ПРОТОКОЛ

№61

от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 05.11.2014 г.

Днес, 05.11.2014 г. в гр.Дългопол, в залата на Общински съвет – гр.Дългопол от 16:30 часа,
се проведе 61-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
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. Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на Община Дългопол, относно: Искане за
ползване на безлихвен заем от Министерство на финансите.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК "Финанси и бюджет"
2. Докладна записка от Невен Боев – ликвидатор на „Земи и гори” ЕООД, относно: Предложение
за вземане на Решение за удължаване срока на ликвидация на „Земи и гори” ЕООД в ликвидация.
Вносител: Невен Боев – Ликвидатор на „Земи и гори” ЕООД
Докладчик: Невен Боев – Ликвидатор на „Земи и гори” ЕООД Становище:
ПК "Собственост и стопанство" и ПК "Финанси и бюджет"
3. Искане от Кунчо Димов Хаджидимов от с. Комунари, относно: Предоставяне на дърва за огрев.
Становище: Председателски съвет
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли други предложения по дневния ред? Няма. 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” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.

Приет Дневен ред:
1. Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на Община Дългопол, относно: Искане за
ползване на безлихвен заем от Министерство на финансите.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК "Финанси и бюджет"
2. Докладна записка от Невен Боев – ликвидатор на „Земи и гори” ЕООД, относно: Предложение
за вземане на Решение за удължаване срока на ликвидация на „Земи и гори” ЕООД в ликвидация.
Вносител: Невен Боев – Ликвидатор на „Земи и гори” ЕООД
Докладчик: Невен Боев – Ликвидатор на „Земи и гори” ЕООД Становище:
ПК "Собственост и стопанство" и ПК "Финанси и бюджет"
3. Искане от Кунчо Димов Хаджидимов от с. Комунари, относно: Предоставяне на дърва за огрев.
Становище: Председателски съвет
Ал. Александров - Общински съветник: Уважаеми дами и господа общински съветници, г-жо
Кмет, уважаеми граждани на гр.Дългопол. Искам да ви зачета позицията на групата общински
съветници от БСП, относно докладна записка с вх.№ОС-433/04.11.2014г. от Кмета на община
Дългопол с искане за безлихвен заем от Министерството на финансите. Причината, поради която
групата общински съветници от БСП, излиза пред обществеността с тази декларация, е
изключително тежкото състояние на общинските финанси, както и липсата на комуникация между
общински съвет и кмета на общината при тяхното управление. Твърдим, че бюджета на общината
се разходва в условия на непрозрачност и органа, призован да го контролира се държи умишлено в
неведение. Решенията, които се поднасят пред общинските съветници са „на парче” и не дават
възможност да се добие цялостна представа за бюджетната картина. На общинските съветници се
отказва дори и правото да установят колко персонал е назначен, колко заплати се плащат и
съответства ли това на тяхното решение. Към днешна дата все още няма представен отчет на
бюджет 2013, капиталова програма 2013, както и междинни отчети и анализи за състоянието на
общинските финанси, а вече изтича 2014г. Това от своя страна води до неинформирани решения
на общинските съветници и създава риск от грешки, които могат да окажат внимание години
наред. Крещящ пример за всичко това е последната докладна на кмета на общината, в която той
иска разрешение за краткосрочен дълг, без да е представен анализ на финансовото състояние,
условията на погасявяне, погасителната схема, източниците за погасяване, както и влиянието на
разходите по неговото обслужване върху бюджета на общината – все задължителни параметри по
чл.16 от Закона за общинския дълг. Мислим, че решения взети „на тъмно” не са полезни за
грежданите от община Дългопол и няма да участваме в подобен дебат. Ще подновим нашето
участие, след като бъде предоставена ясна и достоверна финансова картина на бюджета на
общината и ще вземем дейно участие по разписването на мерки за неговото оздравяване.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Има ли някой от гражданите, който иска да вземе отношение по
точките от дневния ред? Няма.
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на Община Дългопол,
относно: Искане за ползване на безлихвен заем от Министерство на финансите.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Ф. Хасан-Общински съветник: Нека да чуем изложението на вносителя, тъй като има граждани,
които не са запознати със съдържанието на докладната.
Е. Емурла – Зам.-кмет по СКАГ: Уважаеми общински съветници, дами и господа! Във връзка с
Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на Община Дългопол, относно: Искане за ползване
на безлихвен заем от Министерство на финансите, ще ви зачета съдържанието на докладната –
Във връзка със създалата се ситуация на блокирани банкови сметки на община Дългопол по
запорни съобщения с изх. № 23012/17.09.2014 г. и № 23340/23.09.2014 г. от ЧСИ Захари Димитров

с рег. № 808 и район на действие – ОС Варна по изпълнително дело № 20148080401654/2014 г.,
съгласно което община Дългопол е осъдена да заплати парично задължение в размер на 444 639,30
лв. На 30.10.2014 г. с призовки за принудително изпълнение №№ 25910/27.10.2014 г. и
26244/29.10.2014 г. е наложена възбрана върху част от недвижимите имоти и притежаваните
моторни превозни средства на община Дългопол. Въпреки предприетите действия от моя страна за
сключване на споразумение със ЧСИ до такова не се стигна. След направеното проучване за
промяна целта на неусвоената част от банковия заем да бъде пренасочена за погасяване на част от
задължението се оказа, че изменението на клаузите на сключеният договор за банков заем с
Уникредит Булбанк е съществено и не е допустимо по Закона за обществените поръчки.
Съществено изменение целта на договора по същество представлява ново възлагане и следва да
бъде предмет на нова обществена поръчка, която ще продължи не по малко от три месеца във
времето.Уважаеми общински съветници, Предвид на горе изложените обстоятелства, предлагам
общинският съвет да вземе решение за ползване на безлихвен заем за сметка на централния
бюджет по реда на чл. 103, ал.1 от Закона за публичните финанси със срок за възстановяване не
по-дълъг от края на следващата бюджетна година. Това е текста на докладната.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Бихте ли обяснили на гражданите защо се стигна до тук.
Е. Емурла – Зам.-кмет по САКГ: Става въпрос за едни проект, който беше реализиран в предния
мандат, по отношение на залата в с. Цонево. Оказа се, че в последствие част от извършените
строително-монтажни дейности, не са предвидени в обществената поръчка и поради това, че
фирмата изпълнител ги е изпълнила, има претенции за това да бъдат изплатени. Заведоха дело към
края на предния мандат и в рамките на 3 години от настоящия мандат има решение за това, че
община Дългопол дължи тези средства. Те бяха в размер на 240 000лв., но в последствие с
Решение на съда, начислени лихви, вноски, по отношение на адвокатски хонорари и т.н., общата
сума възлезе на това, което ние искаме да бъде обезпечено. До там се стигна, защото има Решение
на съда. Просто от предния мандат е това нещо, което се случи. Дали е основателно или не, ние не
можем да тълкуваме Решението на съда. Щом общината е осъдена да ги изплати, имаме запор на
сметки, в момента ситуацията е такава. Благодаря!
Ф. Хасан-Общински съветник: Това дълг ли е, което ще поеме общинска администрацияДългопол?
Н. Димитрова - Нач. отдел БФСД: По принцип всички парични задължения, които поема
общината е дълг. Това е дълг, но по Закона за публичните финанси, не представлява точно дълг по
Закона за общинския дълг. Министъра на финансите с Решение на общински съвет, с искане за
отпускане на безлихвен заем от централния бюджет го отпуска. Не е по реда на Закона за
общинския дълг.
Ал. Александров - Общински съветник: Ще цитирам чл.3 от Закона за общинския дълг, в който
се казва: „Общински дълг се поема с решение на общински съвет и се формира от: т.5
„Безлихвените заеми, отпуснати по реда на Закона за публичните финанси за временен недостиг
на средства по бюджетите на общините”. Тук се казва точно, че това е дълг.
Ф. Хасан-Общински съветник: Правя процедурно предложение докладната да се отложи за
разглеждане на следващото заседание, защото не е спазена процедурата по Закона за общинския
дълг. В докладната, която е сведена до нашето внимание, е цитиран чл.103 от Закона за
публичните финанси, който гласи: „При временни касови разриви по бюджетите на
първостепенните разпоредители с бюджет, които не са част от държавния бюджет, министърът на
финансите може да отпуска безлихвени заеми за сметка на централния бюджет със срок за
възстановяване не по-дълъг от края на следващата бюджетна година”. В основанието, което е
посочено в проекта за решение чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, гласи следното: „Общински съвет
приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и
решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на
общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със
закон”. Колеги, не е спазен Закона за общинския дълг, чл.2, който гласи: „Всички финансови
задължения, поети от името и за сметка на общината при спазване изискванията на този закон,
съставляват общински дълг и представляват задължение на общината”; чл.3 - „Общински дълг се
поема с решение на общински съвет и се формира от: т.5 – (изм.-ДВ, бр.15 от 2013г., в сила от
01.01.2014г.) „Безлихвените заеми, отпуснати по реда на Закона за публичните финанси за

временен недостиг на средства по бюджетите на общините”. Господин Председател, не е спазена
процедурата, която е разписана в Закона за общинския дълг, поради което правя процедурно
предложение докладната да се отложи за разглеждане на следващото заседание, след като бъде
спазена процедурата.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Давам думата на г-жа Иванова, да ни каже, ако докладната се отложи
за разглеждане на следващото заседание на общински съвет, което е в края на месеца, дали ще се
спази срока.
М. Иванова – Кмет на община Дългопол: Уважаеми дами и господа, това задължение не е от
нашето управление. Ще направя брифинг, ще изложа всички доказателства и всички материали,
ще запозная цялата общественост, но частен съдебен изпълнител означава, разпродажба на
общинско имущество. Ако ние много бързо не поемем подадената ръка от Министерството на
финансите, това означава, че ще бъде разпродадено общинското имущество. Не мога да разбера
какъв е интереса на един общински съветник да желае частен съдебен изпълнител да разпродава
общинското имущество. Ще имате цялата картина на състоянието на общината, сега трябва да
спасим общината, а това е подадена ръка на Министерството на финансите и тази ръка не е по
реда на Закона, който цитира общинския дълг.
Ал. Александров - Общински съветник: Имам един въпрос към кмета на общината. Не знам дали
кмета на общината е останала с такова впечатление или ние сме го създали, но за да гласуваме
такъв дълг, ние, общинските съветници от нашата група искаме ясно и точно да ни бъде обяснено,
какво е влиянието на разходите по неговото обслужване в бюджет 2015г., от къде ще дойдат тези
300 000лв., какви дейности ще се съкратят, кого ще махаме, кого ще слагаме…Докато това не бъде
ясно, ние няма как да гласуваме поемането на този дълг. Ами ако това е от общата изравнителна
субсидия, която финансира местните дейности и трябва да ги съкратим на 50%?
Х. Ибов - Общински съветник: В момента отлагаме агонията с 1 година. Теглим кредит, дори и
безлихвен да е, това е кредит, плащаме дълг с дълг и дълга си остава. Питането ми към кмета е,
откъде ще дойдат тези 300 000лв., до края на следващата година, за да ги върнем на
Министерството на финансите? Защото ние знаем собствените приходи на общината колко са и за
какво са.
Н.Христов-Предс.на ОбС: По процедурното предложение на г-н Ферхан Хасан. Който е съгласен
докладната записка от Маринка Иванова – Кмет на Община Дългопол, относно: Искане за
ползване на безлихвен заем от Министерство на финансите, да бъде отложена за разглеждане на
едно от следващите заседания на Общински съвет, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 5 гласа;
“ПРОТИВ” – 5 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 7 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Х. Ибов - Общински съветник: Аз лично като съветник, не искам да си позволявам лукса, тази
община по някакъв начин чрез запори и т.н. да фалира. Като приключи предното заседание на
общински съвет, всички общински съветници се събрахме и се разбрахме г-жа Иванова , заедно с
финансиста на общината да ни дадат цялостна картинка за ситуацията в общината. В момента ние
„на тъмно” поемаме още едни дълг от 300 000лв.
Н.Христов-Предс.на ОбС: На Председателския съвет говорихме, че в момента тече одит на
общината. Когато приключи, имаме уговорката с главния счетоводител, с екипа на
администрацията, да седнем с факти и да разговаряме за финансовото състояние на общината.
М. Иванова – Кмет на община Дългопол: Не става въпрос за дълг върху дълг, а за разпродаване
на общинско имущество чрез частен съдебен изпълнител. Става въпрос за взимане на пари, за да
можем да погасим и да спре разпродажбата на общината. Това е целта на тази подадена ръка от
държавата.
Х. Ибов - Общински съветник: Сега в момента имаме заплаха от частен съдебен изпълнител за
разпродажба на общинското имущество. Сега го разпродава той, а след една година ще го
разпродава общината. Не е ли същото? Разпродажбата на общинско имущество е Ваша фикс идея,

г-жо Иванова. Кажете точно какво искате, за да знаем какво да Ви дадем и да приключи цялата
работа.
М. Иванова – Кмет на община Дългопол: Г-н Ибов, имам достатъчно имущество и престанете да
лъжете хората и да спекулирате с това, че проявявам интерес към общинско имущество. Имам
достатъчно собствено имущество, което съм го придобила преди да стана кмет и съм го заявила в
декларацията си и я знае цяла България. Нямам никакво намерение да придобивам общинска
собственост.
Х. Ибов - Общински съветник: Знаем декларацията на г-жа Иванова, че е най-богатия кмет в цяла
България, с декларирани 2млн. лева, имущества и т.н. Само, че ние то 3 години вървим една и
съща посока – общински земи ли не искахте да продаваме, хората се вдигнаха…..какво ли не се
мъчихте да правите.
Д. Иванов – общински съветник: Доколкото разбирам по докладната, ние в момента ще се мъчим
да оправяме някаква каша, която аз нямам никаква вина в годините как е забъркана. Притеснява
ме повече друго – наложена възбрана върху част от недвижимите имоти и притежаваните МПС на
община Дългопол плюс банковите сметки. Ако гласувам „ЗА” този заем, от една страна ще бъда
един лош общински съветник, който гласува някакъв заем, което като цяло е така, но не искам да
ставам свидетел на разпродаването на МПС, автобуси, недвижими имоти и т.н. Въпроса ми е, ако
сега не го гласуваме това искане за заем, какво следва след 1-2 седмици?
М. Иванова – Кмет на община Дългопол: Другата седмица още влиза частен съдебен изпълнител
и спира работа полицейското ни управление, защото колите там са общинска собственост. Няма да
имаме автобуси, с които да караме децата.
Кр. Железов – гражданин: Първоначалната експозиция на дълга е била 240 000лв. Да, безспорно
Вие акцентирате, че това е на старото управление, за да излезете суха от положението, но 3 години
да не направите нищо и да увеличите двойно този дълг, това е меко казано лоша практика. Така, че
на 240 000лв. при спиране на изпълнението се иска 30% по чл.328 от ГПК, ако не ме лъже паметта.
Н. Димитрова - Нач. отдел БФСД: Това се отнася само за физически лица.
Б. Николов – Зам.-предс. на ОбС: Процедурно предложение за прекратяване на дебатите.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Да чуем становището на ПК”Финанси и бюджет”?
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”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – 5 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 5, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.10
от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 61-1
1. Дава съгласие община Дългопол да ползва безлихвен заем от централния бюджет на
основание чл. 103, ал.1 от Закона за публичните финанси в размер до 300 000 лева /Триста хиляди
лева/ за покриване на задължението по запорни съобщения с изх. № 23012/17.09.2014 г. и №
23340/23.09.2014 г. от ЧСИ Захари Димитров с рег. № 808 и район на действие – ОС Варна по
изпълнително дело № 20148080401654/2014 г. срещу община Дългопол.
2. Упълномощава кмета на община Дългопол да предприеме всички необходими действия
пред министерство на финансите за ползване на безлихвен заем от централния бюджет.
Ал. Александров - Общински съветник: Гласувах „Против” това предложение, защото в проекта
за решение не беше изпълнен чл.16 от ЗОД, който гласи: „Предложението за поемане на
краткосрочен дълг, трябва да е придружено с описание на финансовите параметри на дълга,
размера, сроковете за усвояване, лихвени условия, погасителна схема, източници за погасяване,
влиянието на дълговото финансиране върху бюджета на общината”. Това го няма в условието.
Никъде в тази докладна няма една точка по ЗОД, а ние поемаме общински дълг.
Ф. Хасан - Общински съветник: Гласувах „Против”, защото не е спазена процедурата на закона и
защото с всички тия заеми, които се предлагат от общинска администрация и се гласуват от
удобното мнозинство на кмета, общината върви към поредния колапс. След няколко месеца и след
това управление на г-жа Иванова, общината няма да може да се възстанови в следващите 2-3
мандата. Г-жа Иванова цели да продаде общинската собственост чрез въвличането на общината в
поредица от дългове и явно ще се случи това, както е тръгнало.
Д. Костадинова – Зам.-предс. на ОбС: Искам да обясня, защо гласувах „ЗА”. Част от нещата ги
знаете, част от нещата ги чухте, част от тях ви бяха прочетени. Но в предишни решения, не знам
дали следите непрекъснато или само от време на време се появявате и кой какъв интерес проявява
към нещата, които се случват в общината, много от сградите в общината се прехвърлиха в частна
общинска собственост. В това число са стадионите, читалищата и тях няма да ги има утре.
М. Иванова – Кмет на община Дългопол: Гаранцията, че няма да се случи това, е този дълг, с
който ще погасим задължението. Така няма риск за собствеността на общината. С факти и с данни
ще направя брифинг, ще поканя средствата за масова информация, ще поканя цялата
общественост, за да се научи истината.
Х. Ибов - Общински съветник: На самия брифинг, нека да каже г-жа Иванова с какво е поела
общината и в момента какво е. Не може постоянно да хвърляме вина в предишното управление.
Мандата свършва, г-жо Иванова, не зная кой ще бъде следващия кмет, но дали ще Ви е приятно
ако се хвърля вината върху Вас. Или ръководиш общината както трябва или си некадърен.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от Невен Боев – ликвидатор на „Земи и гори” ЕООД,
относно: Предложение за вземане на Решение за удължаване срока на ликвидация на „Земи и
гори” ЕООД в ликвидация.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Понеже г-н Боев отсъства по уважителни причини, аз ще зачета
докладната, за да разберат гражданите за какво става въпрос. Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общински съветници, във връзка с изтеклия през месец март настоящата година
удължен срок за ликвидация на дружеството „Земи и гори” ЕООД - Дългопол и необходимостта
този срок отново да се удължи, за да бъде назначен и извършен финансов одит, който
окончателно да посочи размера на задълженията на предприятието и чрез търсене на начини на
изплащането им да се приключи процеса на ликвидация, моля да вземете решение за удължаване
на срока на ликвидация в съответствие с разпоредбата на чл. 266, ал. 2, предложение последно от
ТЗ. Поради горното, предлагам на вниманието на Общински съвет при Община Дългопол следния
Проект за решение: 1.В съответствие с разпоредбата на чл. 266, ал. 2, предложение последно от ТЗ
и на основание чл. 21, ал. 1, т.9 от ЗМСМА удължава срока на ликвидация на „Земи и гори”ЕООД
с още 10 месеца считано от изтичането на четири месечния първоначално удължен с Решение 45-

9/29.11.2013 г. на Общински съвет Дългопол срок; 2. За срока на повторното удължаване и до края
на процеса на ликвидация ликвидатора на „Земи и гори” да не получава възнаграждение.
От нас се иска срока да бъде удължен до края на м. Януари 2015г. без ликвидатора да получава
възнаграждение.
Ал. Александров - Общински съветник: Правя процедурно предложение, може би не сте
обърнали внимание, но докладната е от г-н Боев. Докладни за разглеждане от общински съвет
могат да внасят кмета на общината, Председателя на общински съвет и общински съветници,
придружени с писмено становище от кмета на общината. Г-н Боев не е нито едни от тези лица,
така че докладна от човек, който няма право да внася докладна в общински съвет, ние няма как да
разглеждаме. Процедурно предлагам докладната да бъде оттеглена и да не бъде разглеждана в
това заседание на общински съвет. На следващото заседание кмета ако прецени, че трябва да внесе
докладна в този смисъл или някой общински съветник да го прецени, да я внесе и да се разгледа.
Ф. Хасан - Общински съветник: Г-н Председател, юриста на общинска администрация, който би
трябвало да спазва ПОДОС, не е запознат с основния Правилник на общински съвет, в чието
разработване участва и той. Освен това г-н Боев е ликвидатор на това предприятие от една
година…….
Х. Ибов - Общински съветник: Предлагам да се удължи срока на ликвидатора до края на мандата
на този общински съвет.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Мисля, че не е фатално това г-н Александров. Да, можеше да се
адресира до Председателя на ОбС като искане и да изготвим докладна. Най-вероятно е допусната
техническа грешка.
Х. Ибов - Общински съветник: Нека да си спазваме Правилника, има си ред и начин за внасяне
на докладни.
Ф. Хасан - Общински съветник: В дневния ред е записано „докладна записка”. Тази техническа
грешка опорочава цялото 61-во заседание на общински съвет-Дългопол, защото дневният ред е
публикуван и обществеността е видяла как е записано.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, има процедурно предложение от г-н Александров докладната
да се отложи за разглеждане на следващото заседание. Който е съгласен докладната записка от
Невен Боев – ликвидатор на „Земи и гори” ЕООД, относно: Предложение за вземане на Решение
за удължаване срока на ликвидация на „Земи и гори” ЕООД в ликвидация, да бъда отложена за
разглеждане на следващото заседание на общински съвет, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 6 гласа;
“ПРОТИВ” – 5 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, понеже е допусната техническа грешка, наистина ликвидатора
на „Земи и гори” няма право да внася докладна записка, по закон може само кмета на общината
или общински съветник. Който е съгласен тази докладна записка да бъде коригирана на искане от
ликвидатора на „Земи и гори”, моля да гласува!
Ал. Александров - Общински съветник: Нашата група на БСП няма да гласува техническата
грешка.
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 9 гласа;
“ПРОТИВ” – 2 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.
Не участвали в гласуването – 3 общински съветници.
ПРИЕМА СЕ.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Да чуем становищата на 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.

Х. Ибов - Общински съветник: Имах процедурно предложение да се удължи срока на
ликвидатора до края на мандата на този общински съвет.
Н.Христов-Предс.на ОбС: По процедурното предложение на г-н Ибов, в т.1 от проекта за
решение „10 месеца” да се замени с „до края на мандата на този общински съвет”, който е
съгласен, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 1 гласа;
“ПРОТИВ” – 4 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 11 гласа.
Не участвал в гласуването – 1 общински съветник.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
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”

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
Не участвали в гласуването – 4 общински съветници.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал.1, т.9
от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 61-2
1.В съответствие с разпоредбата на чл. 266, ал. 2, предложение последно от ТЗ и на
основание чл. 21, ал. 1, т.9 от ЗМСМА удължава срока на ликвидация на „Земи и
гори”ЕООД с още 10 месеца считано от изтичането на четири месечния първоначално
удължен с Решение 45-9/29.11.2013 г. на Общински съвет Дългопол срок;
2. За срока на повторното удължаване и до края на процеса на ликвидация ликвидатора на
„Земи и гори” да не получава възнаграждение.

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Искане от Кунчо Димов Хаджидимов от с. Комунари, относно:
Предоставяне на дърва за огрев.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Какво е становището на кметския наместник от с.Комунари и на
Председателски съвет?
Ив. Костадинова-км. наместник в с.Комунари: Болен е човека, има нужда да му се отпуснат 3м3
дърва за огрев.
Д. Костадинова – Зам.-предс. на ОбС: Становището на Председателския съвет е да бъдат
отпуснати безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Кунчо Димов Хаджидимов от с. Комунари.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да бъдат
отпуснати безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Кунчо Димов Хаджидимов, 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”
Не участва
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
Не участвал в гласуването – 1 общински съветник.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 61-3
1.Отпуска безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Кунчо Димов Хаджидимов – жител на с. Комунари.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Николай Христов закри заседанието на
Общински съвет - Дългопол в 18:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/НИКОЛАЙ ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/ Д. ТОНЧЕВА/

