ПРОТОКОЛ

№68

от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 12.03.2015 г.

Днес, 12.03.2015 г. в гр.Дългопол, в залата на Общински съвет – гр.Дългопол от 15:30
часа, се проведе 68-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 /отсъства от 15:30ч. до 15:35ч./
6. Хюсеин Реджебов Ибов – присъства /отсъства от 15:30ч. до 15:40ч./
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:
Предоставяне под наем на полски пътища, собственост на община Дългопол.
Вносител: Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Славчо Славов – Гл. експерт УЗГФ
Становище: Председателски съвет
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, проекта за дневен ред е пред вас, към настоящият
момент той е от 1 точка. 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. Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол, относно:
Предоставяне под наем на полски пътища, собственост на община Дългопол.
Вносител: Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Славчо Славов – Гл. експерт УЗГФ

Становище: ПК”Финанси и бюджет” и ПК”Собственост и стопанство”
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол,
относно: Предоставяне под наем на полски пътища, собственост на община Дългопол.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Ал. Александров-общ. съветник: Защо предложението на кмета е средната рентна, в чл.37в,
ал.16 от ЗСПЗЗ се казва: „Директорът на областната дирекция "Земеделие" отправя искане до
кмета на общината за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по
ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землището. Кметът се произнася след
решение на общинския съвет. Когато в едномесечен срок от искането общинският съвет не е
взел решение, директорът определя в заповедта по ал. 4 цена на имотите в размер на
средното годишно рентно плащане за землището. Въз основа на заповедта ползвателите
внасят сумата по банкова сметка на общината в едномесечен срок от издаването й”, което
означава, че общинският съвет може да вземе решение и за друга цена, ако той не се
произнесе, тогава директорът определя със заповед средна рентна.
Т. Панайотова - Нач. отдел ОС,ТТ: Доколкото аз разбирам тази точка, тя се отнася преди
всичко до това, общинския съвет да даде съгласие за отдаване под наем на имотите.
Ал. Александров-общ. съветник: Аз я чета буквално: „Когато в едномесечен срок от
искането общинският съвет не е взел решение, директорът определя в заповедта по ал. 4 цена
на имотите в размер на средното годишно рентно плащане за землището”, което означава, че
в едномесечен срок общинския съвет трябва да се произнесе за имотите и за тяхната цена.
Т. Панайотова - Нач. отдел ОС,ТТ: Аз чета указанията, които са дадени от Министъра на
земеделието – „За целта директора на ОДЗ следва да отправи искане до кмета за
предоставяне на имотите от полски пътища, а кмета следва да се произнесе по искането след
решение на общинския съвет. Ползвателите на съответните масиви сключват договори за
наем за имотите – полски пътища с кмета на общината, като заплащат наем в размер на
средното годишно рентно плащане за землището”.
Ал. Александров-общ. съветник: Според мен на общински съвет никой не може да му
диктува кой имот на каква цена да се отдава, ние сме собственици.
Т. Панайотова - Нач. отдел ОС,ТТ: Четейки тази алинея, аз разбирам, че от общинския
съвет се иска разрешение за отдаването под наем, ако не искат сега да се сключи отдаването
под наем, тези пътища ще останат като бели полета в бъдеще.
В 15:35ч. Мустафа Исмаил влезе в залата и заседанието продължи със 16 общински
съветника.
М. Исмаил-общ. съветник: Който е засял пътищата, да плаща по 30лв., колкото е
субсидията от държавата.
С. Славов – Гл. експерт УЗГФ: Има постъпило писмо от Областна дирекция-Земеделие, в
което се казва, че ни отправят предложение за цена по средното рентно плащане в
съответното землище и така е направена докладната, както е искането.
Ал. Александров-общ. съветник: Само, че цената се определя от общински съвет, г-н
Исмаил е прав, те си взимат 30лв. държавна субсидия, а ние искаме от тези 30лв. – 18лв.
Предлагам цената да бъде в размера на субсидията, щом им дават на дка по толкова, толкова
да дават и на нас.
В 15:40ч. Хюсеин Ибов влезе в залата и заседанието продължи със 17 общински съветника.
Х. Ибов-общ. съветник: Тази земя е общинска, арендаторите я ползват, получават субсидия,
ние сме собственици и искаме такава цена, ако не искат, нека да освободят общинските пътища.
Т. Панайотова - Нач. отдел ОС,ТТ: Спрете се на една разумна цена, за да се платят и да
постъпят приходи в общината.

Ф. Хасан-общ. съветник: Колеги, това е за първа година, до сега не сме получавали
никакви пари от ползването на общинските пътища. Нека да се съобразим с предложението
на Областна дирекция-Земеделие, защото ако определим висока цена, арендаторите няма да
сключат договори с нас и ще си ги ползват като бели петна, а така ще влязат приходи в
общината.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Има предложение за прекратяване на дебатите. Нека чуем
становищата на ПК”Финанси и бюджет” и ПК”Собственост и стопанство”.
Д.Божкова-Предс. на ПК „ФиБ”: Да бъде приет проекта за решение.
Н. Насуфов-Предс. на ПК”СС”: Да бъде приет проекта за решение.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

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

„ЗА”

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа;
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА и във връзка с чл. 37в, ал. 16, ал. 17 и § 15 от Преходните и заключителни
разпоредби на ЗСПЗЗ, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 68-1
1. Два съгласие да бъде предоставена под наем за срок от една година обработваемата
част от полски пътища, собственост на Община Дългопол, на потенциални
ползватели, подробно описани в Приложение 1, неразделна част от настоящата
Докладна записка.
2. Определя размер на наемна цена за предоставяне на полски пътища и канали съгласно
Списък на землищата на територията на Община Дългопол с определено средно
годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи през стопанската 20142015г., съгласно § 2е, ал. 1 и ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ на база
предходната стопанска 2013-2014г., съставен от комисия, назначена със Заповед №
РД 14-10-361/07.08.2014г. на Директора на ОД „Земеделие” – Варна за землищата на
Община Дългопол.

3. Ползватели, на които са предоставени полски пътища се задължават да осигурят
достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници.
4. Упълномощава Кмета на общината и го задължава да извърши необходимите
действия по изпълнение на Решението.

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Николай Христов закри заседанието
на Общински съвет - Дългопол в 16:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/НИКОЛАЙ ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/ Д. ТОНЧЕВА/

