ПРОТОКОЛ

№65

от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 30.01.2015 г.

Днес, 30.01.2015 г. в гр.Дългопол, в залата на Общински съвет – гр.Дългопол от 10:00
часа, се проведе 65-то редовно заседание на Общински съвет – Община Дългопол, Варненска
област. Присъстваха 16 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 /отсъства от 12:20ч. до 12:26ч./
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 /отсъства от 10:50ч. до 10:55ч. и от 12:25ч.
до 12:30ч./
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 /отсъства от 10:00ч. до 10:15ч./
17. Тодорка Божкова Вълчева – присъства
Предварително обявен проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Питания и предложения от граждани
2.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
отчет за изпълнението на Културния календар на Община Дългопол за 2014 година.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова- Зам.- кмет ОКМДС
Становище: ПК „ Образование, култура, младежки и спортни дейности " и "Финанси и
бюджет "
3.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Културния календар на Община Дългопол за 2015 година.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова- Зам. - кмет ОКМДС
Становище: ПК „ Образование, култура, младежки и спортни дейности " и "Финанси и
бюджет "
4.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
отчет за изпълнението на Спортния календар на Община Дългопол за 2014 година. Вносител:
Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова- Зам. - кмет ОКМДС
Становище: ПК ,, Образование, култура, младежки и спортни дейности " и "Финанси и
бюджет "
5.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Спортния календар на Община Дългопол за 2015 година.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова – Зам. - кмет ОКМДС
Становище: ПК „ Образование, култура, младежки и спортни дейности " и "Финанси и
бюджет "

6.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
план за действие за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация
в Община Дългопол за периода 2015-2017г.
Вносител: Маринка Иванова ~ Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова - Зам. - кмет ОКМДС
Становище:ПК"Здравеопазване и социални дейности" и ПК „Образование, култура, младежки
и спортни дейности "
7.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Проект на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определяне на местните данъци на
територията на Община Дългопол.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик:Мирка Станчева - Нач. отдел МДТ
Становище: Всички постоянни комисии + Председателски съвет
8.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
второ четене на Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и
инвалидите в Община Дългопол.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова - Зам.-кмет по ОКМСД
Становище: Всички постоянни комисии + Председателски съвет
9.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
определяне начални цени за продажба на дървесината.

Вносител: Марийка Иванова — Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Димитрова - Лесоинженер
Становище: ПК"Териториално устройство и екология", ПК"Собственост и стопанство" и
ПК"Финанси и бюджет "
10.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Определяне на
допълнително стимулиране на всеки кръводарител от община Дългопол за 2015г.
Вносител: Маринка Иванова — Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-Зам. кмет по ОКМСД
Становище: ПК"Финанси и бюджет " и ПК"Здравеопазване и социални дейности "
11.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и
категории обекти за 2013 - 2014 година.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач. отдел ОС,ТТ
Становище: ПК „ Собственост и стопанство "
12.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2015г.
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
Председателски съвет
13.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Актуализация
на планът на приходната и разходната част на бюджета за 2014г.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: Всички постоянни комисии + Председателски съвет
14.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Разглеждане и
утвърждаване на направените разходи за командировки от Кмета на общината и от
Председателя на Общински съвет за периода 01.10.2014г.-31.12.2014г.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК"Финанси и бюджет "
15.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:
Утвърждаване на списък на длъжностите и лицата с право на транспортни разноски.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол

Докладчик: Кинка Балинова-Секретар на Община Дългопол
Становище: ПК"Финанси и бюджет "
16.Докладна записка от Цвета Костова - Председател на МКБППМН, относно: Приемане на
отчет за дейността на МКБППМН в община Дългопол.
Вносител: Цвета Костова - Председател на МКБППМН
Докладчик: Цвета Костова - Председател на МКБППМН
Становище: П К ” Образование, култура, младежки и спортни дейности ", ПК"Обществен ред
и сигурност "
17.Докладна записка от Николай Христов - Председател на ОбС-Дългопол, относно:
Предложение за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дългопол.
Вносител: Николай Христов - Председател на ОбС
Докладчик: Николай Христов — Председател на ОбС
Становище: ПК"Собственост и стопанство" и ПК"Финанси и бюджет"
18.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Заявления за
еднократна помощ.
Вносител: Маринка Ивстова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-Зам. кмет по ОКМСД
Становище: П К ” 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 стана от 19
точки. Имате ли други предложения? Няма. Който е съгласен проекта за дневен ред да бъде
приет за дневен ред на днешното заседание, моля да гласува!
Резултати от гласуването:

“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Приет Дневен ред:
1.Питания и предложения от граждани
2.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
отчет за изпълнението на Културния календар на Община Дългопол за 2014 година.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова- Зам.- кмет ОКМДС
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности " и "Финанси и
бюджет "
3.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Културния календар на Община Дългопол за 2015 година.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова- Зам.- кмет ОКМДС
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности " и "Финанси и
бюджет "
4.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
отчет за изпълнението на Спортния календар на Община Дългопол за 2014 година.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова - Зам. - кмет ОКМДС
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности" и "Финанси и
бюджет"
5.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Спортния календар на Община Дългопол за 2015 година.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова – Зам.- кмет ОКМДС
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности " и "Финанси и
бюджет "

6.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
план за действие за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация
в Община Дългопол за периода 2015-2017г.
Вносител: Маринка Иванова – Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова - Зам.- кмет ОКМДС
Становище:ПК”Здравеопазване и социални дейности” и ПК „Образование, култура,
младежки и спортни дейности”
7.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Проект на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определяне на местните данъци на
територията на Община Дългопол.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик:Мирка Станчева – Нач. отдел МДТ
Становище: Всички постоянни комисии + Председателски съвет
8.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на второ
четене на Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в Община
Дългопол.

Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова – Зам.-кмет по ОКМСД
Становище: Всички постоянни комисии + Председателски съвет

9.Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол, относно:
Изключване на лесовъдски мероприятия от подотдели 301 „ц”и 301 „п” от Общинските гори по
чл.19 от ЗСПЗЗ и 301 „х” от горския общински фонд на Община Дългопол.
Вносител: Николай Христов – Председател на ОбС
Докладчик: Николай Христов – Председател на ОбС
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Териториално устройство и екология”
10. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
годишен план за ползване на дървесина от горските територии, общинска собственост по член
19 от ЗСПЗЗ на Община Дългопол, приемане начина на усвояване и продажба, както и
определяне начални цени за продажба на дървесината.
Вносител: Маринка Иванова – Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Димитрова - Лесоинженер
Становище: ПК”Териториално устройство и екология”, ПК”Собственост и стопанство” и
ПК”Финанси и бюджет”
11. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Определяне на
допълнително стимулиране на всеки кръводарител от община Дългопол за 2015г.

Вносител: Маринка Иванова – Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК”Финанси и бюджет” и ПК”Здравеопазване и социални дейности”
12.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и
категории обекти за 2013 - 2014 година.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач.отдел ОС,ТТ
Становище: ПК „ Собственост и стопанство "
13. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Кандидатстване за
безвъзмездна финансова помощ с проект „Подобряване на мерките за енергийна ефективност в
ОУ”Христо Ботев”, с. Цонево, община Дългопол

Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Веселин Върбанов – Директор дирекция ИПП и ОП
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
14.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Актуализация
на планът на приходната и разходната част на бюджета за 2014г.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: Всички постоянни комисии + Председателски съвет

15.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Разглеждане и
утвърждаване на направените разходи за командировки от Кмета на общината и от
Председателя на Общински съвет за периода 01.10.2014г.-31.12.2014г.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК"Финанси и бюджет "
16.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Утвърждаване
на списък на длъжностите и лицата с право на транспортни разноски.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова-Секретар на Община Дългопол
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
17.Докладна записка от Цвета Костова – Председател на МКБППМН, относно: Приемане на
отчет за дейността на МКБППМН в община Дългопол.
Вносител: Цвета Костова – Председател на МКБППМН
Докладчик: Цвета Костова – Председател на МКБППМН
Становище: ПК „ Образование, култура, младежки и спортни дейности ", ПК”Обществен ред
и сигурност”
18.Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол, относно:
Предложение за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дългопол.
Вносител: Николай Христов – Председател на ОбС

Докладчик: Николай Христов – Председател на ОбС
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”
19.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.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Към настоящият момент в Канцеларията на ОбС не са постъпили
питания от граждани. Колеги, в Решение №19-8/23.08.2012г., касаещо предоставяне за
безвъзмездно управление на част от имот публична общинска собственост-Поликлиника гр.
Дългопол на Центъра за спешна медицинска помощ-Варна, е допусната техническа грешка като
е пропуснато да се отбележи срока за ползване на помещенията. Уведомявам ви, че грешката
ще бъде коригирана. Постъпи молба и от Кметове и кметски наместници по населени места на
територията на Община Дългопол за среща с ОбС-Дългопол, във връзка с предстоящото
приемане на Бюджет 2015г. и неотложни проблеми по населените места Предлагам срещата да
се състои на 06.02.2015г. от 14:30ч. в Заседателната зала на ОбС.
В 10:15ч. Руска Иванова влезе в залата и заседанието продължи със 16 общински съветника.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на отчет за изпълнението на Културния календар на Община Дългопол за
2014 година.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какви са становищата на
ПК”Образование, култура, младежки и спортни дейности” и ПК”Финанси и бюджет”?
Е. Енев – Предс. на ПК”ОКМСД”: Да бъде приет отчета на Културния календар за 2014г.
Д.Божкова-Предс. на ПК „ФиБ”: Да бъде приет отчета на Културния календар за 2014г.
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

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

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

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – 3 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 65-2
Приема отчет за изпълнение на Културен календар за изтеклата 2014година.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на Културния календар на Община Дългопол за 2015 година.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какви са становищата на
ПК”Образование, култура, младежки и спортни дейности” и ПК”Финанси и бюджет”?
Е. Енев – Предс. на ПК”ОКМСД”: Да бъде приет Културния календар за 2015г. с направените
корекции.
Д.Божкова-Предс. на ПК „ФиБ”: Да бъде приет Културния календар за 2015г. с направените
корекции.
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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;

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

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 гласа.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 65-3
Приема Културен календар на Община Дългопол за 2015г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на отчет за изпълнението на Спортния календар на Община Дългопол за
2014 година.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какви са становищата на
ПК”Образование, култура, младежки и спортни дейности” и ПК”Финанси и бюджет”?
Е. Енев – Предс. на ПК”ОКМСД”: Да бъде приет отчета на Спортния календар за 2014г.
Д.Божкова-Предс. на ПК „ФиБ”: Да не бъде приет отчета на Спортния календар за 2014г.
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”
„ЗА”
„Против”
„Против”
„Възд. се”
„Против”
„Против”
„Против”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – 5 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 гласа.
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 5, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 65-4
Приема отчет за изпълнение на Спортен календар за изтеклата 2014година.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на Спортния календар на Община Дългопол за 2015 година.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Ф. Хасан – общински съветник: Правя конкретно предложение, а именно да се финансират
спортни клубове, които към настоящия момент са регистрирани, а тези, които ще се
регистрират от тук нататък да останат за финансиране от следващият бюджет.
Ал. Александров – общински съветник: Тъй като няма упомената сума за клубовете виждам
риск един от тях да изчерпи всички пари, така че предлагам в Решението на ОбС да бъде
упомената максимална сума, която може да вземе клуба и тя да бъде субсидията на клубовете,
разделена на броя клубове.

Цв. Костова – Зам.-кмет по ОКМСД: Ако се вземе Решение новосъздадени клубове да бъдат
финансирани от следващият бюджет, спираме тяхното развитие. Нека да направим
актуализация ако се появят такива нови клубове.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Ако няма други въпроси нека чуем становищата на
ПК”Образование, култура, младежки и спортни дейности” и ПК”Финанси и бюджет”?
Е. Енев – Предс. на ПК”ОКМСД”: Да се приеме Спортния календар за 2015г. с така
направените корекции от комисията, където общата сума е 18 600лв.
Д.Божкова-Предс. на ПК „ФиБ”: Да се приеме Спортния календар за 2015г. с така
направените корекции от ПК”ОКМСД”, като субсидията за лицензираните спортни клубове е с
1 300лв. по-малко, а именно 7 700лв.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Колеги, да гласуваме предложенията, за да уточним общата сума
на Спортния календар. По предложението на ПК”ОКМСД”, крайната сума да бъде 18 600лв.,
който е съгласен, моля да гласува!
Резултати от гласуването:

“ЗА” – 9 гласа;
“ПРОТИВ” – 2 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5 гласа.
ПРИЕМА СЕ.
Н. Христов - Предс.на ОбС: По предложението на г-н Хасан, да се финансират спортни
клубове, които към настоящия момент са лицензирани, а тези, които ще се регистрират от тук
нататък да останат за финансиране от следващият бюджет, който е съгласен, моля да гласува!
Резултати от гласуването:

“ЗА” – 7 гласа;
“ПРОТИВ” – 2 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 7 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Н. Христов - Предс.на ОбС: По предложението на г-н Александров, всеки клуб да получава
годишна субсидия не повече от 2 000лв., който е съгласен, моля да гласува!
Резултати от гласуването:

“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.
ПРИЕМА СЕ.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Проекта за решение придобива следният вид: 1.Общински съветДългопол приема Спортен календар на Община Дългопол за 2015г. 2.Задължава лицензираните
спортни клубове да изработят план-сметка за необходимите им средства, не по-късно от
31.03.2015г., на стойност до 2 000лв. 3.Задължава Общинска администрация да уведоми
лицензираните клубове за настоящото решение. Колеги, в процедура на поименно гласуване.
Който е съгласен Спортния календар за 2015г. да бъде приет в този вид, 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”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 65-5
1.Общински съвет-Дългопол приема Спортен календар на Община Дългопол за 2015г.
2.Задължава лицензираните спортни клубове да изработят план-сметка за необходимите им
средства, не по-късно от 31.03.2015г., на стойност до 2 000лв.
3.Задължава Общинска администрация да уведоми лицензираните клубове за настоящото
решение.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на план за действие за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в
сходна на ромите ситуация в Община Дългопол за периода 2015-2017г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Да чуем становищата на
ПК”Здравеопазване и социални дейности” и ПК”Образование, култура, младежки и спортни
дейности”?
Ал. Александров – общински съветник: Да бъде приет Общинския план за действие 20152017г. за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в Община
Дългопол.
Е. Енев – Предс. на ПК”ОКМСД”: Да бъде приет Общинския план за действие 2015-2017г. за
интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в Община
Дългопол.
В 10:50ч. Александър Александров излезе от залата и заседанието продължи със 15 общински
съветника.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване. Който е съгласен да бъде приет
Общинския план за действие 2015-2017г. за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в
сходна на ромите ситуация в Община Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал. 1, т.23
от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 65-6
Общински съвет-Дългопол приема Общинския план за действие 2015-2017г. за интегриране на
ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в Община Дългопол.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определяне на
местните данъци на територията на Община Дългопол.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е обобщеното
становище от Председателския съвет на всички комисии, на които беше разгледана докладната?
Д. Костадинова – Зам.-предс. на ОбС: Обобщеното становище е да бъде приет проекта за
решение.
В 10:55ч. Александър Александров влезе в 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-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.2 от
ЗМСМА и във връзка със Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ, във връзка с чл.8 от
Закона за нормативните актове, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 65-7
Изменя и допълва Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на
община Дългопол както следва:
§1. В чл.10, ал.1 накрая се създава нова точка 4:
„на касите на „ИЗИПЕЙ”
§2. В чл.11 се правят следните изменения:
В ал.1 думите „ от 1 март до 30 юни и до 30 октомври” се заменят с „ до 30 юни и до 31
октомври”.
В ал.2 думите „ от 1 март”се заличават.
§3. В чл.18, ал.1 накрая се добавя „ и се съобщава на лицата до 1 март на същата година”
§4. В чл.37 се създава ал.3:
(3) „ декларация по чл.49, ал.3 от Закона за местните данъци и такси не се подава в случаите по
чл. 44, ал.5 и 6 и чл.48, ал.1, т.5, 6, 8 и 9 от Закона за местните данъци и такси, както за
получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в
Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност.”
§5. В чл.40 се правят следните изменения и допълнения:
Създават се нови ал.1 и 2:
(1)„ Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на
данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на
вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.”
(2) „Алинея 1 не се прилага, когато:
пътното превозно е придобито по наследство,
пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице,
собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес,
съответно седалище на територията на страната,
са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък,
са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на данъчното
облекчение по чл.59, ал2 и 3 от Закона за местните данъци и такси, когато в регистъра има
данни за екологична категория на превозното средство”.
Досегашния текст става ал.3 и се изменя така:
„Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал.1, декларират пред
общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни
средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са
регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на
регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство
декларацията се подава в срока по чл.32 от Закона за местните данъци и такси.”;
Създават се нови ал.4 и 5:
(4) „Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или
за ползване на данъчно облекчение с данъчна декларация по ал.3 или с подаване на нова
данъчна декларация.
(5) „При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за определяне
размера на данъка, дължимият данък се определя от служител на общинската администрация и
се съобщава на лицето.”;

§6. В чл.46, ал.1 думите „от 1 март” се заличават, а думите „30 октомври” се заменят с „31
октомври”.
§7. В чл.47 думите „ал.2” се заменят с „ал.5”.
В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава нов параграф 14, който е със
следният текст:
„§ 14 . Настоящите изменения и допълнения в наредбата влизат в сила от 1 януари 2015 г.”.
ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:
Приемане на второ четене на Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и
инвалидите в Община Дългопол.

Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е обобщеното
становище от Председателския съвет на всички комисии, на които беше разгледана докладната?
Д. Костадинова – Зам.-предс. на ОбС: Обобщеното становище е да бъде приет проекта за
решение.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване. Който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 65-8
Приема на второ четене Наредба за организацията и дейността на клубовете за
пенсионерите и инвалидите в община Дългопол.
В 11:00ч. бе обявена 10 минутна почивка, след което заседанието продължи със 16 общински
съветника.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбСДългопол, относно: Изключване на лесовъдски мероприятия от подотдели 301 „ц”и 301 „п” от
Общинските гори по чл.19 от ЗСПЗЗ и 301 „х” от горския общински фонд на Община
Дългопол.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какви са становищата на
ПК”Собственост и стопанство”, ПК”Териториално устройство и екология” и Общинска
администрация?
М. Юнуз-Секр. на ПК”СС”: Да бъде приет проекта за решение.
М. Юнуз-Предс. на ПК”ТУЕ”: Да бъде приет проекта за решение.
Цв. Костова – Зам.-кмет по ОКМСД: 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

отсъства

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

14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1,
т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 65-9
1.Да бъдат изключени от предвидените в лесоустройственияте проекти лесовъдски мероприятия в
подотдели 301 „ц”и 301 „п” от Общинските гори по чл.19 от ЗСПЗЗ и 301 „х” от горския общински
фонд на Община Дългопол.
2.Задължава Кмета на Община Дългопол същите да бъдат включени в Общия устройствен план като
парк.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:
Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии, общинска
собственост по член 19 от ЗСПЗЗ на Община Дългопол, приемане начина на усвояване и
продажба, както и определяне начални цени за продажба на дървесината.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Ал. Александров-общински съветник: Предлагам да чуем становищата на кметовете по
населени места, в чиито землища има земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.
Г. Димитрова – Лесоинженер: Такива земи има в с. Поляците, с. Аспарухово, с. Дебелец. Те
са доста отдалечени от населените места и са заложени в лесоустройствения план.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Кметовете от тези населени места не присъстват в залата и не
можем да чуем техните становища.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли други въпроси? Няма. Какви са становищата на
ПК”Териториално устройство и екология”, ПК”Финанси и бюджет” и ПК”Собственост и
стопанство”?
М. Юнуз-Предс. на ПК”ТУЕ”: Да бъде приет проекта за решение.
М. Юнуз-Секр. на ПК”СС”: Да не 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

отсъства

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

17. Тодорка Божкова Вълчева

„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 9 гласа;
“ПРОТИВ” – 2 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5 гласа.
С 9 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.
12 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за Горите, чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал.3 и чл. 7, ал. 1 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 65-10
1.Приема Годишен план за ползване на дървесина от горските територии, общинска
собственост по член 19 от ЗСПЗЗ на Община Дългопол за 2015г., съгласно приложение
№1 към настоящото Решение;
2.Дава съгласие добива на дървесината от горските територии, общинска собственост по
член 19 от ЗСПЗЗ на Община Дългопол, да бъде извършен от правоспособни лица,
наети от Община Дългопол;
3.Определя ползването на дървесината от горските територии, общинска собственост по
член 19 от ЗСПЗЗ на Община Дългопол, за календарната 2015г., да се осъществи по
начините посочени в 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, а именно чрез добив и продажба на добита
дървесина;
4.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.71, ал.5, т.3 от Наредбата за условията и реда
за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска
собственост, определя за продажба от склад, по утвърден ценоразпис - действително
добитата през 2015г. дървесина от горските територии, общинска собственост по член 19
от ЗСПЗЗ на Община Дългопол;
5.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, и чл.71, ал.1, ал.5, т.3 от Наредбата за условията и
реда за възлагане на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост
и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, утвърждава следния
Ценоразпис за продажба на дървесина от склад на лица по чл.71, ал.2 от от Наредбата за
условията и реда за възлагане на дейности в горските територии – държавна и общинска
собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти:
 Средна и дребна иглолистна и мека широколистна дървесина - 43,00 лв./пл. куб.
без включен ДДС;
 Дърва за огрев от иглолистна и мека широколистна дървесина - 35,00 лв./пл. куб.
без включен ДДС;
6.Възлага и упълномощава кмета на Община Дългопол или упълномощени от него лица,
да осъществяват цялостен контрол върху продажбата на дървесина от склад по
утвърдения ценоразпис, като утвърдените цени са минимални.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Колко са очакваните приходи?
Г. Димитрова – Лесоинженер: Около 120 000лв.
Х. Ибов – общински съветник: Гласувах против не срещу това, което е направила инж.
Димитрова, а против изпълнението на цялото Решение. Свидетели сме какво става с
изпълнението на сечта в общинските гори, съжалявам, но Морската градина във Варна е погъста.
Ф. Хасан – общински съветник: Гласувах против, защото в настоящият мандат, всичко което е
свързано с гори, се изчерпва на много висок процент като ресурс.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Определяне на допълнително стимулиране на всеки кръводарител от община Дългопол за
2015г.

Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси? Няма. Какви са становищата на ПК”Финанси и
бюджет” и ПК”Здравеопазване и социални дейности”?
Д.Божкова-Предс. на ПК „ФиБ”: Да бъде приет проекта за решение.
Ал.Александров-Предс. на ПК „ЗСД”: 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”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 65-11
Определя стимулиране на всеки кръводарител от общината за 2015г. – Парични средства в
размер на 20лв. /двадесет лева/.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община
Дългопол, относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от
нейното управление по видове и категории обекти за 2013 - 2014 година.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Ф. Хасан – общински съветник: Колко са приходите от ползването на общинските пътища?
Т. Панайотова-Нач.отдел ОС,ТТ: В самата докладна съм посочила, че приходи от отдаване
под наем на общински пътища няма. Няма такъв документ, който да дава право на общинска
администрация да сключи договор за отдаване под наем. Това може да се случи само чрез
доброволно споразумение между арендаторите и общината. Предстои промяна в ЗОС, където
ще се промени реда и възможността за отдаване под наем на пътищата.
Ал. Александров – общински съветник: Знаем, че предстои, но това, което ще бъде прието
няма кой знае колко да измени сегашното положение, защото пак по искане на арендатора ще
бъде отдаването. Около нас има примери как в други общини се ползват общинските пътища.
Има ли проведен разговор от общината с арендаторите, какви мерки са взети са трасирането на
пътищата, за освобождаването и от посеви? Ние няма да сключим договори с арендаторите, но
можем да освободим пътищата от посеви, така че хората да се движат по тях и ако арендатора
не иска да освободи пътищата, за да си ползва посевите по тях, той може да внесе спонсорство
или дарение към общината. Знаем механизмите, правят го в съседни общини, защо ние не го
правим?

Т. Панайотова-Нач.отдел ОС,ТТ: За да освободим един път, трябва да наемем фирма, която
да направи трасирането, трябва да и платим. Разходите, които ще направим, ще бъдат за сметка
на общината.
Ал. Александров – общински съветник: Може първата година да имаме преразход, но втората
няма да имаме, защото вече ще са трасирани.
М. Иванова - Кмет на Община Дългопол: Всички арендатори мечтаят да си вземат под наем
полските пътища, но г-н Александров, имам претенции, че разбирам малко повече от земеделие
от Вас, това, което Вие предлагате е несериозно. За да си изчистим пътищата това са огромни
пари, освен това ние ще убием земеделието – единствения поминък, който имаме в общината и
ще създадем напрежение. Този въпрос за пътищата сме го обсъждали многократно с
Министерството на земеделието на база на искания на арендаторите.
Ф. Хасан – общински съветник: Средната рентна вноска за общината е 15-18лв./дка, така,
както я приехме преди няколко години и все още не е променена. Ако пресметнем на тази база,
това е един доста сериозен доход, от който общинска администрация бяга. Трябва да помислим
как да ги съберем тези средства, за да влязат в бюджета на общината. Правя предложение да се
издаде заповед да се освободят всички полски пътища от арендатори и наематели.
М. Иванова - Кмет на Община Дългопол: Не е законосъобразно да издам такава заповед.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Предлагам прекратяване на дебатите. Нека чуем становището на
ПК”Собственост и стопанство”.
М. Юнуз-Секр. на ПК”СС”: Да бъде приет проекта за решение.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Мисля, че е най-разумно да изчакаме Закона да влезе в сила и
тогава да предприемем мерки.
Х. Ибов – общински съветник: Толкова лесно бягаме от един приход от 60 000лв. за общината,
без да влагаме нищо. Защо се отказваме толкова лесно от тях?
Ф. Хасан – общински съветник: Оттеглям си предложението.
Ал. Александров – общински съветник: Когато влезе в сила Закона, даваме законово време на
арендаторите и ползвателите да подадат молба, че ще ползват пътя, тези от тях, които не искат
да го ползват, трябва да го освободят и това е!
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване. Който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – 2 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, на основание чл. 66 „а” на ЗОС
и чл.4, ал.6 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на ОбС-Дългопол, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 65-12
Приема отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното
управление в община Дългопол за периода 01.01.2013г.-31.12.2014 година, съгласно
Приложенията.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ с проект „Подобряване на мерките за
енергийна ефективност в ОУ”Христо Ботев”, с. Цонево, община Дългопол.

Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси? Няма. Какво е 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

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.
12 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 65-13
1. Дава съгласие Общината да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по посочената
програма с проект: „Повишаване на енергийната независимост в ОУ „Христо Ботев”, с. Цонево,
община Дългопол, чрез внедряване на възобновяеми източници на енергия.”
2. Дава съгласие за партньорство между община Дългопол и Hoval Holding AG registration Nr –
F1-0001.021.569 – 7 (from the Commercial Register) за съвместно кандидатстване за безвъзмездна
финансова помощ по посочената програма с проект: „Повишаване на енергийната независимост
в ОУ „Христо Ботев”, с. Цонево, община Дългопол, чрез внедряване на възобновяеми
източници на енергия.”
3. Упълномощава кмета на Общината да извърши всички необходими действия, съгласно
изискванията на програмата.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община
Дългопол, относно: Актуализация на планът на приходната и разходната част на бюджета за
2014г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е обобщеното
становище от Председателския съвет на всички комисии, на които беше разгледана докладната?
Д. Костадинова – Зам.-предс. на ОбС: Обобщеното становище е да не 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

отсъства

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

12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

„Против”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 9 гласа;
“ПРОТИВ” – 5 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
С 9 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 5, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл.21, ал.1, т.6
от ЗМСМА, във връзка с годишното приключване на бюджетната година и представянето на
отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2014г. пред Министерство на финансите,
Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 65-14
Приема уточненият годишен план по приходната и разходната част към 31.12.2014г. в размер на
8 954 520лв., като в частта за делегираните от държавата дейности – 5 714 944лв. и в частта за
местните и дофинансираните държавни дейности в размер на 3 239 576лв., съгласно
приложения №№1, 2, 3 и 4.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община
Дългопол, относно: Разглеждане и утвърждаване на направените разходи за командировки от
Кмета на общината и от Председателя на Общински съвет за периода 01.10.2014г.-31.12.2014г.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси? Няма. Какво е 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”
„ЗА”
„Възд. се”
„Възд. се”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл.8, ал.4 от
Наредбата за командировките в страната и чужбина и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински
съвет Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 65-15
Утвърждава изразходваните средства за командировки в страната за четвъртото тримесечие на
2014г. както следва: На Кмета на Общината в размер на 59,50лв.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община
Дългопол, относно: Утвърждаване на списък на длъжностите и лицата с право на транспортни
разноски.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси?
Ал. Александров – общински съветник: Аз мисля, че в този списък мястото на Кмета на
общината не е там, при условия, че ползва персонален автомобил.
К. Балинова – Секретар на Община Дългопол: Господин Александров, това е право, а дали ще
бъде реализирано това право е друг въпрос.
М. Иванова - Кмет на Община Дългопол: Въпреки, че имам право по закон, моля моето име
да отпадне от списъка на длъжностите и лицата с право на транспортни разноски.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Списъкът остава от 23 човека. Какво е становището на
ПК”Финанси и бюджет” за докладната?
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 с така направената корекция,
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”
„Възд. се”
„ЗА”
„Против”
„Възд. се”
„Възд. се”
„ЗА”
„Възд. се”
„ЗА”
„Възд. се”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5 гласа.
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5, на основание чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 65-16
Утвърждава актуализиран списък на длъжностите и лицата с право на транспортни разноски от
местоживеене до месторабота и обратно както следва:
№
1.
2.
3.

Име и фамилия
Емурла Ахмед Емурла
Стоман Стоянов Иванов
Гюнай Ниази Хасан

Заемана
длъжност
Зам.кмет
Зам.кмет
Ст.експерт ИТ

маршрут
Медовец-Дългопол-Медовец
Варна-Дългопол-Варна
Лопушна-Дългопол-Лопушна

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Йорданка Неделчева Благоева
Мариана Ат. Христова
Николинка Иванова Кирова
Елеонора Йорданова Славчева
Мария Керанова Илиева
Веселин Атанасов Мъглев
Невен Боев Боев
Румяна Андонова Драйчева

Км. наместник
Км.наместник
Мед. сестра
Гл.спец. ТСУ
Гл.спец. МДТ
Гл. спец. „ГФ”
юрисконсулт
Ст.експерт
„Връзки с
обществеността”

12.

Мехмед Шакир Мехмед

13.

Александър Недев Захариев

14.

Зорница Димитрова Костова

15.

Мийрям Ереджеб Алиосман

16.
17.

Ивелина Митева Костадинова
Татяна Тодорова Михалева

18.

Костадин Димитров Павлов

19.

Февзи Ереджеб Хасан

20.
21.
22.

Милан Стоянов Димитров
Десислава Мирославова
Добрева
Зийнеб Зия Юсуфова

23.

Веселина Иванова Петкова

Гл.експерт
„Търговия и
туризъм”
Гл.спец.
„Геодезия”
Финансов
контрольор
Ст.спец.ЕСГРАО
Н
Км. наместник
Гл. експерт
Екология
Ръководител
ДЮДО
Директор
дирекция
УТОСЕЕЕУЗГФ
Гл. архитект
Началник отдел
ИПП
Ст. експерт
ОС”Земеделие”
Мед. сестра

Дългопол-Красимир-Дългопол
Дългопол-Арковна Дългопол
Дългопол-Партизани-Лопушна-Дългопол
Цонево-Дългопол-Цонево
Варна-Дългопол-Варна
Аспарухово-Дългопол-Аспарухово
Варна – Дългопол - Варна
Варна-Дългопол и обратно-понеделник и
петък
Цонево-Дългопол-Цонево- в останалите
дни
Партизани-Дългопол-Партизани
Провадия- Дългопол-Провадия
Варна-Дългопол-Варна
Медовец-Поляците-Медовец
Дългопол-Комунари-Дългопол
Провадия- Дългопол - Провадия
Варна – Дългопол – Варна
Добромир-Дългопол-Добромир
Варна-Дългопол-Варна
Варна – Дългопол – Варна
Варна – Дългопол – Варна
Дългопол-Аспарухово-Дългопол

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА: Докладна записка от Цвета Костова – Председател на
МКБППМН, относно: Приемане на отчет за дейността на МКБППМН в община Дългопол.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Цв. Костова – Председател на МКБППМН: Понеже г-жа Русева имаше претенция, относно
изготвянето на финансовите параметри, които са неделима част от отчета на бюджета и на
следващото заседание на ПК”Образование, култура, младежки и спортни дейности” ще и
предоставим такъв, защото по закон не сме длъжни да го представяме пред Общински съвет.
Ал. Александров – общински съветник: Искам да отправя само една препоръка. Обществените
възпитатели се избират от средите на педагозите най-често, за да въздействат върху децата.
Прави ми впечатление, че институцията, в която 50% от децата на общината се обучават няма
представител сред обществените възпитатели. Препоръката ми към общинска администрация е
да огледат колегите от педагогическия състав на СОУ-то, все ще има някой, който е подходящ
за обществен възпитател.
Цв. Костова – Председател на МКБППМН: Господин Александров, искам да Ви разясня и да
си проверите пощата, тъй като през м. Януари 2014г. разпратихме писма до всички директори,
които да направят предложения за хората, които да участват в комисията като обществени
възпитатели. Вие не внесохте такова, по презумция се насочихме към Нели Танева като
педагогически съветник.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Какви са становищата на ПК”Образование, култура, младежки и
спортни дейности” и ПК”Обществен ред и сигурност”?
Е. Енев – Предс. на ПК”ОКМСД”: Да се отложи за разглеждане за следващото заседание на
ПК”ОКМСД” до изясняване на финансовите параметри.

Д. Иванов – Предс. на ПК”ОРС”: Да се отложи за разглеждане за следващото заседание на
ПК”ОРС”.
Ф. Хасан – общински съветник: Предлагам тази докладна да се отложи за разглеждане на
следващото заседание на Общински съвет.
Н. Христов - Предс.на ОбС: По предложението на г-н Хасан, докладната записка от Цвета
Костова – Председател на МКБППМН, относно: Приемане на отчет за дейността на
МКБППМН в община Дългопол, да бъде отложена за разглеждане на следващото заседание на
Общински съвет, който е съгласен, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 7 гласа;
“ПРОТИВ” – 2 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 7 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
В 12:20ч. Мустафа Исмаил излезе от залата и заседанието продължи със 15 общински
съветника.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване. Който е съгласен да се приеме
отчета за дейността на МКБППМН в община Дългопол за 2014г., моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 8 гласа;
“ПРОТИВ” – 5 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
С 8 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 5, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл.7, ал.2 от
ЗБППМН, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 65-17
Приема отчета за дейността на МКБППМН - Дългопол за изминалата 2014г.
ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА: Докладна записка от Николай Христов – Председател на
ОбС-Дългопол, относно: Предложение за изменение и допълнение на Наредба №11 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Дългопол.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какви са становищата на
ПК”Собственост и стопанство”, ПК”Финанси и бюджет” и Общинска администрация?
М. Юнуз-Секр. на ПК”СС”: Да бъде приет проекта за решение.
Д.Божкова-Предс. на ПК „ФиБ”: Да бъде приет проекта за решение.
Цв. Костова – Зам.-кмет по ОКМСД: Да бъде приет проекта за решение.
В 12:25ч. Александър Александров излезе от залата и заседанието продължи със 14 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-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 65-18
Изменя и допълва Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество както следва:

В чл.48, в таблицата за административни услуги, ІV – Ползване на общински зали, т.3 се
допълва с текста „Зала на Общински съвет - Дългопол”.
В 12:26ч. Мустафа Исмаил влезе в залата и заседанието продължи със 15 общински
съветника.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община
Дългопол, относно: Заявления за еднократна помощ.
В. Василев - Член на ПК”ЗСД”: Колеги, в комисията са постъпили 7 заявления за еднократна
помощ. Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150лв.
на Деница Недкова Неделчева, заявление с вх. № 9400-41/07.01.2015 г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150лв. на Деница Недкова Неделчева, 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”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 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 65-19-1
1.Отпуска еднократна помощ на Деница Недкова Неделчева – жител на гр. Дългопол, в размер
на 150 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
В. Василев - Член на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е да бъдат поети разходите по
погребението на Галина Драганова Борисова от с. Цонево, като като същите бъдат изплатени на
Погребална агенция „Карма 88” – гр.Дългопол.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъдат поети разходите по погребението на Галина Драганова Борисова от с. Цонево, като като
същите бъдат изплатени на Погребална агенция „Карма 88” – гр.Дългопол, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов

„ЗА”

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 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 65-19-2
1.Отпуска 300лв. на погребална агенция „Карма 88” – гр.Дългопол за погребението на Галина
Драганова Борисова от с. Цонево.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
В. Василев - Член на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна
помощ в размер на 100лв. на Галя Кирилова Русева, заявление с вх. № 9400-148/23.01.2015 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 Галя Кирилова Русева, 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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;

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

“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 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 65-19-3
1.Отпуска еднократна помощ на Галя Кирилова Русева – жител на гр. Дългопол, в размер на
100 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
В. Василев - Член на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна
помощ в размер на 100лв. на Айше Хасан Халил, заявление с вх. № 9400-159/26.01.2015 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 Айше Хасан Халил, 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”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 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 65-19-4
1.Отпуска еднократна помощ на Айше Хасан Халил – жител на с. Поляците, в размер на 100 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
В. Василев - Член на ПК”ЗСД”: За всички останали заявления, становището на комисията е
отказ.
Други предложения нямаше и се пристъпи към гласуване.
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4 гласа.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, на основание чл. 21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 65-19-5
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Заявление с Вх. №ОС-3/12.01.2015 от Фатме Юмерова Мехмедова с адрес гр. Дългопол.
2. Заявление с Вх. №9400-2520/22.12.2014 от Петър Кръстев Сотиров с адрес гр. Дългопол.
3. Заявление с Вх. №9400-40/07.01.2015г. от Фатме Юсеинова Мустафова с адрес с.
Поляците.

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Николай Христов закри заседанието на
Общински съвет - Дългопол в 12:30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/НИКОЛАЙ ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/ Д. ТОНЧЕВА/

