ПРОТОКОЛ

№62

от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 14.11.2014 г.

Днес, 14.11.2014 г. в гр.Дългопол, в залата на Общински съвет – гр.Дългопол от
09:00 часа, се проведе 62-то редовно заседание на Общински съвет – Община
Дългопол, Варненска област. Присъстваха 14 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 – отсъства
6. Хюсеин Реджебов Ибов – присъства
7. Ферхан Юсеин Хасан – присъства
8. Насуф Юсуфов Насуфов – отсъства
9.Хатидже Мехмед Чолак – присъства
10.Александър Неделчев Александров – присъства
11.Васил Радославов Василев – присъства
12. Евгения Илиева Русева – отсъства
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:
Обявяване на имоти частна общинска собственост в публична общинска собственост.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел ОС, ТТ
Становище: ПК "Собственост и стопанство"
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, постъпило е искане от Кмета на община Дългопол с
Вх.№ОС-439/14.11.2014г., за включване на още две докладни в дневния ред на днешното
заседание, а именно: Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на Община
Дългопол, относно: Искане за ползване на допълнителна целева субсидия за
капиталови разходи от министерство на финансите и Докладна записка от Маринка
Иванова – Кмет на Община Дългопол, относно: Искане за ползване на безвъзмездна
финансова помощ от министерство на финансите. Имате ли други предложения по
дневния ред? Няма. Който е съгласен да бъдат включени в дневния ред тези две докладни,
моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.

Н.Христов-Предс.на ОбС: Проекта за дневен ред стана от три точки. Имате ли други
предложения? 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” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Приет Дневен ред:
1. Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на Община Дългопол, относно:
Обявяване на имоти частна общинска собственост в публична общинска собственост.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел ОС, ТТ
Становище: ПК "Собственост и стопанство"
2. Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на Община Дългопол, относно:
Искане за ползване на допълнителна целева субсидия за капиталови разходи от
министерство на финансите.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК "Финанси и бюджет"
3. Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на Община Дългопол, относно:
Искане за ползване на безвъзмездна финансова помощ от министерство на финансите.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК "Финанси и бюджет"
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на Община
Дългопол, относно: Обявяване на имоти частна общинска собственост в публична
общинска собственост.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Т. Панайотова - Нач. отдел ОС, ТТ: Бих искала да изложа мотивите по докладната.
Уважаеми съветници, настъпиха обстоятелства, които ни позволяват да искаме
промяната и обявяването на имоти, частна общинска собственост в имоти, публична
общинска собственост. Правното основание е чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗОС, който гласи, че с
Решение на ОбС може имоти, които са частна общинска собственост, могат да се обявят в
имоти, публична общинска собственост, защото задоволяват обществени потребности.
Предложенията са изработени в 5 групи, посочени са имотите, като в първото
предложение това са имотите, които с ваше решение са преминали от публична в
частна общинска собственост, това са читалищата и спортните клубове на територията на
Община Дългопол, във връзка с кандидатстване с Проекти по Мярка 321 и Мярка 322 от
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. Към настоящият момент няма одобрен
проект, те не са престанали да изпълняват функциите си на читалища, така че е необходимо да
преминат от частна в публична общинска собственост. Ако в новия програмен продукт
настъпят други обстоятелства, те ще бъдат предложени на вашето внимание. Второто
предложение са необработваемите имоти. От датата на придобиване на имотите до настоящият
момент, не са били обект на отдаване под наем, не са били обработваеми, получили са характер
на пасища и нашето предложение е да бъдат променени от частна в публична общинска
собственост. Това би дало възможност на общинска администрация да изпълни задълженията
си по последните промени, които са направени в Закона за ползване на земеделските земи, а
именно да бъдат предоставени пасища на собствениците на животни. В общинска
администрация има депозирани заявления от такива собственици, освен това сме коментирали
разширяването на строителните граници на населените места. Това, което като проект на този
етап имаме, са пасищата, имоти, които трябва да влязат в регулация, а това може да стане само

ако се запази баланса на затревените площи. Третото предложение са имотите, които попадат в
ЛУП. Това са имоти, от които добиваме дървесина за задоволяване потребностите на училища,
детски градини, джамии и църкви, безвъзмездно предоставяне на дърва на социално слаби лица
и за задоволяване на населението. Четвъртото предложение са вещите – автобуси, автомобили,
необходими за осъществяването на административната дейност на общината. Тук е и
техниката, която използваме при аварии и бедствия. Петото предложение е имоти, които са с
обществено предназначение. Гражданите са извършили подобрения в тях. Нашето предложение
е тези имоти с отделни решения да преминат в публична общинска собственост.

Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли други въпроси? Няма. Нека чуем становището на
на ПК”Собственост и стопанство”.
Б. Николов-Зам.-предс. на ОбС: Да бъде приет проекта за решение.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен т.1 от проекта за решение да бъде приета 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

отсъства

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21,
ал.1, т. 8 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 3 ал.2, т.3 и чл.6, ал.2 от Закона за общинската
собственост и Наредба за реда за придобиване и управление и разпореждане с общинско
имущество, Общински съвет Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 62-1-1
1. Обявява имоти – частна общинска собственост, цитирани в приложение № 1,
неразделна част от настоящето Решение, в публична общинска собственост.

2. Възлага и упълномощава Кмета на общината да извърши всички законосъобразни
действия по изпълнение на Решението.

Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен т.2 от проекта за решение да бъде приета 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

отсъства

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21,
ал.1, т. 8 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 3 ал.2, т.3 от Закона за общинската собственост и
Наредба за реда за придобиване и управление и разпореждане с общинско имущество,

Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 62-1-2
1. Обявява имоти – частна общинска собственост, цитирани в приложение № 2,
неразделна част от настоящето Решение, в публична общинска собственост.

2. Възлага и упълномощава Кмета на общината да извърши всички законосъобразни
действия по изпълнение на Решението.

Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен т.3 от проекта за решение да бъде приета 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

отсъства

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

„ЗА”

15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21,
ал.1, т. 8 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 3 ал.2, т.3 от Закона за общинската собственост и
Наредба за реда за придобиване и управление и разпореждане с общинско имущество,

Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 62-1-3
1. Обявява имоти – частна общинска собственост, цитирани в приложение № 3,
неразделна част от настоящето Решение, в публична общинска собственост.

2. Възлага и упълномощава Кмета на общината да извърши всички законосъобразни
действия по изпълнение на Решението.

Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен т.4 от проекта за решение да бъде приета 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

отсъства

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21,
ал.1, т. 8 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 3 ал.2, т.3 от Закона за общинската собственост и
Наредба за реда за придобиване и управление и разпореждане с общинско имущество,

Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 62-1-4

1. Обявява вещи – частна общинска собственост, цитирани в приложение № 4, неразделна
част от настоящето Решение, в публична общинска собственост.

2. Възлага и упълномощава Кмета на общината да извърши всички законосъобразни
действия по изпълнение на Решението.

Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен т.5 от проекта за решение да бъде приета 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

отсъства

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21,
ал.1, т. 8 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 3 ал.2, т.3 от Закона за общинската собственост и
Наредба за реда за придобиване и управление и разпореждане с общинско имущество,

Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 62-1-5
1. Обявява имоти – частна общинска собственост, цитирани в приложение № 5,
неразделна част от настоящето Решение, в публична общинска собственост.

2. Възлага и упълномощава Кмета на общината да извърши всички законосъобразни
действия по изпълнение на Решението.

ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на Община
Дългопол, относно: Искане за ползване на допълнителна целева субсидия за
капиталови разходи от министерство на финансите.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. 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

отсъства

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на чл. 21, ал.1, т.10
от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 62-2
1. Дава съгласие община Дългопол да отправи искане за допълнителна целева субсидия
за капиталови разходи от министерство на финансите в размер на 457 811, 99
/четиристотин петдесет и седем хиляди осемстотин и единадесет хиляди лева и
деветдесет и девет стотинки/, включително и лихвите натрупани до момента 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 per. № 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 отпускане на безвъзмездна финансова
помощ.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на Община
Дългопол, относно: Искане за ползване на безвъзмездна финансова помощ от
министерство на финансите.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. 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

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства

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

отсъства

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на чл. 21, ал.1, т.10
от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 62-3
1. Дава съгласие община Дългопол да отправи искане за безвъзмездна финансова
помощ в размер на 457 811, 99 /четиристотин петдесет и седем хиляди осемстотин и
единадесет хиляди лева и деветдесет и девет стотинки/, включително и лихвите
натрупани до момента за покриване на задължението по запори и съобщения с
изх. № 23012/17.09.2014 г. и № 23340/23.09.2014 г. от ЧСИ Захари Димитров с
per. № 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 отпускане на безвъзмездна
финансова помощ.
Ал. Александров - Общински съветник: Искам да поставя още веднъж на вашето
внимание това, което обсъждахме на предишната сесия. Все по-наложителна е срещата
на икономическия екип на общинска администрация с общинските съветници.
Предлагам в края на днешното заседание да вземем решение в рамките на следващата
седмица икономическия екип на общината заедно с всички общински съветници в
работна среща да ни бъде разяснено какво е финансовото състояние на общината,
защото продължаваме да работим на тъмно. Правим усилия да помагаме на общината,
взимаме непопулярни решения, но работим на тъмно. Няма нужда да чакаме доклади
на одити и т.н.
Н.Христов-Предс.на ОбС: По предложението на г-н Александров, който е съгласен да
се организира работна среща между икономическия екип на общинска администрация
и общинските съветници на 21.11.2014г. (петък) от 14:30ч., моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Николай Христов закри заседанието
на Общински съвет - Дългопол в 10:20 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/НИКОЛАЙ ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/ Д. ТОНЧЕВА/

