ПРОТОКОЛ

№51

от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 18.02.2014 г.

Днес, 18.02.2014 г. в гр.Дългопол, в залата на Общински съвет – гр.Дългопол от
15:00 часа, се проведе 51-то редовно заседание на Общински съвет – Община
Дългопол, Варненска област. Присъстваха 14 от общо 17 съветника.
Николай Христов - Председател на Общинския съвет обяви, че заседанието е законно
– редовно е свикано, присъстват повечето от половината от общия брой съветници,
поради което може да бъде открито.
Присъстват:
1. Николай Иванов Христов – присъства
2. Радка Илиева Дукова - Русева – отсъства
3. Даниела Маринова Костадинова - отсъства
4. Добромир Василев Иванов – присъства
5. Мустафа Юнуз Исмаил – присъства
6. Хюсеин Реджебов Ибов – присъства
7. Ферхан Юсеин Хасан – присъства
8. Насуф Юсуфов Насуфов – присъства
9.Хатидже Мехмед Чолак - отсъства
10.Александър Неделчев Александров – присъства
11.Васил Радославов Василев – присъства
12. Евгения Илиева Русева – присъства
13. Борислав Благоев Николов – присъства
14. Емил Димитров Енев – присъства
15.Халил Салиев Насуфов - присъства
16. Руска Йорданова Иванова – присъства
17. Тодорка Божкова Вълчева – присъства
Предварително обявен проект за ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:
Кандидатстване на Община Дългопол с инвестиционен проект „Изграждане на
канализационна и подмяна на водопроводна мрежи по улици: ул."Цар Самуил" / от
о.т.9 до о.т.184 / , ул."Л.Каравелов" / от о.т.182, през о.т.184, о.т.185, до о.т.206/ ,
ул."Патриарх Евтимий" / от о.т.206, през о.т.205, о.т.204, о.т.202, до РШсъщ. м/у о.т.202
и о.т.201 / , ул."Софроний Врачански" / от о.т.182 до РШсъщ. м/у о.т.182 и о.т.180 / ,
ул."Филип Тотю" /от о.т.185до о.т.186 / , ул.Панайот Хитов" / от о.т.186 до о.т.205 / гр.
Дългопол, община Дългопол” пред ПУДООС при МОСВ.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Веселин Върбанов-Дир. дирекция ИППОП
Становище:ПК „Стратегическо планиране и европроекти” и
Председателски съвет
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, след заседание на Председателски съвет, беше
прието да бъде включена още една точка в дневния ред на днешното заседание, а
именно: Докладна записка от Александър Неделчев Александров-общински съветник,
относно: Промяна в часа на тръгване по маршрут Поляците-Дългопол-Поляците. Има
ли други предложения? Няма. Който е съгласен с така направените промени по
дневният ред, той да бъде приет за дневен ред на днешното заседание, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ПРИЕМА СЕ.
Приет Дневен ред:
1. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:
Кандидатстване на Община Дългопол с инвестиционен проект „Изграждане на
канализационна и подмяна на водопроводна мрежи по улици: ул."Цар Самуил" / от
о.т.9 до о.т.184 / , ул."Л.Каравелов" / от о.т.182, през о.т.184, о.т.185, до о.т.206/ ,
ул."Патриарх Евтимий" / от о.т.206, през о.т.205, о.т.204, о.т.202, до РШсъщ. м/у о.т.202
и о.т.201 / , ул."Софроний Врачански" / от о.т.182 до РШсъщ. м/у о.т.182 и о.т.180 / ,
ул."Филип Тотю" /от о.т.185до о.т.186 / , ул.Панайот Хитов" / от о.т.186 до о.т.205 / гр.
Дългопол, община Дългопол” пред ПУДООС при МОСВ.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Веселин Върбанов-Дир. дирекция ИППОП
Становище:ПК „Стратегическо планиране и европроекти” и
Председателски съвет
2. Докладна записка от Александър Неделчев Александров-общински съветник,
относно: Промяна в часа на тръгване по маршрут Поляците-Дългопол-Поляците
Вносител: Александър Александров-общински съветник
Докладчик: Александър Александров-общински съветник
Становище: Председателски съвет
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община
Дългопол, относно: Кандидатстване на Община Дългопол с инвестиционен проект
„Изграждане на канализационна и подмяна на водопроводна мрежи по улици: ул."Цар
Самуил" / от о.т.9 до о.т.184 / , ул."Л.Каравелов" / от о.т.182, през о.т.184, о.т.185, до
о.т.206/ , ул."Патриарх Евтимий" / от о.т.206, през о.т.205, о.т.204, о.т.202, до РШсъщ.
м/у о.т.202 и о.т.201 / , ул."Софроний Врачански" / от о.т.182 до РШсъщ. м/у о.т.182 и
о.т.180 / , ул."Филип Тотю" /от о.т.185до о.т.186 / , ул.Панайот Хитов" / от о.т.186 до
о.т.205 / гр. Дългопол, община Дългопол” пред ПУДООС при МОСВ.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Да чуем
становищата на ПК „Стратегическо планиране и европроекти” и Председателския
съвет.
Е. Енев-Секр. на ПК „СПЕП”: Да бъде приет проекта за решение, като т.2.3. придобие
следният вид: Проектът е сред приоритетите в Общинския план за развитие на Община
Дългопол за 2014-2020г.
Б. Николов-Зам.-предс. на ОбС: Становището е положително с така направените
корекции по проекта за решение.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен, да бъде
приет проекта за решение, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, предвид изложеното в
докладната и на основание: чл. 21, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол
прие:
РЕШЕНИЕ 51-1

1. Одобрява кандидатстването на община Дългопол пред Предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната среда с проект:
„Изграждане на канализационна и подмяна на водопроводна мрежи по улици:
ул."Цар Самуил" / от о.т.9 до о.т.184 / , ул."Л.Каравелов" / от о.т.182, през

о.т.184, о.т.185, до о.т.206/ , ул."Патриарх Евтимий" / от о.т.206, през о.т.205,
о.т.204, о.т.202, до РШсъщ. м/у о.т.202 и о.т.201 / , ул."Софроний Врачански" /
от о.т.182 до РШсъщ. м/у о.т.182 и о.т.180 / , ул."Филип Тотю" /от о.т.185до
о.т.186 / , ул.”Панайот Хитов" / от о.т.186 до о.т.205 / гр. Дългопол, община
Дългопол.”
2. Приоритетност на проекта:
2.1.
Проектът отговаря на приоритетите на „Регионален план за развитие
на североизточен район за периода 2014-2020 год.” за област Варна, в
частта екология т.17. / доизграждане на канализационни и подмяна на
водопроводни мрежи гр. Дългопол/
2.2.
Проектът отговаря на приоритетите на „Регионален генерален план на
обособена територия на „ВиК” ООД, гр. Варна, като е включен в
краткосрочна програма за реализация през 2014-2020 год.
2.3.
Проектът е сред приоритетите в Общинския план за развитие на
Община Дългопол за 2014-2020г.
2.4.
Упълномощава Кмета на Община Дългопол да предприеме всички
необходими действия по подготовка и кандидатстване с описания
проект.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от Александър Неделчев Александровобщински съветник, относно: Промяна в часа на тръгване по маршрут ПоляцитеДългопол-Поляците.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Ал. Александров-общински съветник: Като т.2 към Решението да бъде добавено:
„Възлага на Кмета на общината да предприеме всички законови действия по
отразяването на промяната”.
Д. Иванов-общински съветник: Колеги, аз ще подкрепя искането на г-н Орхан Насуф,
понеже тази фирма е единствената лицензирана фирма за превоз на пътници н нашата
община.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Ако няма други въпроси, нека чуем становището на
Председателския съвет.
Б. Николов-Зам.-предс. на ОбС: Становището е положително.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен, проекта за решение да бъде приет за решение на общински съвет, 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

„Възд. се”

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

„ЗА”

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

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

„ЗА”
„ЗА”
„Възд. се”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4 гласа;
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, на основание чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 51-2
1. Общински съвет-Дългопол дава съгласие по линия Поляците-ДългополПоляците, часът на тръгване от гр. Дългопол да бъде променен от 12:00ч. на
13:30ч.
2. Възлага на Кмета на общината да предприеме всички законови действия по
отразяването на промяната.

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Николай Христов закри заседанието
на Общински съвет - Дългопол в 15:50 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/НИКОЛАЙ ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛЧИК:

/ Д. ТОНЧЕВА/

