ПРОТОКОЛ

№69

от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 27.03.2015 г.

Днес, 27.03.2015 г. в гр.Дългопол, в залата на Общински съвет – гр.Дългопол от 10:00
часа, се проведе 69-то редовно заседание на Общински съвет – Община Дългопол, Варненска
област. Присъстваха 15 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 /отсъства от 11:05ч. до 11:12ч./
5. Мустафа Юнуз Исмаил – присъства
6. Хюсеин Реджебов Ибов – присъства
7. Ферхан Юсеин Хасан – присъства
8. Насуф Юсуфов Насуфов – отсъства
9.Хатидже Мехмед Чолак – присъства /отсъства от 11:50ч. до 14:20ч./
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 /отсъства от 11:50ч. до 14:20ч./
16. Руска Йорданова Иванова – присъства /отсъства от 13:30ч. до 13:45ч./
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: Разрешение за
изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване на поземлен имот
019062 по КВС на землището на с.Рояк общ.Дългопол, обл.Варна за „Базова
телекомуникационнастанция".
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
Докладчик: Елеонора Славчева - Гл. специалист ТУКРП
Становище: ПК "Териториалноустройство и екология"
3.Докладна записка от Маринка Иванова - кмет на община Дългопол, относно: Разрешение за
изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе за
електрозахранване - отклонение от трафопост в имот № 000029 до базова станция в ПИ 019062
по КВС на землището на с.Рояк общ.Дългопол, обл.Варна и изразяване на предварително
съгласие за утвърждаване на трасе за проектиране през общински имот за същия линеен обект.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
Докладчик: Елеонора Славчева - Гл. специалист ТУКРП
Становище: ПК "Териториално устройство и екология"
4.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на община Дългопол, относно: Определяне на
пасища, мери и ливади, собственост на Община Дългопол за общо и индивидуално ползване,
отдаването им под наем на правоимащи лица и определяне на правила за тяхното ползване.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на община Дългопол
Докладчик: Славчо Славов - Гл. експерт УЗГФ
Становище: ПК"Собственост и стопанство", "Териториално устройство и екология" и
ПК"Финанси и бюджет"

5.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Програма за Развитие на читалищната дейност на територията на Община Дългопол за 2015
год.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова - Зам.-кмет по ОКМСД
Становище: ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности"
6.Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Годишен отчет за изпълнение на Програмата по опазване на околната среда и Програмата за
управление на отпадъците в Община Дългопол.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Татяна Михалева - Гл. експерт Еколог
Становище:ПК"Териториалноустройство и екология" и ПК"Общественред и сигурност"
7.Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Годишен отчет за изпълнение на Плана за развитие на туризма в Община Дългопол през 2014г.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
Докладчик: Мехмед Шакир-Гл. експерт „Търговия, туризъм и транспорт"
Становище: ПК"Териториалноустройство и екология"
8.Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Информация
във връзка с кандидатстване и реализиране на проекти по Оперативните програми на
Европейските фондове.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
Докладчик: Веселин Върбанов-Дир. дирекция ИППОП
Становище: ПК"Стратегическо планиране и европроекти"
9.Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно:
Кандидатстване на община Дългопол с проект „Проектиране и изграждане на ПСОВ, довеждащ
и отвеждащ колектор, доизграждане на канализационната система и рехабилитация на
водопроводната система в с. Медовец" по Програмата за развитие на селските райони и
ПУДООС.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
Докладчик: Веселин Върбанов-Дир. дирекция ИППОП
Становище: ПК"Стратегическо планиране и европроекти"
10.Докладна записка от Даниела Костадинова и Ферхан Хасан-Общински съветници, относно:
Кандидатстване на община Дългопол с проект „Проектиране и изграждане на ПСОВ, довеждащ
и отвеждащ колектор, доизграждане на канализационната система и рехабилитация на
водопроводната система в с. Цонево" по Програмата за развитие на селските райони и
ПУДООС.
Вносител: Даниела Костадинова и Ферхан Хасан-Общински съветници
Докладчик: Ферхан Хасан-Общински съветник
Становище: ПК"Стратегическо планиране и европроекти"
11.Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на Община Дългопол за
2014г.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейност"
12.Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Годишен план за действие по изпълнение на общинска стратегия за развитие на социалните
услуги в Община Дългопол (планов период 2015г.)
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейност"
13.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на община Дългопол, относно: Актуализация
на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост определяне на обект публична общинска собственост от първостепенно значение за община
Дългопол.

Вносител: Маринка Иванова - Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел ОС,ТТ
Становище: ПК"Стратегическо планиране и европроекти", ПК"Собственост и стопанство"
и ПК"Териториалноустройство и екология"
14.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на община Дългопол, относно: Разпореждане
с имот общинска частна собственост в с. Медовец.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел ОС,ТТ
Становище: ПК"Собственост и стопанство" и ПК"Финанси и бюджет"
15.Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
изпълнение на решенията на ОбС-Дългопол от общинска администрация за периода 01.07.201431.12.2014г.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова- Секретар на Община Дългопол
Становище: Председателски съвет
16.Докладна записка от Николай Христов - Председател на Общински съвет - Дългопол,
относно: Отчет за дейността на Общински съвет и на неговите комисии за 2014г.
Вносител: Николай Христов - Председател на Общински съвет
Докладчик: Николай Христов - Председател на Общински съвет
Становище: Председателски съвет
17.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Заявления за
еднократна помощ.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейност"
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, проекта за дневен ред е пред вас, беше разгледан,
съгласуван и одобрен на Председателски съвет, като към настоящият момент той стана от 21
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: Разрешение за
изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот
019062 по КВС на землището на с.Рояк общ.Дългопол, обл.Варна за „Базова
телекомуникационнастанция”.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
Докладчик: Елеонора Славчева – Гл. специалист ТУКРП
Становище: ПК ”Териториално устройство и екология”
3.Докладна записка от Маринка Иванова – кмет на община Дългопол, относно: Разрешение за
изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе за
електрозахранване – отклонение от трафопост в имот № 000029 до базова станция в ПИ 019062
по КВС на землището на с.Рояк общ.Дългопол, обл.Варна и изразяване на предварително
съгласие за утвърждаване на трасе за проектиране през общински имот за същия линеен обект.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
Докладчик: Елеонора Славчева – Гл. специалист ТУКРП
Становище: ПК ”Териториално устройство и екология”

4.Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол, относно: Определяне на
пасища, мери и ливади, собственост на Община Дългопол за общо и индивидуално ползване,
отдаването им под наем на правоимащи лица и определяне на правила за тяхното ползване.
Вносител: Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Славчо Славов – Гл. експерт УЗГФ
Становище: ПК”Собственост и стопанство”,”Териториално устройство и екология” и
ПК”Финанси и бюджет”
5.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Програма за Развитие на читалищната дейност на територията на Община Дългопол за 2015
год.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова – Зам.-кмет по ОКМСД
Становище: ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности"
6.Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Годишен отчет за изпълнение на Програмата по опазване на околната среда и Програмата за
управление на отпадъците в Община Дългопол.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Татяна Михалева – Гл. експерт Еколог
Становище:ПК”Териториално устройство и екология” и ПК”Обществен ред и сигурност”
7.Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Годишен отчет за изпълнение на Плана за развитие на туризма в Община Дългопол през 2014г.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
Докладчик: Мехмед Шакир-Гл. експерт „Търговия, туризъм и транспорт”
Становище: ПК”Териториално устройство и екология”
8.Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Информация във
връзка с кандидатстване и реализиране на проекти по Оперативните програми на Европейските
фондове.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
Докладчик: Веселин Върбанов-Дир. дирекция ИППОП
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти”
9.Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол, относно: Актуализация
на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост –
определяне на обект публична общинска собственост от първостепенно значение за
гр.Дългопол, община Дългопол.
Вносител: Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел ОС,ТТ
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти”, ПК”Собственост и стопанство”
и ПК”Териториално устройство и екология”
10.Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол, относно: Актуализация
на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост –
определяне на обект публична общинска собственост от първостепенно значение за с. Цонево,
община Дългопол.
Вносител: Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел ОС,ТТ
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти”, ПК”Собственост и стопанство”
и ПК”Териториално устройство и екология”
11.Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол, относно: Актуализация
на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост –
определяне на обект публична общинска собственост от първостепенно значение за с. Медовец,
община Дългопол.
Вносител: Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел ОС,ТТ
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти”, ПК”Собственост и стопанство”
и ПК”Териториално устройство и екология”

12. Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Кандидатстване
на община Дългопол с проект „Реконструкция на ПСОВ, реконструкция и доизграждане на
канализационни и водопроводни системи, както и система за отвеждане на повърхностни води
в гр.Дългопол” по Оперативна програма „Околна среда”.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
Докладчик: Веселин Върбанов-Дир. дирекция ИППОП
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти”
13.Докладна записка от Даниела Костадинова и Ферхан Хасан-Общински съветници, относно:
Кандидатстване на община Дългопол с проект „Доизграждане на ПСОВ, довеждащ и отвеждащ
колектор, доизграждане на канализационната система и рехабилитация на водопроводната
система в с. Цонево” по Оперативна програма „Околна среда” и ПУДООС.
Вносител: Даниела Костадинова и Ферхан Хасан-Общински съветници
Докладчик: Ферхан Хасан-Общински съветник
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти”
14.Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Кандидатстване
на община Дългопол с проект „Проектиране и изграждане на ПСОВ, довеждащ и отвеждащ
колектор, доизграждане на канализационната система и рехабилитация на водопроводната
система в с. Медовец” по Програмата за развитие на селските райони и ПУДООС.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
Докладчик: Веселин Върбанов-Дир. дирекция ИППОП
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти”
15.Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на Община Дългопол за
2014г.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейност”
16.Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Годишен план за действие по изпълнение на общинска стратегия за развитие на социалните
услуги в Община Дългопол (планов период 2015г.)
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейност”
17.Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол, относно: Разпореждане
с имот общинска частна собственост в с. Медовец.
Вносител: Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел ОС,ТТ
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”
18. Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
изпълнение на решенията на ОбС-Дългопол от общинска администрация за периода
01.07.2014-31.12.2014г.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова- Секретар на Община Дългопол
Становище: Председателски съвет
19.Докладна записка от Николай Христов – Председател на Общински съвет - Дългопол,
относно: Отчет за дейността на Общински съвет и на неговите комисии за 2014г.
Вносител: Николай Христов – Председател на Общински съвет
Докладчик: Николай Христов – Председател на Общински съвет
Становище: Председателски съвет
20.Докладна записка от Николай Христов – Председател на Общински съвет - Дългопол,
относно: Взимане на решение за съгласие за участие на община Дългопол във Фонд "Общинска
солидарност" - целева дейност към НСОРБ.
Вносител: Николай Христов – Председател на Общински съвет
Докладчик: Николай Христов – Председател на Общински съвет
Становище: Председателски съвет

21.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Заявления за
еднократна помощ.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейност”
Н. Христов - Предс.на ОбС: Колеги, уведомявам Ви, че в Приложение №1 към Докладна
записка от Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол, относно: Взимане на Решение за
обезщетение на пострадалите домакинства от наводнението на 01-04.02.2015г. на територията
на община Дългопол от Протокол №67/26.02.2015г., са допуснати технически грешки, които
ще бъдат коригирани и актуалният списък ще бъде предаден на Общинска администрация за
изплащане на сумите.
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Питания и предложения от граждани.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Към настоящият момент в Канцеларията на ОбС са постъпили две
питания от Александър Александров – общински съветник.
Ал. Александров – общински съветник: Имам две питания чрез Председателя на Общински
съвет до Кмета на общината. Първото е относно липсата на утвърден бюджет за 2015г. на СОУ
„Св. Климент Охридски” гр. Дългопол. Госпожо Кмет, съгласно т.27 от Указание № 9107-42 от
19.02.2015г. (№ 04-06-38 от 17.02.2015г. на МФ), относно прилагане на системата на делегирани
бюджети през 2015година на Министерството на образованието и науката и Министерството на
финансите в срок не по-късно от 16.03.2015 г. училищата следва да получат утвърден от ПРБ
бюджет във форма включваща приходи, разходи, трансфери и финансиране.
С писмо изх.№519/10.03.2015г. директора на училището е представил в общинска
администрация (вх.№ 6700-32/10.03.2015г.) план на разходите за сметка на преходните
остатъци с което е изпълнил изискването на т.23 от цитираното по-горе указание за представяне
на план за разходите на собствените приходи и преходните остатъци. Съгласно чл.45 ал.2 от
ПМС №8/16.01.2015г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България ПРБ
предоставя информация за разпределените средства по бюджетите на училищата заедно с
утвърдените им бюджети. Към настоящия момент в канцеларията на СОУ „Св.Климент
Охридски" не е постъпил утвърден от първостепенния разпоредител бюджет, по форма
утвърдена с Указание № 9107-42 от 19.02.2015 г. (№ 04-06-38 от 17.02.2015 г. на МФ) относно
прилагане на системата на делегирани бюджети през 2015 година на Министерството на
образованието и науката и Министерството на финансите. Питането към Вас е: В какви срокове
ще бъде получен утвърден от ПРБ бюджет на СОУ „Св.Климент Охридски". Ако обективни
обстоятелства не позволяват към този момент да представите бюджет за 2015г., моля да
отговорите в какъв размер и по какви правила ще бъде финансирано училището до решаване на
проблема. Желая отговора да бъде представен в писмен вид. Второто ми питане е пак чрез
Председателя на Общински съвет до Кмета на общината, относно липсата на субсидии за
ученически стол на СОУ „Св. Климент Охридски” гр. Дългопол, съгласно утвърден бюджет за
2015г. на община Дългопол. Госпожо Кмет, с Решение 66-8 Общински съвет гр.Дългопол
утвърди за субсидиране на ученически стол към СОУ „Св.Климент Охридски" сумата от 32 925
лв. Към дата 27.03.2015 г. училището не е получило финансиране за дейност ученически
столове и направените разходи са за сметка на държавната дейност.Черпейки горчивия опит от
бюджет 2014г. отправяме към Вас следното питане: В какви срокове ще бъде възстановено
плащането към бюджета на училището по дейност ученически столове и какви мерки ще
предприеме общинска администрация за избягване за напред на подобни забавяния. Желая
отговора да бъде представен в писмен вид. Благодаря Ви!
ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от Маринка Иванова – кмет на община Дългопол,
относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за
застрояване на поземлен имот 019062 по КВС на землището на с.Рояк общ.Дългопол, обл.Варна
за „Базова телекомуникационна станция”.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Колеги, предлагам докладната да бъде отложена за разглеждане на
следващото редовно заседание на ОбС-Дългопол, поради липса на докладчик. Който е съгласен

Докладната записка от Маринка Иванова – кмет на община Дългопол, относно: Разрешение за
изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот
019062 по КВС на землището на с.Рояк общ.Дългопол, обл.Варна за „Базова
телекомуникационна станция”, да бъде отложена за разглеждане на следващото редовно
заседание на ОбС-Дългопол, поради липса на докладчик, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, на основание чл.21, ал.1, т.11
от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ и чл.124б, ал.1 ЗУТ, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 69-2
ОТЛАГА за разглеждане на следващото редовно заседание на ОбС-Дългопол, поради липса на
докладчик Докладната записка от Маринка Иванова – кмет на община Дългопол, относно:
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на
поземлен имот 019062 по КВС на землището на с.Рояк общ.Дългопол, обл.Варна за „Базова
телекомуникационна станция”.
Ал. Александров – общински съветник: Предлагам на следващото заседание към докладната
да бъде прикрепена обяснителна записка от Общинска администрация за липсата на докладчик
на заседанието на Общински съвет.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Госпожо Балинова, моля за следващото заседание на Общински
съвет – Дългопол към докладната да бъде прикрепена обяснителна записка от Общинска
администрация за липсата на докладчик на заседанието на Общински съвет.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова – кмет на община Дългопол,
относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен
план за трасе за електрозахранване – отклонение от трафопост в имот № 000029 до базова
станция в ПИ 019062 по КВС на землището на с.Рояк общ.Дългопол, обл.Варна и изразяване на
предварително съгласие за утвърждаване на трасе за проектиране през общински имот за същия
линеен обект.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Колеги, предлагам и тази докладна да бъде отложена за
разглеждане на следващото редовно заседание на ОбС-Дългопол, поради липса на докладчик.
Който е съгласен Докладната записка от Маринка Иванова – кмет на община Дългопол,
относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен
план за трасе за електрозахранване – отклонение от трафопост в имот № 000029 до базова
станция в ПИ 019062 по КВС на землището на с.Рояк общ.Дългопол, обл.Варна и изразяване на
предварително съгласие за утвърждаване на трасе за проектиране през общински имот за същия
линеен обект, да бъде отложена за разглеждане на следващото редовно заседание на ОбСДългопол, поради липса на докладчик, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 9 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5 гласа.
С 9 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5, на основание чл.21, ал.1. т.8 от
ЗМСМА и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ и
чл.124б, ал.1 ЗУТ, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 69-3
ОТЛАГА за разглеждане на следващото редовно заседание на ОбС-Дългопол, поради липса на
докладчик Докладна записка от Маринка Иванова – кмет на община Дългопол, относно:
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе

за електрозахранване – отклонение от трафопост в имот № 000029 до базова станция в ПИ
019062 по КВС на землището на с.Рояк общ.Дългопол, обл.Варна и изразяване на
предварително съгласие за утвърждаване на трасе за проектиране през общински имот за същия
линеен обект, с прикрепена обяснителна записка от Общинска администрация за липсата на
докладчик на заседанието на Общински съвет.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол,
относно: Определяне на пасища, мери и ливади, собственост на Община Дългопол за общо и
индивидуално ползване, отдаването им под наем на правоимащи лица и определяне на правила
за тяхното ползване.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Ал. Александров – общински съветник: Съгласно т.2 от предложеното решение „При недостиг
на пасища, мери и ливади - собственост на Община Дългопол в съответното землище на правоимащите
лица да бъдат разпределени такива в съседни землища”, как точно ще стане, ако имаме правоимащи
лица, които трябва да бъдат настанени в землището на с. Гроздьово?

Сл. Славов – Гл. експерт УЗГФ: Ще се назначи комисия от Кмета на общината, съгласно
изискванията на ЗСПЗЗ и след постъпването на заявления, комисията ще изготви протокол, в
който ще бъде описано, че ще се предоставят пасища в съседни землища на територията на
общината. При недостиг на такива, съгласно Закона, се прави разпределение и в съседни
общини. Ако се стигне до там ще се консултираме с колегите от съседните общини и ще
намерим решение.
Т. Панайотова - Нач. отдел ОС,ТТ: Освен пасищата от общинския поземлен фонд, ние можем
да ползваме и от държавния поземлен фонд при недостиг.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Какви са становищата на ПК”Собственост и стопанство”,
ПК”Териториално устройство и екология” и ПК”Финанси и бюджет”?
М. Юнуз-Секр. на ПК”СС”: Да бъде приет проекта за решение.
М. Юнуз-Предс. на ПК”ТУЕ”: Да бъде приет проекта за решение.
Д.Божкова-Предс. на ПК „ФиБ”: Да бъде приет проекта за решение.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

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

отсъства

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„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.
8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 3, ал. 4, ал. 13, ал. 14 и чл.37о, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от ЗСПЗЗ, Общински съвет
Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 69-4
1. Определя пасища, мери и ливади - собственост на Община Дългопол, подробно описани
в приложение 1, които да бъдат разпределени за индивидуално ползване под наем на
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за
съответното землище съобразно броя и вида на регистрираните пасищни
селскостопански животни, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от
първа до седма категория и до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета
категория;
2. При недостиг на пасища, мери и ливади - собственост на Община Дългопол в
съответното землище на правоимащите лица да бъдат разпределени такива в съседни
землища;
3. Определя наемна цена за 1 декар предоставена под наем площ пасища, мери и ливади собственост на Община Дългопол в размер на 6,00 лева;
4. Дава съгласие останалите след горепосоченото разпределение свободни мери, пасища и
ливади - собственост на Община Дългопол да се отдадат под наем или аренда чрез търг
по реда на чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ с начална тръжна цена 6,00 за 1 декар
предоставена площ;
5. Дава съгласие договорите за наем на пасища, мери и ливади - собственост на Община
Дългопол да бъдат сключени за минимален срок от 5 стопански години, с изключение на
имоти, находящи се в землището на гр. Дългопол, за които поради липса на действащ
земеразделителен план договорите да се сключват за срок от 1 стопанска година;
6. Определя пасища, мери и ливади - собственост на Община Дългопол, останали
неразпределени след гореизброените процедури за общо ползване;
7. Определя правила за ползване на пасища, мери и ливади - собственост на Община
Дългопол, подробно описани в приложение 2;
8. Упълномощава Кмета на общината и го задължава да извърши необходимите законови
действия по изпълнение на Решението.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на Програма за Развитие на читалищната дейност на територията на
Община Дългопол за 2015 год.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Какво е становището на
ПК”Образование, култура, младежки и спортни дейности”?
Е. Енев – Предс. на ПК”ОКМСД”: Становището е докладната да се отложи за разглеждане на
следващото редовно заседание на Общински съвет-Дългопол, заради липсата на отчети от
читалищните настоятелства за изминалата година.
Цв. Костова-Зам.кмет по ОКМСД: Мисля, че има неясноти, относно отчетите на читалищата.
Знаете, че събранията текат до 31.03.2015г. и след този срок се представят отчетите. Искам да
уточня, че при разпределение на субсидията е използван механизма, разработен от
Министерството на културата и сме използвали указанията от Зам.-министъра за дейностите,
комисиите за разпределение на годишната държавна субсидия за читалищата по чл.23 от ЗНЧ.
Така, че разпределението не е станало самоволно.
Д. Костадинова – Зам.-предс. на ОбС: Кое налага 3,5 бройки незаети?
Цв. Костова-Зам.кмет по ОКМСД: С изготвяне на исканията за бройките през 2005-2006г.,
бяха ни отпуснати 7 бройки допълнително по ЗНЧ. Когато дойде указанието насоките бяха да
не се заемат от физически лица тези бройки, а да се използват за издръжка на читалищата. Тези
средства от незаетите бройки се разпределят за всички читалища.
Д. Костадинова – Зам.-предс. на ОбС: А как се разпределят къде по колко бройки ще се
назначават?
Цв. Костова-Зам.кмет по ОКМСД: Използван е механизма – брой население, брой
библиотечни единици, любителски колективи. Всяко читалище може да си иска бройка.

Ал. Александров – общински съветник: На общината са отпуснати 27 субсидирани бройки,
това не са щатни бройки, това са бройки, които са отпуснати за субсидиране дейността на
читалищата. Учудвам се как действащо читалище може да има ½ субсидирана бройка, това
половин читалище ли е? В същото време се иска от тях да развиват дейност – в Рояк, Лопушна,
Величково и Яворово е така. Предлагам на всички действащи читалища да бъде отпусната по
една субсидирана бройка и настоятелството да си реши каква ще бъде тази бройка.
Цв. Костова-Зам.кмет по ОКМСД: Половин читалище не означава несъществуващо
читалище, регистрацията и съществуването се основава на ЗНЧ и ако едно читалище е решило
да развива дейност никога не му е отказано финансиране.
Ф. Хасан – общински съветник: Явно някой се опитва да си прави политика, което си личи от
докладната – 110 000лв. за читалището в Дългопол, а за останалите 77 000лв. Аз ще разказвам
навсякъде, че г-жа Костова е докарала 110 000лв. за читалището, на което е Председател.
Х. Ибов – общински съветник: Ще се върна малко по-назад, когато директорите на училища
си разпределяха по една формула средства за училищата. Тогава всички искаха да вземат
единния стандарт, тук виждам, че този единен стандарт не се спазва. Едно читалище взима
всички пари, а за другите ако остане.
Цв. Костова-Зам.кмет по ОКМСД: Според мен би трябвало да ви впечатли това, че едно
читалище има 8 мероприятия, а друго – 38. На никого не е отказано финансиране.
Х. Ибов – общински съветник: Става така, че кметовете на населените места, които са
избрани, си мислят, че Кмета на общината им е един вид началник, същото се случва с хората,
които са в читалищата по населените места – мислят си, че читалището в Дългопол им е
началник, те са си го присвоили това право по някакъв начин и разпределят средствата по
другите читалища.
В 11:05ч. Добромир Иванов излезе от залата и заседанието продължи с 14 общински
съветника.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Предлагам прекратяване на дебатите. По предложението на
ПК”ОКМСД”, Докладната записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:
Приемане на Програма за Развитие на читалищната дейност на територията на Община
Дългопол за 2015 год., да се отложи за разглеждане на следващото редовно заседание на ОбСДългопол, като бъдат предоставени отчетите на читалищните настоятелства, както и искания за
финансовите им нужди и бройки, който е съгласен моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 9 гласа;
“ПРОТИВ” – 2 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.
С 9 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, на основание чл.21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 69-5
1. ОТЛАГА за разглеждане на следващото редовно заседание на ОбС-Дългопол, Докладна
записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Програма за Развитие на читалищната дейност на територията на Община Дългопол за
2015 год.
2. Задължава Читалищните настоятелства на територията на община Дългопол, да
предоставят отчетите си за осъществените читалищни дейности за 2014г., както и
исканията си за финансовите им нужди и субсидирани бройки през 2015г.
В 11:12ч. Добромир Иванов влезе в залата и заседанието продължи с 15 общински съветника.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на Годишен отчет за изпълнение на Програмата по опазване на околната
среда и Програмата за управление на отпадъците в Община Дългопол.

К. Балинова- Секретар на Община Дългопол: Има обективни причини да не присъства
докладчика на тази докладна в залата, защото е в болнични. Има и обективни причини, поради
които не присъства и Директора на дирекцията, защото има съвместна проверка от Басейнова
дирекция, РС”ПБЗН”, РИОСВ във връзка със замърсяването на речните корита и заливаемите
площи, така че аз ще докладвам ако имате въпроси.
Ал. Александров – общински съветник: Наблюдава ли Директора на дирекция „УТ, ОС, Е,
ЕЕ, УЗ и ГФ” и сметището в Дългопол, ще отидат ли тези въпросни органи и на сметището на
гр. Дългопол, където бяха стоварени хиляди тонове боклук от цялата община? В момента
всички жители на Дългопол, които живеят на ул. „Здравко Бомбов”и съседните на нея, спят на
затворени прозорци, защото вонята е нетърпима. Сметището е огромно и няма никакви опити
то да бъде прикрито. Екологичната бомба, която се задава ще заведе ли Директора на дирекция
„УТ, ОС, Е, ЕЕ, УЗ и ГФ” до там? Какво искате? Да се съберем хората и да дойдем тук да ви
напомним, че в Дългопол няма регламентирани сметища, че общинските камиони нямат право
да изхвърлят там боклук? Въпроса ми е какво правим със сметището в Дългопол?
К. Балинова- Секретар на Община Дългопол: Тъй като предстоящата проверка по график се
извършва днес на територията на община Дългопол и по Заповед на Министъра на околната
среда и водите, предмет на тази проверка са замърсените легла на реките и заливаемите площи,
най-вероятно няма да бъде обект на проверка така възникналото сметище. По отношение на
сметището правим необходимото, може би не е достатъчно, но в момента се предприемат мерки
по запръстяването му, вече нямаме проблем със сметопочистващата техника и ще влезем в
график.
Ф. Хасан – общински съветник: Още когато коментирахме Бюджет 2015г. казах, че
политиката на общината по отношение на отпадъците е погрешна. Преди се плащаше на фирма
и се извършваше услугата със съответната ритмичност, но когато новото ръководство на
общинска администрация реши само да се грижи за опазването на околната среда, стана
катастрофа. Няма такава община във Варненска област. Това са последствията от некадърното и
некомпетентното управление на Маринка Иванова и екипа и.
Цв. Костова-Зам.кмет по ОКМСД: Не мога да кажа, че когато фирмата ни обслужваше
светехме от чистота. Като директор на училище винаги с частни камиони си извозвахме
отпадъците, защото машините не минаваха по 2 месеца.
К. Балинова- Секретар на Община Дългопол: Искрено се надявам отношението Ви към
отпадъците, г-н Хасан, да е сериозно, защото проблема не е от вчера. Ако всички заедно нямаме
общо мнение по въпроса за отпадъка, той никога няма да бъде решен.
Н. Хасан – Кмет на с. Лопушна: За да опазим околната среда и аз имам нещо да кажа. От 3
години правя докладни за доставяне на кофи за смет, от 146 броя, 92 броя липсват, не са
доставени. Искаме да опазим селата си чисти, а като не сме осигурили необходимото за
домакинствата как да стане? Идват и си изхвърлят отпадъците в дерето пред очите им, какво да
им кажа като нямат кофи за смет? Плащат данък смет, а нямат условия. Графика за
сметоизвозване е нарушен, не минават редовно и деретата се пълнят. Трябва да минават поне 3
пъти в месеца.
К. Балинова- Секретар на Община Дългопол: Според еколожката, понеже многократно сме
обсъждали проблема с кофите за смет, 95% от домакинствата са обезпечени със съдове за смет.
Лично ще го проверя.
Ал. Александров – общински съветник: Застраховано ли е общинското имущество срещу
посегателства и как се възстановява това, което злонамерено е унищожено?
Т. Панайотова - Нач. отдел ОС,ТТ: Съгласно ЗОС, само обекти или вещи, които имат
характер на публична собственост се застраховат.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Какви са становищата на ПК”Териториално устройство и
екология” и ПК”Обществен ред и сигурност”?
М. Юнуз-Предс. на ПК”ТУЕ”: Да бъде приет проекта за решение.
Д. Иванов – Предс. на ПК”ОРС”: 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

„Против”

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

„Против”

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 7 гласа;
“ПРОТИВ” – 7 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 7 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 7, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал. 1, т.
23 от ЗМСМА и във връзка с чл.15, ал.1 и ал.2 от ЗООС, както и с чл.19, ал.1 от ЗУО, Общински съвет
Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 69-6
НЕ ПРИЕМА Годишен отчет за изпълнение на Програмата по опазване на околната среда и
Програмата за управление на отпадъците в Община Дългопол.
В 11:50ч. бе обявена 15 минутна почивка, след което заседанието продължи със 13 общински
съветника.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на Годишен отчет за изпълнение на Плана за развитие на туризма в
Община Дългопол през 2014г.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Ф. Хасан – общински съветник: Имам няколко въпроса, свързани със самата програма и
годишния отчет. Какво означава, че е правен ремонт и текуща поддръжка на местните пътища,
свързващи туристическите забележителности на общината? Кои са паметниците на културата и
другите обекти на историческото наследство, които са поддържани? Изграждане и поддържане
на туристически обекти, които са общинска собственост или за които правото на ползване и
управление е предоставено на общината – кои са тези обекти конкретно? Какви мероприятия са
организирани с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма?
Каква реклама на туристическия продукт на общината е правена и в какви туристически борси
и изложения е участвала общината? Средствата, които са реализирани от туристическата такса
в размер на 4 474,18 лв. за какво са изразходвани?
М. Шакир-Гл. експерт „Търговия, туризъм и транспорт”: Имаме вече и неактивни обекти,
които миналата година не реализираха нощувки. Във връзка с приходите от туризма –
почиствали сме екопътеки, изобщо всичко, което е свързано с туризма.
Ал. Александров – общински съветник: Моето питане е във връзка с Годишния отчет, където е
записано, че основна цел и задача в областта на туризма през изтеклата година било да се
преборим с голяма част от общините в България и да спечелим и усвоим външно финансиране
и по-надолу се казва, че е сключен договор през 2012г., значи борбата е станала през тази
година, кои общини сме преборили и какво външно финансиране е осигурено, освен цитирания
договор с ДФ”Земеделие”?

М. Шакир-Гл. експерт „Търговия, туризъм и транспорт”: Не мога да отговоря.
Ф. Хасан – общински съветник: Предлагам докладната да се отложи за разглеждане на
следващото заседание, защото специалиста от общинска администрация не може да отговори на
въпросите ни.
Ал. Александров – общински съветник: Предлагам на общинска администрация, когато ни
предоставят такива отчети, да работят с точни и ясни формулировки, а не с пехливански
жаргони – преборване и т.н.
Х. Ибов – общински съветник: Гледайки отчета ми правят впечатление туристическите такси,
които се събират за нощувките. Има 12 обекта с реализирани нощувки, а са доста повече
къщите за гости. Въпроса ми е следният: в къща за гости „Здравец”, „Милица”, „Растовец” и
„Анелия” с общо 42 леглови бази, няма нито една нощувка. Тези хора наистина ли не посрещат
никакви гости или крият нощувки. Това е туристически данък, който е част от бюджета на
община Дългопол. Какъв контрол упражнявате Вие? От реализирани 6 975 нощувки, 1/3 са на
„Гюрлата”, значи хората работят и си внасят таксите. Знаете какво е през почивните вни в
Аспарухово и Дебелец – места няма, значи тези хора мамят.
М. Шакир-Гл. експерт „Търговия, туризъм и транспорт”: За най-активните обекти сме
извършвали проверки. В някои от тях не са реализирани нощувки, нека да се сформира комисия
с участието на общински съветници и да се правят проверки.
Х. Ибов – общински съветник: Щом имат база и не реализират нощувки, нека това разрешение
да му се отнеме, защото то не му трябва.
К. Балинова- Секретар на Община Дългопол: Дали са разходвани всички средства, събрани
като туристически данък през 2014г. не е обект на този отчет. Това е отчет за дейността. По
отношение на паметниците, това са паметника на Христо Патрев и паметника в с. Партизани,
които са включени в Национална програма „Клио” за поддръжка и са осигурени хора от
програмите за тяхната поддръжка. По отношение на рекламната дейност – има издадени
няколко брошури, платили сме за участие в издаването на Регионален алманах за всички
общини в област Варна за рекламиране на обекти, които представляват интерес за развитието
на туризма, също така със специалисти от Регионален исторически музей-Варна е направен
археологичен обход на територията на цялата община, което е изключително важно, мнението
им е, че общината е богата на археологични находки. В момента се изготвя проекта за Общия
устройствен план, там са отразени всички археологически находки, намерени при този обход.
Ф. Хасан – общински съветник: По Закона за туризма има механизъм, по който средствата от
туристическата такса трябва да бъдат изразходвани. Този механизъм не е спазен, има си съвет
по туризма, който се назначава със Заповед на Кмета с представители на общински съвет,
браншови организации и т.н. и тези средства да бъдат насочени където трябва.
К. Балинова- Секретар на Община Дългопол: В така цитирания Консултативен съвет по
туризъм, съгласно Закона за туризма, се включват представители от общински съвет, от
местния бизнес, от общинска администрация, от НПО. Този съвет има юридическа функция,
няма функция на разпределяне на средства. Искам да предложа писмено да се даде информация
за разходването на тези средства.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Какво е становището на ПК”Териториално устройство и
екология”?
М. Юнуз-Предс. на ПК”ТУЕ”: Да бъде приет проекта за решение.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Колеги, по процедурното предложение на г-н Хасан, който е
съгласен Докладната записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно:
Приемане на Годишен отчет за изпълнение на Плана за развитие на туризма в Община
Дългопол през 2014г., да бъде отложена за разглеждане на следващото заседание на ОбС, моля
да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 4 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 9 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Аз предлагам в писмен вид да се даде информация за
разходването на средствата, събрани като туристически данък през 2014г., както и да се

предостави Заповед на Кмета на общината за сформирането на Консултативен съвет. Колеги, в
процедура на гласуване, който е съгласен проекта за решение от Докладната записка от
Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на Годишен отчет за
изпълнение на Плана за развитие на туризма в Община Дългопол през 2014г., да бъде приет за
решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 8 гласа;
“ПРОТИВ” – 4 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 8 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 4, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл.21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 69-7
Приема Годишен отчет за изпълнение на „Програмата за развитие на туризма на територията на
Община Дългопол” през 2014 г.
Ф. Хасан – общински съветник: Отрицателен вот. Гласувах „Против”, защото не е ясен
механизма за изразходване на средствата от туристическия данък и по този начин, хората, които
си плащат редовно този данък, не разбират защо си го плащат и ако има прозрачност ще има
по-големи постъпления.
Х. Ибов – общински съветник: Отрицателен вот. Семеен хотел „Гюрлата” плаща с 20 легла –
2065 нощувки, а „Белведере” със 100 легла – 908 нощувки. Вие г-н Шакир не си вършите
работата! Аз ще отида и ще кажа на собственика на „Гюрлата” да не си плаща такса.
ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
относно: Информация във връзка с кандидатстване и реализиране на проекти по Оперативните
програми на Европейските фондове.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Ф. Хасан – общински съветник: Имаме 14 проекта, по които сме кандидатствали, може ли
някой да ми отговори какъв е финансовия принос на общината за участие в тези проекти?
Ат. Запрянов - Началник отдел ОП: Единствено по Националния доверителен екофонд
общината има до 15% от инвестицията и това става с ваше решение. Проектите, финансирани
от ДФЗ и по Оперативните програми, там гаранта е 100%.
Х. Ибов – общински съветник: За пътя Дългопол-Цонево-Сава, който вече стартира, всички
отчуждителни процедури направени ли са?
К. Балинова- Секретар на Община Дългопол: Всички отчуждителни процедури са направени,
в ЦКБ са разкрити на всички правоимащи лица сметки, по които ще се изплатят обезщетенията
за отчуждаване.
Т. Панайотова - Нач. отдел ОС,ТТ: Само да уточня, че това е за физически лица, защото
държавни имоти не могат да се отчуждават, те се предоставят безвъзмездно на общината.
Х. Ибов – общински съветник: Лично попитах в РДГ-Варна дали е задействана преписка за
отчуждаване
от
горски
фонд,
казаха
ми,
че
няма.
Т. Панайотова - Нач. отдел ОС,ТТ: Ние сме получили писмо от Министъра на земеделието, в
което са посочени всички действия и мероприятия, които общината трябва да предприеме. Тези
имоти, през които минават горските територии са направени проект-скици. Те са одобрени от
Министерството на земеделието и са изпратени новите номера на имотите. Посочена е точно
тази част, която ще бъде сервитут на пътя, плаща се конпесационна стойност, където има
такива гори, трасиране на имотите, третиране на дървесината и т.н.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Какво е становището на ПК”Стратегическо планиране и
европроекти”?
Р. Дукова – Предс. на ПК”СПЕП”: Да бъде приета информацията във връзка с кандидатстване
и реализиране на проекти по Оперативните програми на Европейските фондове.

Н. Христов - Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде приета
информацията във връзка с кандидатстване и реализиране на проекти по Оперативните
програми на Европейските фондове, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 9 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.
С 9 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, на основание чл.21, ал.1, т.24
във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 69-8
ПРИЕМА информацията във връзка с кандидатстване и реализиране на проекти по
Оперативните програми на Европейските фондове, съгласно Приложение №1.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол,
относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост – определяне на обект публична общинска собственост от
първостепенно значение за гр.Дългопол, община Дългопол.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси? Няма. Какви са становищата на
ПК”Стратегическо планиране и европроекти”, ПК”Собственост и стопанство” и
ПК”Териториално устройство и екология”?
Р. Дукова – Предс. на ПК”СПЕП”: Да бъде приет проекта за решение.
М. Юнуз-Секр. на ПК”СС”: Да не бъде приет проекта за решение.
М. Юнуз-Предс. на ПК”ТУЕ”: 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”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1,
т. 8, от ЗМСМА и във връзка чл. 8, ал. 9 , т. 6, от Закона за общинската собственост, Общински
съвет Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 69-9
I.Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
– за 2015 г. и определя имоти общинска собственост като обекти от първостепенно значение за гр.
Дългопол община Дългопол, съгласно Приложение.
1. ПСОВ, отвеждащ колектор, доизграждане на канализационна система и рехабилитация на
водопроводна система в гр. Дългопол.
2. Поземлени имоти в землище Дългопол цитирани в Приложение № 1 към настоящата
докладна.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол,
относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост – определяне на обект публична общинска собственост от
първостепенно значение за с. Цонево, община Дългопол.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси? Няма. Какви са становищата на
ПК”Стратегическо планиране и европроекти”, ПК”Собственост и стопанство” и
ПК”Териториално устройство и екология”?
Р. Дукова – Предс. на ПК”СПЕП”: Да бъде приет проекта за решение.
М. Юнуз-Секр. на ПК”СС”: Да не бъде приет проекта за решение.
М. Юнуз-Предс. на ПК”ТУЕ”: 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”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1,
т. 8, от ЗМСМА и във връзка чл. 8, ал. 9 , т. 6, от Закона за общинската собственост, Общински
съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 69-10
I.Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
– за 2015 г. и определя имоти общинска собственост като обекти от първостепенно значение за
община Дългопол, както следва:
1. ПСОВ, довеждащ и отвеждащ колектор, доизграждане на канализационна система и
рехабилитация на водопроводна система в с. Цонево.

2. ПИ с идентификатор № 78519.0.19 с площ 2054 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Ангелите”, землище Цонево.
3. ПИ с идентификатор № 78519.0.30 с площ 1390 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Куртовия орех”, землище Цонево.
4. ПИ с идентификатор № 78519.0.45 с площ 24951 кв. м, територия за транспорт с НТП „За местен
път” местност „Лонгоз”, землище Цонево.
5. ПИ с идентификатор № 78519.0.50 с площ 2337 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Мелницата”, землище Цонево.
6. ПИ с идентификатор № 78519.0.59 с площ 10257 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Лонгоз”, землище Цонево.
7. ПИ с идентификатор № 78519.0.84 с площ 10464 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Вратника”, землище Цонево.
8. ПИ с идентификатор № 78519.0.112 с площ 905 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Чешмата”, землище Цонево.
9. ПИ с идентификатор № 78519.0.131 с площ 632 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Кору дере”, землище Цонево.
10. ПИ с идентификатор № 78519.0.135 с площ 2084 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Ангелите”, землище Цонево.
11. ПИ с идентификатор № 78519.0.139 с площ 617 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Чала-Алан”, землище Цонево.
12. ПИ с идентификатор № 78519.0.143 с площ 1958 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Чала- Алан”, землище Цонево.
13. ПИ с идентификатор № 78519.0.146 с площ 1210 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Чала- Алан”, землище Цонево
14. ПИ с идентификатор № 78519.0.162 с площ 2438 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Чала- Алан”, землище Цонево
15. ПИ с идентификатор № 78519.0.193 с площ 1193 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Гюналар”, землище Цонево
16. ПИ с идентификатор № 78519.14.36 с площ 3912 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „До гробищата”, землище Цонево
17. ПИ с идентификатор № 78519.30.18 с площ 763 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Мандарлък”, землище Цонево
18. ПИ с идентификатор № 78519.46.4 с площ 175 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Кайряка”, землище Цонево
19. ПИ с идентификатор № 78519.46.20 с площ 3843 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Мандра Алта”, землище Цонево
20. ПИ с идентификатор № 78519.47.2 с площ 2891 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Под село”, землище Цонево
21. ПИ с идентификатор № 78519.48.3 с площ 1765 кв. м, земеделска територия с НТП „Пасище”
местност „Меше Баа”, землище Цонево
22. ПИ с идентификатор № 78519.48.43 с площ 1945 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Меше Баа”, землище Цонево.
23. ПИ с идентификатор № 78519.600.43 с площ 8392 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Под село”, землище Цонево.
24. ПИ с идентификатор № 78519.600.46 с площ 2687 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Кору дере”, землище Цонево.
25. ПИ с идентификатор № 78519.600.48 с площ 3414 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Кору дере”, землище Цонево.
26. ПИ с идентификатор № 78519.600.107 с площ 181748 кв. м, земеделска територия с НТП „Дере”,
землище Цонево.
27. ПИ с идентификатор № 78519.600.112 с площ 2129 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Меше Баа”, землище Цонево.

28. ПИ с идентификатор № 78519.600.121 с площ 2992 кв. м, земеделска територия с НТП „Дере”,
местност „Под село”, землище Цонево.
29. ПИ с идентификатор № 78519.600.122 с площ 3958 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път”, землище Цонево.
30. ПИ с идентификатор № 78519.600.161 с площ 2215 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Кайряка”, землище Цонево.
31. ПИ с идентификатор № 78519.600.162 с площ 3498 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Под село”, землище Цонево.
32. ПИ с идентификатор № 78519.600.218 с площ 3127 кв. м, земеделска територия с НТП „Дере”,
местност „Под село”, землище Цонево.
33. ПИ с идентификатор № 78519.600.221 с площ 1648 кв. м, земеделска територия с НТП „Дере”,
местност „Под село”, землище Цонево.
34. ПИ с идентификатор № 78519.600.238 с площ 119683 кв. м, земеделска територия с НТП „Дере”,
местност „Под село”, землище Цонево.
35. ПИ с идентификатор № 78519.612.33 с площ 2271 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Кору дере”, землище Цонево.
36. ПИ с идентификатор № 78519.613.35 с площ 3894 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Под село”, землище Цонево.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община
Дългопол, относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост – определяне на обект публична общинска собственост от
първостепенно значение за с. Медовец, община Дългопол.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси? Няма. Какви са становищата на
ПК”Стратегическо планиране и европроекти”, ПК”Собственост и стопанство” и
ПК”Териториално устройство и екология”?
Р. Дукова – Предс. на ПК”СПЕП”: Да бъде приет проекта за решение.
М. Юнуз-Секр. на ПК”СС”: Да не бъде приет проекта за решение.
М. Юнуз-Предс. на ПК”ТУЕ”: 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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1,
т. 8, от ЗМСМА и във връзка чл. 8, ал. 9 , т. 6, от Закона за общинската собственост, Общински
съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 69-11
I.Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
– за 2015 г. и определя имоти общинска собственост като обекти от първостепенно значение за
община Дългопол, както следва:
1. ПСОВ, довеждащ и отвеждащ колектор, доизграждане на канализационна система и
рехабилитация на водопроводна система в с. Медовец.
2. 1010 м, представляващи част от ПИ с идентификатор № 47620.0.87, целия с площ 71585 кв. м,
земеделска територия с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Дорук Кору”,
землище Медовец.
3. 996 м, представляващи част от ПИ с идентификатор № 47620.0.232, целия с площ 7298 кв. м,
земеделска територия с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Баир Баши”,
землище Медовец.
4. ПИ с идентификатор № 47620.0.375 с площ 1488 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Баир Баши”, землище Медовец.
5. ПИ с идентификатор № 47620.0.390 с площ 1011 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Баир Баши”, землище Медовец.
6. ПИ с идентификатор № 47620.0.455 с площ 13001 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Соя дере”, землище Медовец.
7. ПИ с идентификатор № 47620.0.491 с площ 2527 кв. м, територия за транспорт с НТП „За друг
поземлен имот за движение и транспорт” местност „Ясак”, землище Медовец.
8. 435 м, представляващи част от ПИ с идентификатор № 47620.0.557, целия с площ 4180 кв. м,
земеделска територия с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Ясак”, землище
Медовец.
9. ПИ с идентификатор № 47620.0.576 с площ 8330 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Кюсе Кору”, землище Медовец.
10. ПИ с идентификатор № 47620.0.668 с площ 13712 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Коджа Чеир”, землище Медовец.
11. 685 м, представляващи част от ПИ с идентификатор № 47620.0.690, целия с площ 11281 кв. м,
земеделска територия с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Сърт”, землище
Медовец.
12. ПИ с идентификатор № 47620.0.702 с площ 2091 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Коджа Чеир”, землище Медовец.
13. ПИ с идентификатор № 47620.0.731 с площ 156 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Юрт Ендек”, землище Медовец.
14. ПИ с идентификатор № 47620.0.759 с площ 3118 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Коджа Чеир”, землище Медовец.
15. ПИ с идентификатор № 47620.0.770 с площ 2156 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Юрт Ендек”, землище Медовец.
16. ПИ с идентификатор № 47620.0.804 с площ 1042 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Йол Арасъ”, землище Медовец.
17. ПИ с идентификатор № 47620.0.950 с площ 207 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Дере Тарла”, землище Медовец.
18. ПИ с идентификатор № 47620.0.951 с площ 1682 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Дере Тарла”, землище Медовец.
19. 170 м, представляващи част от ПИ с идентификатор № 47620.0.952, целия с площ 1230 кв. м,
земеделска територия с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Баир Баши”,
землище Медовец.
20. ПИ с идентификатор № 47620.27.8 с площ 3583 кв. м, земеделска територия с НТП „Нива”
местност „Ясак”, землище Медовец.

21. ПИ с идентификатор № 57457.21.4 с площ 1230 кв. м, земеделска територия с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път” местност „Акчач дере”, землище Поляците.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община
Дългопол, относно: Кандидатстване на община Дългопол с проект „Реконструкция на ПСОВ,
реконструкция и доизграждане на канализационни и водопроводни системи, както и система за
отвеждане на повърхностни води в гр.Дългопол” по Оперативна програма „Околна среда”.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси? Няма. Какво е становището на
ПК”Стратегическо планиране и европроекти”?
Р. Дукова – Предс. на ПК”СПЕП”: 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” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.12 и
ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 69-12
1. Дава съгласие община Дългопол да кандидатства с проект «Реконструкция на ПСОВ,
реконструкция и доизграждане на канализационни и водопроводни системи, както и
система за отвеждане на повърхностни води в гр. Дългопол» по Оперативна програма
«Околна среда».
2. Дейностите по проекта са включени в Общинския план за развитие.
3. Упълномощава кмета на община Дългопол да предприеме всички действия във връзка с
кандидатстване с проект «Реконструкция на ПСОВ, реконструкция и доизграждане на
канализационни и водопроводни системи, както и система за отвеждане на
повърхностни води в гр. Дългопол» по Оперативна програма «Околна среда».
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Даниела Костадинова и Ферхан ХасанОбщински съветници, относно: Кандидатстване на община Дългопол с проект „Доизграждане
на ПСОВ, довеждащ и отвеждащ колектор, доизграждане на канализационната система и
рехабилитация на водопроводната система в с. Цонево” по Оперативна програма „Околна
среда” и ПУДООС.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси? Няма. Какво е становището на
ПК”Стратегическо планиране и европроекти”?
Р. Дукова – Предс. на ПК”СПЕП”: 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” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.12 и
ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 69-13
1. Дава съгласие община Дългопол да кандидатства с проект „Доизграждане на ПСОВ,
довеждащ и отвеждащ колектор, доизграждане на канализационната система и
рехабилитация на водопроводната система в с. Цонево” по Оперативна програма
„Околна среда” и ПУДООС.
2. Дейностите по проекта са включени в Общинския план за развитие.

3. Упълномощава кмета на община Дългопол да предприеме всички действия във връзка с
кандидатстване с проект „Доизграждане на ПСОВ, довеждащ и отвеждащ колектор,
доизграждане на канализационната система и рехабилитация на водопроводната система
в с. Цонево” по Оперативна програма „Околна среда” и ПУДООС.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община
Дългопол, относно: Кандидатстване на община Дългопол с проект „Проектиране и изграждане
на ПСОВ, довеждащ и отвеждащ колектор, доизграждане на канализационната система и
рехабилитация на водопроводната система в с. Медовец” по Програмата за развитие на
селските райони и ПУДООС.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси? Няма. Какво е становището на
ПК”Стратегическо планиране и европроекти”?
Р. Дукова – Предс. на ПК”СПЕП”: 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” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.12 и
ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 69-14
1. Дава съгласие община Дългопол да кандидатства с проект «Проектиране и изграждане
на ПСОВ, довеждащ и отвеждащ колектор, доизграждане на канализационната система и
рехабилитация на водопроводната система в с. Медовец» по Програмата за развитие на
селските райони и ПУДООС.
2. Дейностите по проекта са включени в Общинския план за развитие.
3. Упълномощава кмета на община Дългопол да предприеме всички действия във връзка с
кандидатстване с проект «Проектиране и изграждане на ПСОВ, довеждащ и отвеждащ
колектор, доизграждане на канализационната система и рехабилитация на
водопроводната система в с. Медовец» по Програмата за развитие на селските райони и
ПУДООС.
В 13:15ч. бе обявена 15 минутна почивка, след което заседанието продължи със 12
общински съветника.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община
Дългопол, относно: Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните
услуги на Община Дългопол за 2014г.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси? Няма. Какво е становището на
ПК”Здравеопазване и социални дейности”?
Ал. Александров – Предс. на ПК”ЗСД”: Да бъде приет проекта за решение от докладната.
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” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл. 21, ал. 1, т.23
от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 69-15
Приема Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на
Община Дългопол за 2014 година.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на Годишен план за действие по изпълнение на общинска
стратегия за развитие на социалните услуги в Община Дългопол (планов период 2015г.)
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси? Няма. Какво е становището на
ПК”Здравеопазване и социални дейности”?
Ал. Александров – Предс. на ПК”ЗСД”: Да бъде приет проекта за решение от докладната.
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” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл. 21, ал. 1, т.23
от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 69-16
Приема Годишен план за действие по изпълнение на общинска стратегия за развитие на
социалните услуги в Община Дългопол (планов период 2015г.).
ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община
Дългопол, относно: Разпореждане с имот общинска частна собственост в с. Медовец.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси? Няма. Какво е становището на
ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”?
М. Юнуз-Секр. на ПК”СС”: Да бъде приет проекта за решение.
Д.Божкова-Предс. на ПК „ФиБ”: Да бъде приет проекта за решение.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

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

отсъства

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

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

С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1,
т.8 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредба за
реда за придобиване и управление и разпореждане с общинско имущество на ОБС-Дългопол,
Общински съвет Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 69-17
I. Одобрява предложената пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС в размер на
1136.00 лв. /хиляда сто тридесет и шест лева/ без включен ДДС за имот частна общинска
собственост - Дворно място с площ 142 /сто и четиридесет и два/ кв.м. съставляващо УПИ XIX
в кв.15 отреден за „магазин и жилище” по регулационния план на с.Медовец.
II. Да се открие процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот- частна
общинска собственост а именно: Дворно място с площ 142 /сто четиридесет и два/ кв.м.
съставляващо УПИ XIX в кв.15 отреден за „магазин и жилище” по регулационния план на
с.Медовец с начална тръжна цена в размер на 1136.00 лв. /хиляда сто тридесет и шест лева/ без
включен ДДС.
III. Възлага на Кмета на Общината и го упълномощава да извърши продажба на горепосочения
недвижим имот по реда и условията на Наредба за реда за придобиване,управление и
разпореждане с общинско имущество на ОбС-Дългопол.
В 13:45ч. Руска Иванова влезе в залата и заседанието продължи с 13 общински съветника.
ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община
Дългопол, относно: Отчет за изпълнение на решенията на ОбС-Дългопол от общинска
администрация за периода 01.07.2014-31.12.2014г.
Н.
Христов
–
Предс.
на
ОбС:
Имате
думата
за
въпроси?
Ал. Александров – общински съветник: Аз предлагам следващият отчет на Кмета на общината
за изпълнение на решенията на ОбС-Дългопол, да бъде месечен, за да не се натрупват такъв
голям процент от неизпълнени решения. Истината е, че Кмета на общината не изпълнява
решенията на общински съвет и няма сила, която да я накара да ги изпълни. Не е изпълнено
Решение №№59-1, 59-13, 60-1, 60-10-3, 60-10-4, 61-17 – това е за 6 месеца. Кой ще ни даде
информация за всички неизпълнени решения до сега, защото от началото на мандата до сега,
цифрата ще стане убийствена? Какви мерки се взимат, съгласно Закона, спрямо Кмета за
неизпълнените решения? Системно не се изпълняват решенията на ОбС, а никакви мерки не се
взимат.
Н. Христов – Предс. на ОбС: С това Решение, което ще вземем сега, ние узаконяваме отчет, в
който се виждат изпълнените и неизпълнените решения на ОбС. На всеки 6 месеца ние
изпращаме този отчет освен на Областния управител и на Районна прокуратура, която може да
се самосезира и да зададе същият въпрос на г-жа Иванова – защо не е изпълнила тези решения.
Ал. Александров – общински съветник: Така, като гледам отчета според мен тук има невярна
информация, защото има решения, които не са изпълнени, а пише, че са изпълнени. Аз
предлагам да не се приема в този вид.
К. Балинова- Секретар на Община Дългопол: Това, което трябва да направя като корекция е
само по отношение на неизпълнените решения.
Ф. Хасан – общински съветник: В отчета по изпълнение на решенията на ОбС, трайно прави
впечатление нещо, което беше и в предишните отчети – всички предложения, които са
направени от страна на общински съветници и граждани, просто не се изпълняват. Моето
питане към общинска администрация беше кога и с колко ще се увеличат възнагражденията на
кметовете на населени места? От миналата година до сега нямам отговор, ясно е, че общинска
администрация не иска да вдигне заплатите на кметовете и кметските наместници.
Цв. Костова-Зам.кмет по ОКМСД: Това е въпрос на средства, не само на добра воля.
Н. Христов – Предс. на ОбС: Не се касаеше за кой знае какви средства, а за около 20 000лв. на
година,
можеше
да
ги
намерим,
но
както
и
да
е.

Ал. Александров – общински съветник: Питането е кога общинска администрация ще увеличи
възнагражденията на кметовете, отговорът можеше да е простичък – няма да се увеличат.
Съгласно решението отговора трябваше да бъда в 7-дневен срок в Канцеларията на ОбС,
нарушено е правото на общинския съветник да задава въпроси.
К. Балинова- Секретар на Община Дългопол: Ще Ви кажа мотивите защо не е изпълнено
решението и не е даден отговор. Според чл.114, ал.1 от ПОДОС, когато на един въпрос е даден
отговор, повече не се отговаря. По отношение на възнагражденията беше даден ясен и точен
отговор, че няма възможност бюджета да поеме допълнително увеличение на трудовите
възнаграждения.
Цв. Костова-Зам.кмет по ОКМСД: Понеже сте такива добронамерени радетели за развитие на
общината, за увеличаване на възнагражденията, нека тези общински съветници да се откажат от
половината си възнаграждение и да го дадат за увеличаване заплатите на кметовете.
Х. Ибов – общински съветник: Ако се анулират половината граждански договори, ще има
средства да се увеличат възнагражденията не със 100лв., а с 200лв.
Н. Христов – Предс. на ОбС: Прекратявам дебатите. Нека чуем становището на
Председателския съвет.
Д. Костадинова – Зам.-предс. на ОбС: Да бъде приет отчета за за изпълнение на решенията на
ОбС-Дългопол от общинска администрация за периода 01.07.2014-31.12.2014г.
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” – 9 гласа;
“ПРОТИВ” – 2 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
С 9 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл. 21, ал. 1, т.24,
във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 69-18
Приема отчет за изпълнението на Решенията на Общински съвет-Дългопол за периода
01.07.2014-31.12.2014г., съгласно Приложение №1.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Николай Христов – Председател на
Общински съвет - Дългопол, относно: Отчет за дейността на Общински съвет и на неговите
комисии за 2014г.
Н. Христов – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси? Няма. Нека чуем становището на
Председателския съвет.
Д. Костадинова – Зам.-предс. на ОбС: Да бъде приет отчета за дейността на Общински съвет и
на неговите комисии за 2014г.
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” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание основание чл.27,
ал.6 от ЗМСМА и чл.16 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
гр. Дългопол, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 69-19
Приема отчет за дейността на Общински съвет и на неговите комисии за 2014г.

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА: Докладна записка от Николай Христов – Председател на
Общински съвет - Дългопол, относно: Взимане на решение за съгласие за участие на община
Дългопол във Фонд "Общинска солидарност" - целева дейност към НСОРБ.
Н. Христов – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси? Няма. Нека чуем становището на
Председателския съвет и на общинска администрация..
Д. Костадинова – Зам.-предс. на ОбС: 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
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”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на чл.21,ал.1,т.23 и във
връзка с чл.27,ал.3 и 5 от ЗМСМА,чл.31,ал.6 от Устава на НСОРБ и Правилника за
устройството и дейността на фонд „Общинска солидарност”, приет с Решение №2 от Протокол
№35 от 30.01.2015г. на УС на НСОРБ, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 69-20
1. Дава съгласие за участие на община Дългопол във Фонд ”Общинска солидарност”,
целева дейност към НСОРБ.
2. Определя участието на общината във Фонда със следните вноски:
2.1.Встъпителна вноска в размер на 1 000.00лв./хиляда лева/
2.2.Годишна вноска за 2015 г. в размер на 500.00лв./петстотин лева/
3. Определя Маринка Димитрова Иванова – кмет на община Дългопол за представител на
община Дългопол в Общото събрание на Фонда.
4. Възлага на Кмета на общината да:
4.1. Внесе определените с т.2 вноски във Фонда в сроковете, съгласно Правилника за
устройството и дейността му;
4.2. Подава пред Фонда искания за временно финансово подпомагане при възникнала
необходимост при условията и реда на Правилника за устройството и дейността му.
4.3. Подписва съответните документи, свързани с ползването на временно финансово
подпомагане по т.4.2.
4.4. Възстановява ползваните средства за временно финансово подпомагане в
определените в Правилника срокове.

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община
Дългопол, относно: Заявления за еднократна помощ.
Ал. Александров – Предс. на ПК”ЗСД”: Колеги, в комисията са постъпили 22 заявления за
еднократна помощ. Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна помощ в размер
на 100лв. на Добрина Димитрова Русева, заявление с вх. № 9400-312/17.02.2015 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 Добрина Димитрова 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

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 13 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 69-21-1
1.Отпуска еднократна помощ на Добрина Димитрова 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.
Ал. Александров – Предс. на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 50лв. на Недялка Атанасова Христова, заявление с вх. № 9400236/09.02.2015 г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 50лв. на Недялка Атанасова Христова, 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”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„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
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 13 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 69-21-2
1.Отпуска еднократна помощ на Недялка Атанасова Христова – жител на гр. Дългопол, в
размер на 50 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Ал. Александров – Предс. на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 50лв. на Веско Асенов Иванов, заявление с вх. № 9400164/21.01.2015 г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 50лв. на Веско Асенов Иванов, 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”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 13 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 69-21-3
1.Отпуска еднократна помощ на Веско Асенов Иванов – жител на с. Камен дял, в размер на 50
лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Ал. Александров – Предс. на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 150лв. на Светла Илиева Първанова, заявление с вх. № 9400348/19.02.2015 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 Светла Илиева Първанова, 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”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 13 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 69-21-4
1.Отпуска еднократна помощ на Светла Илиева Първанова – 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.
Ал. Александров – Предс. на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 50лв. на Станка Иванчева Паскалева, заявление с вх. №ОС75/24.03.2015 г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 50лв. на Станка Иванчева Паскалева, моля да
гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова

„ЗА”
„ЗА”

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 13 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 69-21-5
1.Отпуска еднократна помощ на Станка Иванчева Паскалева – жител на гр. Дългопол, в размер
на 50 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Ал. Александров – Предс. на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 100лв. на Айше Хасан Нурула, заявление с вх. №9400558/23.03.2015 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 Нурула, 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” – 13 гласа;

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

“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 13 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 69-21-6
1.Отпуска еднократна помощ на Айше Хасан Нурула – жител на с. Лопушна, в размер на 100
лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Д. Костадинова – -Зам.предс. на ОбС: Становището на Председателския съвет е да бъдат
отпуснати 5м3 плътен объл строителен материал на Иван Стоянов Димитров, заявление с вх.
№9400-329/18.02.2015 г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъдат отпуснати 5м3 плътен объл строителен материал на Иван Стоянов Димитров, 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”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 13 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 69-21-7
1.Отпуска 5м3 плътен объл строителен материал на Иван Стоянов Димитров – жител на гр.
Дългопол.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Ал. Александров – Предс. на ПК”ЗСД”: Постъпило е Заявление от Костадин Илиев Костадинов
с вх. №9400-593/26.03.2015г., ул.”Христо Ботев” №1 в гр. Дългопол, във връзка с наводнението
на 01-04.02.2015г. При първоначалния оглед не имало никой в къщата и Комисията, назначена
със Заповед №88/04.02.2015г. не са могли да констатират щетите. Вчера постъпи доклад от тази

Комисия от оглед на имота и ПК”ЗСД” взе Решение на Костадин Илиев Костадинов да бъде
отпусната сумата в размер на 975лв. за покриване на част от щетите от наводнението.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъде отпусната сума в размер на 975лв. за покриване на част от щетите от наводнението на
Костадин Илиев Костадинов, 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”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 13 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 69-21-8
1.Отпуска сума в размер на 975лв. за покриване на част от щетите от наводнението на Костадин
Илиев Костадинов – жител на гр. Дългопол, ул.”Христо Ботев” №1.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Ал. Александров – Предс. на ПК”ЗСД”: За всички останали заявления, становището на
комисията е отказ.
Други предложения нямаше и се пристъпи към гласуване.
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, на основание чл. 21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 69-21-9
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Заявление с вх. № 9400-238/09.02.2015г. от Атанаска Атанасова Мартинова с адрес гр.
Дългопол
2. Заявление с вх. № 9400-214/04.02.2015 г. от Петко Христов Челебиев с адрес гр.
Дългопол

3. Заявление с вх. вх. № 9400-182/29.01.2015г. от Борис Георгиев Димов с адрес гр.
Дългопол
4. Заявление с вх. № 9400-183/29.01.2015 г. от Петранка Николаева Добрева с адрес в с.
Боряна
5. Заявление с вх. № 9400-173/28.01.2015г. от Любен Здравков Маринов с адрес гр.
Дългопол
6. Заявление с вх. № 9400-457/11.03.2015г. от Мартин Димитров Паскалев с адрес гр.
Дългопол
7. Заявление с вх. № 9400-460/11.03.2015 г. от Минка Паскалева Христова с адрес гр.
Дългопол
8. Заявление с вх. № 9400-226/05.02.2015 г. от Димитър Стоянов Димитров с адрес гр.
Дългопол
9. Заявление с вх. № 9400-237/09.02.2015 г. от Минчо Анев Дойчев с адрес гр. Дългопол
10. Заявление с вх. № 9400-248/10.02.2015г. от Радостина Иванова Василева с адрес гр.
Дългопол
11. Заявление с вх. № 9400-489/16.03.2015 г. от Петър Кръстев Сотиров с адрес гр.
Дългопол
12. Заявление с вх. № ОС-52/10.03.2015 от Лиляна Станимирова Андреева и Асен Стефанов
Андреев с адрес в с. Величково
13. Заявление с вх. № 9400-349/19.02.2015 г. от Марийка Стефанова Янакиева с адрес гр.
Дългопол
14. Заявление с вх. № 9400-376/23.02.2015г. от Димчо Димитров Георгиев с адрес гр.
Дългопол
15. Заявление с вх. № 9400-425/05.03.2015г. от Стана Атанасова Костова с адрес гр.Варна

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Николай Христов закри заседанието на
Общински съвет - Дългопол в 14:20 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/НИКОЛАЙ ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/ Д. ТОНЧЕВА/

