?
Цв. Костова-Зам.-кмет по ОКМСД: Много правилно г-н Александров улови момента, че
това е с пожелателен характер, защото в частния бизнес няма как да се контролира какви
запаси от хранителни провизии ще има по търговските си обекти, но при един синхрон на
работа и добро сътрудничество, това може да се осъществи.
Ал. Александров - Общински съветник: Бих приел, че има пожелателен характер, ако не
беше следващото изречение: „Съгласно заповед на кмета на общината им са набелязани
някои от най-важните задължения, като:…….” и са изброени няколко такива, където влиза и
това. Има заповед на кмета, значи се задължават кметовете по населени места да осигурят
запасите, а това няма как да стане. Не трябва да се пишат пожелателни неща, а неща, които
ще станат. Освен това, къде е пункта, където ще се настаняват хора, които се нуждаят от
това, знаете ли къде е – ОДЗ „Зорница”, че то като падне сняг най-трудно да него се стига.
Цв. Костова-Зам.-кмет по ОКМСД: Не е вярно, че най-трудно до него се стига. Там има
условия за това.
Ал. Александров - Общински съветник: Прав е г-н Хасан като казва, че е копи-пейст и има
пожелателен характер. Напишете три изречения, но да с случат. Кай ще чисти в с. Лопушна
като падне снега и три дни хората не могат да излязат от къщите си, като нямате сключен
договор с нито една кооперация?
Н. Христов - Предс.на ОбС: Колеги, ако няма други въпроси, нека чуем становището на ПК
„Обществен ред и сигурност”.
Д. Иванов - Предс. на ПК”ОРС”: Да бъде приет плана за действия в Община Дългопол при
есенно-зимни условия за периода Ноември 2014 – Март 2015 година.
Н. Христов - Предс.на ОбС: В процедура на гласуване. Който е съгласен да бъде приет
плана за действия в Община Дългопол при есенно-зимни условия за периода Ноември 2014 –
Март 2015 година., моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – 3 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА , Общински съвет Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 60-3
ПРИЕМА план за действия в Община Дългопол при есенно-зимни условия за периода
Ноември 2014 – Март 2015 година.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община
Дългопол, относно: Допълване на статута за награда „Община Дългопол” в системата на
предучилищното, училищното образование и културата.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Да чуем становището
на ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”.
Е. Енев – Предс. на ПК”ОКМСД”: В статута трябваше да има критерии за т.4.6.4. за
читалищните формации, те трябваше да се допълнят. Становището е „ЗА” приемането на
проекта за решение.
Цв. Костова-Зам.-кмет по ОКМСД: Те са същите, като за „ученическа формация”, но ще ги
допълним.
В 09:42ч. Александър Александров излезе от залата и заседанието продължи със 16
общински съветника.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване. Който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – 3 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА и във връзка с Решение 43-3/11.10.2013г., Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 60-4
Приема допълнение на статут за награда „Община Дългопол” в системата на
предучилищното, училищното образовани и културата, както следва:
1.Наградата „Община Дългопол” в системата на предучилищното, училищното образовани и
културата, към т. 4.6. За „Принос в сферата на културата” се допълва нова точка 4.6.4
„Читалищна формация”.
2.Към т. 5. Наградата „Община Дългопол” в системата на предучилищното, училищно
образование и културата се състои от:
- диплом, статуетка и парична награда в размер на 50 лв. Читалищна формация.
3.4.6. „За принос в сферата на културата” допълва точка 4.6.2 в областта на художествената
самодейност – „фолклор и други”.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Утвърждаване на наградите „Община Дългопол” в системата на предучилищното,
училищното образование и културата.
В 09:44ч. Александър Александров влезе в залата и заседанието продължи със 17 общински
съветника.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Да чуем становището
на ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”.
Е. Енев – Предс. на ПК”ОКМСД”: Комисията предлага:
В категория „Деятел в областта на библиотечното дело” няма предложение.
В категория „Деятел в областта на музейното дело” да бъде награден:
1. Илиян Николаев Илиев гр. Дългопол за научни публикации, свързани с въоръжението
от фонда на Исторически музей гр. Дългопол.

В категория „Деятел в областта на художествената самодейност” да бъдат дадени две
награди на:
1. Ивелина Трендафилова Добрева гр. Дългопол – ръководител на колектива за
художественото слово към НЧ „Н. Вапцаров 1896” гр. Дългопол;
2. Калушка Василева Василева гр. Дългопол – ръководител на женска фолклорна група
към НЧ „Н. Вапцаров 1896” гр. Дългопол;
В категория „Читалищна формация” да бъдат наградени и двете формации:
1. Клуб за народни танци „РИТМИ” с ръководител Гинка Андонова към НЧ „Н.
Вапцаров 1896” гр. Дългопол;
2. Детска фолклорна група за автентичен фолклор на български и турски език с
ръководител Мехмед Шабан към НЧ „Али Ямурлов – 1938” с. Медовец.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Колеги, чухте предложенията, в процедура на поименно
гласуване. Който е съгласен да се присъди награда „Община Дългопол” в системата на
предучилищното, училищното образование и културата в категория „Деятел в областта на
музейното дело” на Илиян Николаев Илиев гр. Дългопол за научни публикации, свързани с
въоръжението от фонда на Исторически музей гр. 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”
„ЗА”
„ЗА”
„Възд. се”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, основание чл.21, ал.1, т.23 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Статута на награда
„Община Дългопол” в системата на предучилищното, училищното образование и културата,
Общински съвет- Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 60-5-1
Присъжда награда „Община Дългопол” в системата на предучилищното, училищното
образование и културата в категория „Деятел в областта на музейното дело” на Илиян
Николаев Илиев гр. Дългопол за научни публикации, свързани с въоръжението от фонда на
Исторически музей гр. Дългопол.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване. Който е съгласен
да се присъди награда „Община Дългопол” в системата на предучилищното, училищното
образование и културата, в категория „Деятел в областта на художествената самодейност”

на Ивелина Трендафилова Добрева гр. Дългопол – ръководител на колектива за
художественото слово към НЧ „Н. Вапцаров 1896” гр. 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”
„ЗА”
„ЗА”
„Възд. се”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, основание чл.21, ал.1, т.23 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Статута на награда
„Община Дългопол” в системата на предучилищното, училищното образование и културата,
Общински съвет- Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 60-5-2
Присъжда награда „Община Дългопол” в системата на предучилищното, училищното
образование и културата в категория „Деятел в областта на художествената самодейност”
на Ивелина Трендафилова Добрева гр. Дългопол – ръководител на колектива за
художественото слово към НЧ „Н. Вапцаров 1896” гр. Дългопол.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване. Който е съгласен
да се присъди награда „Община Дългопол” в системата на предучилищното, училищното
образование и културата, в категория „Деятел в областта на художествената самодейност”
на Калушка Василева Василева гр. Дългопол – ръководител на женска фолклорна група към
НЧ „Н. Вапцаров 1896” гр. 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

„ЗА”

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„Възд. се”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

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”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, основание чл.21, ал.1, т.23 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Статута на награда
„Община Дългопол” в системата на предучилищното, училищното образование и културата,
Общински съвет- Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 60-5-3
Присъжда награда „Община Дългопол” в системата на предучилищното, училищното
образование и културата в категория „Деятел в областта на художествената самодейност”
на Калушка Василева Василева гр. Дългопол – ръководител на женска фолклорна група към
НЧ „Н. Вапцаров 1896” гр. Дългопол.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване. Който е съгласен
да се присъди награда „Община Дългопол” в системата на предучилищното, училищното
образование и културата, в категория „Читалищна формация” на Клуб за народни танци
„РИТМИ” с ръководител Гинка Андонова към НЧ „Н. Вапцаров 1896” гр. 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”
„ЗА”
„ЗА”
„Възд. се”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, основание чл.21, ал.1, т.23 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Статута на награда
„Община Дългопол” в системата на предучилищното, училищното образование и културата,
Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 60-5-4
Присъжда награда „Община Дългопол” в системата на предучилищното, училищното
образование и културата в категория „Читалищна формация” на Клуб за народни танци
„РИТМИ” с ръководител Гинка Андонова към НЧ „Н. Вапцаров 1896” гр. Дългопол.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване. Който е съгласен
да се присъди награда „Община Дългопол” в системата на предучилищното, училищното
образование и културата, в категория „Читалищна формация” на Детска фолклорна група
за автентичен фолклор на български и турски език с ръководител Мехмед Шабан към НЧ
„Али Ямурлов – 1938” с. Медовец, 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”
„ЗА”
„ЗА”
„Възд. се”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, основание чл.21, ал.1, т.23 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Статута на награда
„Община Дългопол” в системата на предучилищното, училищното образование и културата,
Общински съвет- Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 60-5-5
Присъжда награда „Община Дългопол” в системата на предучилищното, училищното
образование и културата в категория „Читалищна формация” Детска фолклорна група за
автентичен фолклор на български и турски език с ръководител Мехмед Шабан към НЧ „Али
Ямурлов – 1938” с. Медовец.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет-Дългопол от общинска
администрация за периода 01.01.2014г.-30.06.2014г.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Ал. Александров - Общински съветник: От всички дебати, които се случиха по комисиите
по тази докладна, пролича ясно една много тревожна тенденция. Има неизпълнени решения
на Общински съвет – това не е ново, във всеки Общински съвет се взимат решения, които
общинска администрация по една или друга причина не е изпълнила, но неизпълнените
решения, които са в посочения отчет, са решения, които са по докладни на общинските
съветници и на кметовете на кметства. Това е една много тревожна тенденция, аз мисля, че е

направено целенасочено. Всички върнати и оспорени решения, също са по предложения на
общински съветници, на Председателя на общински съвет и на кметовете на кметства.
Мисля, че в тези 6(шест) неизпълнени или частично изпълнени решения по предложения на
кметове на кметства, ясно проличава пълното пренебрежение на общинска администрация
към онази част задълженията на общинските съветници, а именно да внасят предложения за
решения в общински съвет. Именно заради това, групата на БСП, ще гласува „Против”
приемането на отчета.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Ако няма други въпроси нека чуем становищата на постоянните
комисии.
Р. Дуковав-Предс. на ПК „СПЕП”: Да бъде приет отчета за изпълнение решенията на
Общински съвет.
Н. Насуфов-Предс. на ПК”СС”: Да бъде приет отчета за изпълнение решенията на
Общински съвет.
В. Василев-Секр. на ПК „ТУЕ”: Да не бъде приет отчета за изпълнение решенията на
Общински съвет.
Д.Божкова-Предс. на ПК „ФиБ”: Да бъде приет отчета за изпълнение решенията на
Общински съвет.
Ал.Александров-Предс. на ПК „ЗСД”: Да бъде приет отчета за изпълнение решенията на
Общински съвет.
Е. Енев-Предс. на ПК „ОКМСД”: Да не бъде приет отчета за изпълнение решенията на
Общински съвет.
Д. Иванов-Предс. на ПК”ОРС”: Да бъде приет отчета за изпълнение решенията на
Общински съвет.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване. Който е съгласен да бъде
приет отчета за изпълнение решенията на Общински съвет-Дългопол от общинска
администрация за периода 01.01.2014г.-30.06.2014г., моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – 5 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 5, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл. 21, ал.1,
т.23 и ал.2, във връзка с чл. 44, ал.1,т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация , Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 60-6
Приема Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Дългопол за периода
01.01.2014 – 30.06.2014 год. съгласно приложение №1.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Промяна на т. 5 от Решение № 44-3/25.10.2013г. на Общински съвет Дългопол
относно актуализация на ценоразпис за продажба на иглолистна дървесина от склад
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Х. Ибов – общински съветник: Чета основанията от докладната записка, където е казано, че
основанията за намаляване на цените са по справка на ИАГ и цените на общината са повисоки в сравнение с тези, които предлага ИАГ. Само, че след справката направена в ДГС –
Цонево и ДГС – Провадия, това нещо не е вярно. Направената справка в ДГС – Цонево за
цена на иглолистна дървесина е 38лв., за технологичната е 44лв., а в ДГС – Провадия – 46лв.
Интересуват ме какви са основанията за намаляване на цените?
Н. Христов - Предс.на ОбС: Направил съм извадка от наше решение от миналата година,
където цената е била 43лв. на плътен кубик, дърва за огрев от иглолистна дървесина – 35лв.
Сега ни се предлага цена занижена съответно с 3лв. и 4лв. Спомням си, че миналата година
г-н Ибов каза, че тази цена е твърде висока, за да може да се реализира продукцията. За една
година не се намери клиент, за да реализираме продукцията. Мисля, че е редно да се намали,
пък дано се намери клиент.

Х. Ибов – общински съветник: Какъв ще бъде икономическия ефект от всичко това?
Ал. Александров - Общински съветник: По сега действащата Наредба продаваме найевтино. Ако имат интерес ще дойдат при нас.
Х. Ибов – общински съветник: Ресурса на общината, относно дървесината е много
ограничен. Ако на всяка цена трябва да продаваме, дайте да вземем едно решение да го
направим навсякъде окончателно и да приключим цялата одисея.
Инж. Г. Димитрова-лесовъд: Искам да ви обясня какво значи единната информационна
система на ИАГ. Това е система, която дава реалните продажби и става въпрос за това, че
ДГС Цонево и Провадия имат някаква цена, но това не означава, че имат продажба на тази
цена. Тук става въпрос за реална продажба, продадено в национален мащаб. Знаете, че два
завода са потребители на тази дървесина – Монти и Кроношпан. Когато има по-малко
количество дървесина може да стане така, че да се вземе по-голяма цена.
Ал. Александров - Общински съветник: Единна информационна система и т.н. са хубави
неща, само, че да си представим, че имаме 3 сергии с домати на пазара, нашата сергия е с
най-ниската цена. Търговеца като продава доматите на 2лв. не го интересува, че в
оранжериите в Пловдив то е 1,10лв. Той си продава на 2лв. и това е най-ниската цена тук и
хората си купуват от него. Едните имат 46лв., другите 44лв., ние имаме 43лв. Ако има
купувачи, да се обяви търг, да дойдат и да вземат дървата, като няма и на 35лв. да го обявим,
пак няма да дойдат. На 43лв. нямаме купувачи, на 40лв. ще имаме? Или има някой, който е
готов да купи на 40лв. и трябва да подбием цената? Ако е така кажете! Аз съм против това да
се сваля цената, ако бяхме над горското ок, да станем конкурентно способни, но ние не сме.
В. Василев-общински съветник: Процедурно предложение за прекратяване на дебатите.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Какви са становищата на ПК”Собственост и стопанство” и
ПК”Финанси и бюджет”?
Н. Насуфов-Предс. на ПК”СС”: Да бъде приет проекта за решение.
Д.Божкова-Предс. на ПК „ФиБ”: Да бъде приет проекта за решение.
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”

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – 5 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 5, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, и във връзка с чл. 71, ал. 1, ал. 2 и ал. 5, т. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването
на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 60-7
Утвърждава следният ценоразпис за продажба на иглолистна дървесина от склад, добита от
горски територии, собственост на Община Дългопол по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, а именно:

-

Технологична средна и технологична дребна иглолистна дървесина – 40,00 лв. за 1 пл.
куб. м. без включен ДДС;
Технологични дърва от иглолистна дървесина – 31,00 лв. за 1 пл. куб. м. без включен
ДДС.
В 10:05ч. бе обявена 10 минутна почивка, след което заседанието продължи със 17
общински съветника.

ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Разпореждане с общински имот частна общинска собственост-урбанизирана
територия съставляваща поземлен имот с идентификатор № 00789.30.672 по кадастралната
карта на с.Аспарухово.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Да чуем становищата
на ПК”Собственост и стопанство”, ПК”Териториално устройство и екология”
и
ПК”Финанси и бюджет”?
Н. Насуфов-Предс. на ПК”СС”: Да бъде приет проекта за решение.
В. Василев-Секр. на ПК „ТУЕ”: Да бъде приет проекта за решение.
Д.Божкова-Предс. на ПК „ФиБ”: Да бъде приет проекта за решение.
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”

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”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, и във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост и Наредба за реда за
придобиване и управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Дългопол, Общински

съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 60-8
I. Одобрява предложената пазарна оценка в размер на 4000.00 лв./ четири хиляди лева/ без
включен ДДС за урбанизирана територия съставляваща поземлен имот с идентификатор №
00789.30.672 по кадастралната карта на с.Аспарухово. АОС № 353/05.06.2009 г.
II. Да се открие процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот- частна
общинска собственост, а именно:.Урбанизирана територия съставляваща поземлен имот с
идентификатор № 00789.30.672 по кадастралната карта на с.Аспарухово, с площ от 400 кв.м.
с начална тръжна цена в размер на 4000.00 лв./ четири хиляди лева/ без включен ДДС.
III. Възлага на Кмета на Общината и го упълномощава да извърши продажба на
горепосочения недвижим имот по реда и условията на Наредба за реда за
придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Дългопол.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Осигуряване на дърва за огрев на Спортен клуб по борба „АРКОС” – с.Партизани,
община Дългопол
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Да чуем становищата
на ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”?
Н. Насуфов-Предс. на ПК”СС”: Да бъде приет проекта за решение.
Д.Божкова-Предс. на ПК „ФиБ”: Да бъде приет проекта за решение.
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”

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”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА, Общински съвет- Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 60-9
1. Общински съвет дава съгласие да бъдат осигурени безвъзмездно 5 м3 дърва за
огрев на Спортен клуб по борба „Аркос” с. Партизани, община Дългопол.
2. Възлага на Кмета на Общината и го упълномощава да извърши необходимите
действия по изпълнение на решението.

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Заявления за еднократна помощ.
Ал. Александров-Предс. на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 100лв. на Стефан Андреев Асенов, заявление с вх. № 94002060/13.10.2014 г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100лв. на Стефан Андреев Асенов, 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”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6
и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие
РЕШЕНИЕ 60-10-1
1.Отпуска еднократна помощ на Стефан Андреев Асенов – жител на с. Величково, в размер
на 100 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Ал.Александров-Предс.на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е заявление с вх.№ 94001868/26.09.2014г. от Ремзие Али Адем да бъде отложено за разглеждане на едно от
следващите заседания, с мотива да ни бъде предоставена информация, относно размера на
необходимата финансова помощ, която трябва да отпуснем.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура гласуване, който е съгласен да бъде
отложено за разглеждане заявление с вх.№ 9400-1868/26.09.2014г. от Ремзие Али Адем, моля
да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл. 21, ал.1, т.23
от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 60-10-2
Отлага за разглеждане на едно от следващите заседания, заявление с вх.№ 94001868/26.09.2014г. от Ремзие Али Адем от с. Лопушна.
Ал.Александров-Предс.на ПК”ЗСД”: Тъй като заявления с Вх. №ОС-413/22.10.2014 г. от
Живко Петров Ганев с адрес с. Аспарухово, Вх. №ОС-412/22.10.2014 от Ганчо Петров Ганев
с адрес с. Аспарухово и заявление с Вх. №9400-2136/27.10.2014 от Фатме Хасан Юмер с
адрес с. Партизани, не касаят финансови средства, комисията ги насочи за разглеждане на
Председателски съвет.
Д. Костадинова-Зам.-предс. на ОбС: На Председателски съвет се взе решение на тези три
заявления да се отпуснат по 3 м3 дърва за огрев.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъдат отпуснати безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Живко Петров Ганев, 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”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6
и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие
РЕШЕНИЕ 60-10-3
1.Отпуска безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Живко Петров Ганев – жител на с.
Аспарухово.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъдат отпуснати безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Ганчо Петров Ганев, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6
и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие
РЕШЕНИЕ 60-10-4
1.Отпуска безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Ганчо Петров Ганев – жител на с. Аспарухово.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъдат отпуснати безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Фатме Хасан Юмер, 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”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6
и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие

РЕШЕНИЕ 60-10-5
1.Отпуска безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Фатме Хасан Юмер – жител на с. Партизани.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Ал.Александров-Предс.на ПК»ЗСД»: За всички останали заявления, становището на
комисията е отказ.
Други предложения нямаше и се пристъпи към гласуване.
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл. 21, ал.1, т.23
от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 60-10-6
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Заявление с Вх. №9400-2014г. от Елена Андреева Асенова с адрес гр. Дългопол
2. Заявление с Вх. № 9400-1843/25.09.2014г. от Пенка Иванова Стоянова с адрес с.
Камен дял
3. Заявление с Вх. № 9400-1835/24.09.2014г. от Сание Рамадан Али с адрес с. Величково
4. Заявление с Вх. №9400-1849/25.09.2014г. от Йорданка Добрева Василева с адрес гр.
Дългопол
5. Заявление с Вх. №9400-1853/26.09.2014г. от Иванка Димитрова Стефанова с адрес с.
Арковна
6. Заявление с Вх. №9400-1525/23.08.2014г. от Ахмед Руфат Шакир с адрес с. Цонево
7. Заявление с Вх. №ОС-400/18.09.2014 г. от Минчо Анев Дойчев с адрес гр. Дългопол
Х. Ибов-общински съветник: Предлагам във връзка със заявленията за отпускане на дърва
за огрев, за да не се получи лавина от такива искания, нека да не даваме дърва, а да им
предоставим финансови средства за закупуване на дърва на нуждаещите се.

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Николай Христов закри заседанието на
Общински съвет - Дългопол в 10:35 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/НИКОЛАЙ ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/ Д. ТОНЧЕВА/

