ПРОТОКОЛ

№70

от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 30.04.2015 г.

Днес, 30.04.2015 г. в гр.Дългопол, в залата на Общински съвет – гр.Дългопол от 10:00
часа, се проведе 70-то редовно заседание на Общински съвет – Община Дългопол, Варненска
област. Присъстваха 16 от общо 17 съветника.
Николай Христов - Председател на Общинския съвет обяви, че заседанието е законно –
редовно е свикано, присъстват повечето от половината от общия брой съветници, поради
което може да бъде открито.
Присъстват:
1. Николай Иванов Христов – присъства /отсъства от 13:45ч. до 13:47ч./
2. Радка Илиева Дукова - Русева – присъства
3. Даниела Маринова Костадинова - присъства
4. Добромир Василев Иванов – присъства
5. Мустафа Юнуз Исмаил – присъства /отсъства от 13:45ч. до 14:05ч./
6. Хюсеин Реджебов Ибов – присъства
7. Ферхан Юсеин Хасан – присъства /отсъства от 10:00ч. до 10:23ч./
8. Насуф Юсуфов Насуфов – отсъства
9.Хатидже Мехмед Чолак – присъства /отсъства от 12:40ч. до 12:55ч.; от 13:10ч. до 13:47ч./
10.Александър Неделчев Александров – присъства /отсъства от 10:55ч. до 11:00ч./
11.Васил Радославов Василев – присъства
12. Евгения Илиева Русева – отсъства
13. Борислав Благоев Николов – присъства
14. Емил Димитров Енев – присъства
15. Халил Салиев Насуфов – присъства
16. Руска Йорданова Иванова – присъства /отсъства от 10:00ч. до 10:20ч.; от 11:15ч. до
11:40ч./
17. Тодорка Божкова Вълчева – присъства
Н. Христов – Предс. на ОбС: Колеги, преди да преминем към работа, ще ви прочета
благодарствено писмо от учениците от VІІІа, VІІІб и ХІІв клас от СОУ „Св. Климент
Охридски” – гр. Дългопол.
„Уважаеми г-н Председател, дами и господа Общински съветници! Ние, учениците от VІІІа,
VІІІб и ХІІв класове и техните класни ръководители, изказваме дълбоката си признателност
за Вашия благороден жест на съпричастност към съдбата на децата в неравностойно
положение от СОУ „Св. Климент Охридски” – гр. Дългопол. Благодарение на проявеното
разбиране, отзивчивост и отделени средства, Вие донесохте надежда и ни показахте, че има
хора, на които може да се разчита в трудни моменти. Благодарим Ви за проявената щедрост
и човеколюбие! Желаем Ви здраве, професионални и лични успехи! С уважение: От
организаторите на благотворителния концерт и подпомогнатите ученици”.
Предварително обявен проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Питания и предложения от граждани
2.Информация за готовността на В и К за летен сезон 2015 г.
Вносител: Емил Димитров-Енергетик към ВиК-Дългопол
Докладчик: Емил Димитров-Енергетик към ВиК-Дългопол
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 – План за застрояване на поземлен
имот 019062 по КВС на землището на с.Рояк общ.Дългопол, обл.Варна за „Базова
телекомуникационна станция”.
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Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
Докладчик: инж.Емурла Емурла-Зам.-кмет по САКГ
Становище: ПК ”Териториално устройство и екология”и ПК”Собственост и стопанство”
4.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: инж.Емурла Емурла-Зам.-кмет по САКГ
Становище: ПК ”Териториално устройство и екология”и ПК”Собственост и стопанство”
5.Докладна записка от Маринка Иванова – кмет на община Дългопол, относно: Предложение
за
одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Външно ел.захранване на ПИ 024019 в
землището на с.Дебелец, общ.Дългопол, обл.Варна”.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
Докладчик инж.Емурла Емурла-Зам.-кмет по САКГ
Становище: ПК ”Териториално устройство и екология” и ПК”Собственост и
стопанство”
6.Докладна записка от Маринка Иванова – кмет на община Дългопол, относно: Предложение
за одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Водопроводно отклонение до ПИ 024019 в
землището на с.Дебелец, общ.Дългопол, обл.Варна”.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
Докладчик: инж.Емурла Емурла-Зам.-кмет по САКГ
Становище: ПК ”Териториално устройство и екология” и ПК”Собственост и
стопанство”
7.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет
относно изпълнение на Годишен план за ползване на дървесина, добита от горски територии
- собственост на Община Дългопол за 2014г.
Вносител: Маринка Иванова – Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Славчо Славов - Главен експерт УЗГФ
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”
8. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Осигуряване
на дърва за огрев на ветераните от войните от Община Дългопол.
Вносител: Маринка Иванова – Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Славчо Славов - Главен експерт УЗГФ
Становище: ПК”Собственост и стопанство”, ПК”Здравеопазване и социални дейности”
и ПК”Финанси и бюджет”
9. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Осигуряване
на дърва за
огрев на Църковните и Джамийските настоятелства на територията на Община
Дългопол
Вносител: Маринка Иванова – Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Славчо Славов - Главен експерт УЗГФ
Становище: ПК”Собственост и стопанство”, ПК”Здравеопазване и социални дейности”
и ПК”Финанси и бюджет”
10. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:
Осигуряване на дърва за огрев на пенсионерските клубове на територията на Община
Дългопол
Вносител: Маринка Иванова – Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Славчо Славов - Главен експерт УЗГФ
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”
11.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Отчетен
доклад от Читалищни настоятелства на територията на община Дългопол, за осъществените
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читалищни дейности в изпълнение на програмата по чл.26, ал.2 от ЗНЧ и за изразходваните
от бюджета средства през 2014г.
Вносител: Маринка Иванова – Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова – Зам.-кмет по ОКМСД
Становище: ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности" и ПК”Финанси и
бюджет”
12.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане
на Програма за Развитие на читалищната дейност на територията на Община Дългопол за
2015год.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова – Зам.-кмет по ОКМСД
Становище: ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности" и ПК”Финанси и
бюджет”
13.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане
на отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2014г.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова – Зам.-кмет по ОКМСД
Становище:ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности" и ПК”Обществен
ред и сигурност”
14.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане
на Общинска програма за закрила на детето за 2015г.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова – Зам.-кмет по ОКМСД
Становище: ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности" и ПК”Обществен
ред и сигурност”
15.Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
програма за мерките за осъществяване на закрила и насърчаване на деца с изявени дарби в
община Дългопол за 2015г.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова – Зам.-кмет по ОКМСД
Становище:ПК„Образование,
култура,
младежки
и
спортни
дейности"
и
ПК”Здравеопазване и социални дейности”
16.Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
отчет на Общинска Програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за
2014г.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова – Зам.-кмет по ОКМСД
Становище: ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности" и ПК”Обществен
ред и сигурност”
17.Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Общинска Програма за 2015г. за опазване живота и здравето на децата в пътното движение.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова – Зам.-кмет по ОКМСД
Становище: ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности" и ПК”Обществен
ред и сигурност”
18.Приемане на финансов отчет и отчет за дейността на „Медицински център І – Дългопол”
ЕООД през 2014 година.
Вносител: Веско Дражев – Управител на „Мед. Център І - Дългопол”
Докладчик: Веско Дражев – Управител на „Мед. Център І - Дългопол”
Становище: ПК”Финанси и бюджет” и ПК”Здравеопазване и социални дейности”
19.Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол, относно: Приемане
на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи
или части от тях на територията на Община Дългопол.
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Вносител: Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел ОС,ТТ
Становище: Всички постоянни комисии
20.Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол, относно:
Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти –
безвъзмездно придобиване на имоти държавна собственост.
Вносител: Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел ОС,ТТ
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и
ПК”Териториално устройство и
екология”
21.Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол, относно:
Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти –
продажба на апартамент частна общинска собственост в с. Поляците.
Вносител: Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел ОС,ТТ
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”
22.Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол, относно: Отдаване
под наем на имот публична общинска собственост – стоматологичен кабинет 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”
23.Докладна записка от Маринка Иванова – кмет на община Дългопол, относно: Изготвяне
на предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КСО.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова – Секретар на Община Дългопол
Становище: ПК”Здравеопазване и социални дейности”
24.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 24
точки. Имате ли други предложения?
Цв. Костова-Зам.кмет по ОКМСД: Общинска администрация оттегля т.21 - Докладна
записка от Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол, относно: Актуализация на
Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти – продажба на
апартамент частна общинска собственост в с. Поляците.
Н. Христов – Предс. на ОбС: Дневният ред остава от 23 точки. Който е съгласен проекта за
дневен ред 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.Питания и предложения от граждани
2.Информация за готовността на В и К за летен сезон 2015 г.
Вносител: Емил Димитров-Енергетик към ВиК-Дългопол
Докладчик: Емил Димитров-Енергетик към ВиК-Дългопол
Становище: ПК”Териториално устройство и екология”
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3.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”.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
Докладчик: инж.Емурла Емурла-Зам.-кмет по САКГ
Становище: ПК ”Териториално устройство и екология”и ПК”Собственост и стопанство”
4.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: инж.Емурла Емурла-Зам.-кмет по САКГ
Становище: ПК ”Териториално устройство и екология”и ПК”Собственост и стопанство”
5.Докладна записка от Маринка Иванова – кмет на община Дългопол, относно: Предложение
за
одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Външно ел.захранване на ПИ 024019 в
землището на с.Дебелец, общ.Дългопол, обл.Варна”.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
Докладчик инж.Емурла Емурла-Зам.-кмет по САКГ
Становище: ПК ”Териториално устройство и екология” и ПК”Собственост и
стопанство”
6.Докладна записка от Маринка Иванова – кмет на община Дългопол, относно: Предложение
за одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Водопроводно отклонение до ПИ 024019 в
землището на с.Дебелец, общ.Дългопол, обл.Варна”.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
Докладчик: инж.Емурла Емурла-Зам.-кмет по САКГ
Становище: ПК ”Териториално устройство и екология” и ПК”Собственост и
стопанство”
7.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет
относно изпълнение на Годишен план за ползване на дървесина, добита от горски територии
- собственост на Община Дългопол за 2014г.
Вносител: Маринка Иванова – Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Славчо Славов - Главен експерт УЗГФ
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”
8. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Осигуряване
на дърва за огрев на ветераните от войните от Община Дългопол.
Вносител: Маринка Иванова – Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Славчо Славов - Главен експерт УЗГФ
Становище: ПК”Собственост и стопанство”, ПК”Здравеопазване и социални дейности”
и ПК”Финанси и бюджет”
9. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Осигуряване
на дърва за
огрев на Църковните и Джамийските настоятелства на територията на Община
Дългопол
Вносител: Маринка Иванова – Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Славчо Славов - Главен експерт УЗГФ
Становище: ПК”Собственост и стопанство”, ПК”Здравеопазване и социални дейности”
и ПК”Финанси и бюджет”
10.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:
Осигуряване на дърва за огрев на пенсионерските клубове на територията на Община
Дългопол
Вносител: Маринка Иванова – Кмет на Община Дългопол
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Докладчик: Славчо Славов - Главен експерт УЗГФ
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”
11.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Отчетен
доклад от Читалищни настоятелства на територията на община Дългопол, за осъществените
читалищни дейности в изпълнение на програмата по чл.26, ал.2 от ЗНЧ и за изразходваните
от бюджета средства през 2014г.
Вносител: Маринка Иванова – Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова – Зам.-кмет по ОКМСД
Становище: ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности" и ПК”Финанси и
бюджет”
12.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане
на Програма за Развитие на читалищната дейност на територията на Община Дългопол за
2015год.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова – Зам.-кмет по ОКМСД
Становище: ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности" и ПК”Финанси и
бюджет”
13.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане
на отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2014г.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова – Зам.-кмет по ОКМСД
Становище:ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности" и ПК”Обществен
ред и сигурност”
14.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане
на Общинска програма за закрила на детето за 2015г.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова – Зам.-кмет по ОКМСД
Становище: ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности" и ПК”Обществен
ред и сигурност”
15.Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
програма за мерките за осъществяване на закрила и насърчаване на деца с изявени дарби в
община Дългопол за 2015г.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова – Зам.-кмет по ОКМСД
Становище:ПК„Образование,
култура,
младежки
и
спортни
дейности"
и
ПК”Здравеопазване и социални дейности”
16.Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
отчет на Общинска Програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за
2014г.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова – Зам.-кмет по ОКМСД
Становище: ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности" и ПК”Обществен
ред и сигурност”
17.Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Общинска Програма за 2015г. за опазване живота и здравето на децата в пътното движение.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова – Зам.-кмет по ОКМСД
Становище: ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности" и ПК”Обществен
ред и сигурност”
18.Приемане на финансов отчет и отчет за дейността на „Медицински център І – Дългопол”
ЕООД през 2014 година.
Вносител: Веско Дражев – Управител на „Мед. Център І - Дългопол”
Докладчик: Веско Дражев – Управител на „Мед. Център І - Дългопол”
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Становище: ПК”Финанси и бюджет” и ПК”Здравеопазване и социални дейности”
19.Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол, относно: Приемане
на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи
или части от тях на територията на Община Дългопол.
Вносител: Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел ОС,ТТ
Становище: Всички постоянни комисии
20.Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол, относно:
Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти –
безвъзмездно придобиване на имоти държавна собственост.
Вносител: Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел ОС,ТТ
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и
ПК”Териториално устройство и
екология”
21.Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол, относно: Отдаване
под наем на имот публична общинска собственост – стоматологичен кабинет 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”
22.Докладна записка от Маринка Иванова – кмет на община Дългопол, относно: Изготвяне
на предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КСО.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова – Секретар на Община Дългопол
Становище: ПК”Здравеопазване и социални дейности”
23.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Заявления
за еднократна помощ.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейност”
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Питания и предложения от граждани.
Н. Христов – Предс. на ОбС: Към настоящият момент в Канцеларията на ОбС са постъпили
две питания. Едното е от Александър Александров – общински съветник, във връзка с
неизплатените обезщетения на пострадалите домакинства от наводнението. Другото е от
група граждани, живеещи на ул. „Г. Димитров” – съседи на Димитър Михалев Димитров,
относно мъртви животни в двора на имота му, вследствие на наводнението от 01-04.02.2015г.
в гр. Дългопол.
Недялко Неделчев – гражданин: Искам да повдигна въпрос, относно сметището. Докога ще
продължава трупането на отпадъци там, идват горещини, ще тръгнат зарази.
В 10:20ч. Руска Иванова влезе в залата и заседанието продължи с 15 общински съветника.
Ал. Александров – общински съветник: Отправям това питане чрез Председателя на
Общински съвет до Кмета на община Дългопол, относно Решение за отпускане на
еднократна помощ на пострадалите домакинства от наводнението на 01-04.02.2015г. на
територията на община Дългопол. Госпожо Кмет, на свое заседание проведено на 26.02.2015
г. Общински съвет гр. Дългопол с Решение №67-1 /26.02.2015 г. РЕШИ: 1.Отпуска
еднократна помощ на пострадалите домакинства от наводнението на 01- 04.02.2015г. на
територията на община Дългопол, съгласно Приложение №1, неразделна част от докладната.
2.Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението, в срок до 31.03.2015г.
Имайки в предвид спешната нужда от подпомагане на домакинствата и съзнавайки, че
обезщетенията не покриват реално нанесените щети, общински съвет на извънредно
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заседание одобри списък от пострадали, на които по ясни критерии бе определено конкретно
обезщетение. За по-голяма обективност комисията използва Протокол №27/20.02.2015г. на
комисия, назначена със Заповед №88/04.02.2015г. на кмета на общината, предоставен на
Общински съвет с писмо Вх.№ ОС-46/20.02.2015 г. Всички общински съветници съзнаваха,
че средствата са недостатъчни, но идеята бе те веднага да се разпределят на домакинствата и
да покрият спешните им нужди. Към днешна дата решението не е приведено в изпълнение
въпреки, че не е обжалвано по надлежния ред и отдавна е влязло в сила. Питането към Вас е:
1.Защо не е изпълнено решението на общински съвет взето по спешност и оказващо
конкретни срокове за неговото изпълнение? 2.Кои са длъжностните лица възпрепядствали
изпълнението на Решение №67-1/26.02.2015 г. и какви мерки са предприети за търсене на
съответната административна отговорност? 3.В какви срокове ще бъдат получени от
домакинствата утвърдените от Общински съвет средства.
Поради огромния обществен интерес желая отговора да бъде представен на заседанието на
общински съвет днес, за да стане ясно на гражданите с малкото средства, които са отделени
от общински съвет за тяхното подпомагане кой и как се разпорежда и защо не се предоставят
на домакинствата за това, за което са предназначени – да покрият най-неотложните си
нужди.
В 10:23ч. Ферхан Хасан влезе в залата и заседанието продължи с 16 общински съветника.
Недялко Неделчев – гражданин: Едно допълнение към въпроса на г-н Александров. Има
семейства, които не са вписани в този списък. Взето ли е под внимание това и ще се направи
ли нещо за тях?
Ал. Александров – общински съветник: Съгласно Решението, по предложение на
Председателя на ОбС, сумата от 21 560лв. беше завишена с 10 000лв. Реалната сума е
31 560лв. за пострадалите домакинства, от която са разпределени 20 000лв. на домакинствата
по критерии. Останалата сума е резерв за такива случаи – за пропуснати и необследвани
хора. Важното е обаче да стартира процедурата, а няма заповед все още.
Н. Христов – Предс. на ОбС: Има няколко постъпили жалби и молби от граждани, които не
са попаднали в този списък, бяха разгледани на ПК”Здравеопазване и социални дейности” и
ще бъдат препратени към Общинска администрация, за да бъдат обследвани и да ни бъде
докладвано.
Цв. Костова-Зам.кмет по ОКМСД: Не знам откъде г-н Александров има информация, че не
е обжалвано Решението. Заинтересовани страни по Решението са граждани, които са
неудовлетворени от определените суми, има постъпила жалба, която не е минала чрез нас, до
Областна управа и Административен съд-Варна. Без да получим някакъв отговор от там, не
може да стартира процедурата по раздаване на средствата.
Н. Христов – Предс. на ОбС: В ЗМСМА е записано какъв е реда за обжалване от
гражданите на едно решение на Общински съвет. То минава чрез Председателя на ОбС не до
Областния управител, а до съда. Жалбата не спира изпълнението на Решението.
Ал. Александров – общински съветник: Вие имате ли указание от съда да спрете Решението
на Общински съвет?
Цв. Костова-Зам.кмет по ОКМСД: Все още не, само сме информирани, че има жалба. Ами
ако дойде разпореждане?
Ал. Александров – общински съветник: Гражданина обжалва Решението като частно лице и
съда ще отмени неговото Решение, а Вие спирате помощите на 100 човека, защото някой Ви
подшушнал, че някой бил обжалвал. Това е беззаконие. Общинска администрация няма
разпореждане да спре Решението на Общински съвет.
Н. Христов – Предс. на ОбС: Ако имаше такава жалба, съда е длъжен в тридневен срок да
ни изпрати съобщение, за да изиска преписка.
Ф. Хасан – общински съветник: Предлагам да се сезира прокуратурата за беззаконното
бездействие на Общинска администрация във връзка с неизпълнение на Решението на
Общински съвет.
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Анатоли Ангелов – гражданин: Стана ми смешно, че по такъв начин може да се отговори
на този въпрос. Още в І-ви курс юристите учат, че има процедурите, които трябва да се
спазват, съгласно АПК – там е записано чрез кого се обжалва конкретна Заповед, обжалва се
чрез органа, който я е издал. В този случай група граждани могат да подадат жалба до царя
или президента или омбудсмана. Но това тук е смешно, може и срока да не е спазен, освен
това трябва да има определение на съда, в което да се казва, че е спряно изпълнението на
Решението. Щом няма такова определение, Решението е в сила, всичко друго е безумие,
което се говори тук.
Цв. Костова-Зам.кмет по ОКМСД: Юриста ни е в болничен, до три дни ще разберем как
стоят нещата и ще се реши въпроса.
Ал. Александров – общински съветник: Мисля, че на всички стана ясно, че едно Решение на
Общински съвет, взето по спешност и бързо на извънредно заседание на Общински съвет да
помогнем на хората, вече два месеца се блокира по какви ли не доводи. Ако утре излезе така,
че тази жалба е неоснователна, Общинска администрация може да си измисли друг довод,
това е смешно, което ни се казва от Общинска администрация. Нито има разпореждане от
съда да се спре изпълнението на Решението на Общински съвет, нито има издадена Заповед
за това. Решението на Общински съвет се обжалва пред Областния управител, не в съда.
Н. Христов – Предс. на ОбС: Ако няма други изказвания подлагам предложението на г-н
Хасан на гласуване. Който е съгласен да се сезира прокуратурата за беззаконното
бездействие на Общинска администрация във връзка с неизпълнение на Решение 671/26.02.2015г. на Общински съвет-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 8 гласа;
“ПРОТИВ” – 3 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Н. Христов – Предс. на ОбС: Не се приема, но мое задължение е като Председател на ОбС
да уведомя прокуратурата за неизпълнение на Решението.
Ал. Александров – общински съветник: Искам да обърна внимание на гражданите –
виждате ли как се взимат Решенията на Общински съвет? Хора, които не взеха нито едно
отношение гласуват „Против”. Защо гласувате „Против”, против това гражданите да си
вземат по 100-200лв. обезщетение ли?
Д. Божкова – общински съветник: Против това, г-н Александров, че това е задължение на
Председателя на ОбС, няма нужда ние да му ги вменяваме.
Ф. Хасан – общински съветник: За да засилим тежестта на Общински съвет направих
предложението, за да подкрепим с нашето Решение действията на Председателя на ОбС.
Н. Христов – Предс. на ОбС: Продължаваме нататък. Препратих уведомително писмо до
Общинска администрация с изх. №ОС-137/28.04.2015г., във връзка с постъпила жалба до
Председателя на ОбС с вх. №Ж-10/17.04.2015г. от група граждани, живеещи на ул.”Г.
Димитров”, съседи на Димитър Михалев Димитров, относно мъртви животни в двора на
имота му, вследствие на наводнението от 01-04.2015г. Тяхната молба е да се почисти и
обезпаразити двора на г-н Димитров, тъй като той и съпругата му са болни и не са в
състояние да се справят сами. Междувременно г-н Димитров е починал няколко дни след
подаване на жалбата. Какви мерки са взети по отношение на тази жалба?
Цв. Костова-Зам.кмет по ОКМСД: Г-н Димитров има син, на когото днес ще му
предоставим ремаркето, а той пое ангажимент да организира работници, с които да се
изнесат животинските отпадъци от имота му.
Н. Христов – Предс. на ОбС: Кой ще отговори на г-н Неделчев на въпроса му за сметището?
Кинка Балинова – Секретар на Община Дългопол: Снощи късно ходих до сметището, за
съжаление засичам хора да си изхвърлят отпадъците там, макар, че са едни от найкритикуващите в това отношение. Извинявам се на гражданите, че в момента графика е
нарушен и не можем да обслужваме на 100% населените места. По отношение на
животинските и растителни отпадъци има направено торище, което се намира на мястото на
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бившата циглена фабрика. Битовия отпадък трябва да се изхвърля единствено и само в
кофите за смет.
Н. Хасан – кмет на с. Лопушна: От 3 години имам направена докладна-заявка за доставяне
на 50 кофи за смет и все още нямам решение по този въпрос. Графика не се изпълнява
навреме, даже в момента нямаме такъв, постоянно колата е повредена. Предишната фирма на
6-то и 22-ро число минаваше редовно, откакто общината се пое от този кмет се наруши
сметосъбирането, срам ме е да се покажа пред хората.
И. Петков – кмет на с. Аспарухово: Във всички населени места го има този проблем.
Ф. Хасан- Дир. Дирекция УТОСЕЕЕУЗГФ: Малкият сметосъбиращ камион беше на ремонт,
вчера го взехме, от 02.04.2015г. ще се обслужват населените места по сметосъбирането.
Ал. Александров – общински съветник: В Дългопол по всяка вероятност действа група
пиромани, има запалени кошове за боклук – на управителя на Мед. център, на директора на
училището, на шофьора на кмета. Какви мерки сте взели против тях и тези хора ще бъдат ли
обезпечени със съдове?
Цв. Костова-Зам.кмет по ОКМСД: Ще си изхвърлят отпадъците в контейнерите, които са в
близост до тях. Подали сме сигнал в ПУ-Дългопол за запалените кошове.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Информация за готовността на В и К за летен сезон 2015 г.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
М. Исмаил – общински съветник: Колко аварии са направени и колко дупки са
асфалтирани?
В 10:55ч. Александър Александров излезе от залата и заседанието продължи с 15
общински съветника.
Емил Димитров-Енергетик към ВиК-Дългопол: Авариите се асфалтират на всяко
тримесечие, даваме списък на авариите, които са на територията на цялата община и
фирмата, която отговаря за това ги асфалтира. През зимния период обикновено не се
асфалтира.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Какво е становището на ПК”Териториално устройство и
екология”?
В. Василев – Секр. на ПК”ТУЕ”: Да бъде приета информацията на ВиК за летен сезон 2015г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги в процедура на гласуване, който е съгласен да се приеме
информацията за готовността на ВиК – Дългопол за летен сезон 2015 г., моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.23
от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 70-2
Приема информацията за готовността на ВиК – Дългопол, за летен сезон 2015 г.
В 11:00ч. бе обявена 15 минутна почивка, след което заседанието продължи със 13
общински съветника.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: 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”.
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Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какви са становищата
на ПК”Териториално устройство и екология” и ПК”Собственост и стопанство”?
В. Василев – Секр. на ПК”ТУЕ”: Да не бъде приет проекта за решение.
Б. Николов-Член на ПК”СС”: Да не 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” – 2 гласа;
“ПРОТИВ” – 9 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
С 2 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 9, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, 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 70-3
Не приема проекта за решение на 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”.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: 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.
В 11:20ч. Даниела Костадинова и Тодорка Божкова влязоха в залата и заседанието
продължи с 15 общински съветника.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какви са становищата
на ПК”Териториално устройство и екология” и ПК”Собственост и стопанство”?
В. Василев – Секр. на ПК”ТУЕ”: Да не бъде приет проекта за решение.
Б. Николов-Член на ПК”СС”: Да не 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” – 2 гласа;
“ПРОТИВ” – 11 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
С 2 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 11, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, 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 70-4
Не приема проекта за решение на 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.
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Е. Емурла-Зам.-кмет по САКГ: Поради това ,че не се приема ПУП-а, следва ли от нашето
Решение, че трябва да започнем процедура за премахване на това съоръжение, защото след
като няма ПУП, означава, че това съоръжение там е незаконно построено?
Н. Христов - Предс.на ОбС: Да или да бъде преместено на общинско място.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова – кмет на община Дългопол,
относно: Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Външно ел.захранване
на ПИ 024019 в землището на с.Дебелец, общ.Дългопол, обл.Варна”.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какви са становищата
на ПК”Териториално устройство и екология” и ПК”Собственост и стопанство”?
В. Василев – Секр. на ПК”ТУЕ”: Да бъде приет проекта за решение.
Б. Николов-Член на ПК”СС”: 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” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1,
т.11 ЗМСМА, чл.129, ал.1 ЗУТ и Решение по т.6 от протокол № 1 от 24.01.2015 г. на
Експертния съвет по устройство на територията на Община Дългопол и Решение № КЗЗ-18 /
07.10.2014 г. на Комисията по 17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към МЗХ, Общински съвет Дългопол
прие:
РЕШЕНИЕ 70-5
Оодобрява Подробен устройствен план - Парцеларен план за „Външно ел.захранване на ПИ
024019 в землището на с.Дебелец, общ.Дългопол, обл.Варна”.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ пред
Административния съд – гр.Варна чрез Община Дългопол в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.
Задължава Кмета на общината да изпрати настоящото решение за обнародване в „Държавен
вестник” в 7-дневен срок от получаването му в Общинска администрация.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Маринка Иванова – кмет на община Дългопол,
относно: Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Водопроводно
отклонение до ПИ 024019 в землището на с.Дебелец, общ.Дългопол, обл.Варна”.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какви са становищата
на ПК”Териториално устройство и екология” и ПК”Собственост и стопанство”?
В. Василев – Секр. на ПК”ТУЕ”: Да бъде приет проекта за решение.
Б. Николов-Член на ПК”СС”: 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” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1,
т.11 ЗМСМА, чл.129, ал.1 ЗУТ и Решение по т.7 от протокол № 1 от 24.01.2015 г. на
Експертния съвет по устройство на територията на Община Дългопол и Решение № КЗЗ-18 /
07.10.2014 г. на Комисията по 17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към МЗХ, Общински съвет Дългопол
прие:
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РЕШЕНИЕ 70-6
Оодобрява Подробен устройствен план - Парцеларен план за „Водопроводно отклонение до
ПИ 024019 в землището на с.Дебелец, общ.Дългопол, обл.Варна”.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ пред
Административния съд – гр.Варна чрез Община Дългопол в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.
Задължава Кмета на общината да изпрати настоящото решение за обнародване в „Държавен
вестник” в 7-дневен срок от получаването му в Общинска администрация.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Отчет относно изпълнение на Годишен план за ползване на дървесина, добита от
горски територии - собственост на Община Дългопол за 2014г.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какви са становищата
на ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”?
Б. Николов-Член на ПК”СС”: Да бъде приет проекта за решение и да се предостави
финансов отчет, във връзка с добитата широколистна дървесина от горски територии,
собственост на община Дългопол за 2014г. до следващото редовно заседание на Общински
съвет.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Който е съгласен да бъде предоставен финансов отчет, във
връзка с добитата широколистна дървесина от горски територии, собственост на община
Дългопол за 2014г. до следващото редовно заседание на Общински съвет, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Д. Божкова – Предс. на ПК”ФБ”: Да бъде приет проекта за решение и да се предостави
отчет за добитата дървесина от негорски територии, собственост на община Дългопол за
2014г. до следващото редовно заседание на Общински съвет.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Който е съгласен да бъде предоставен отчет за добитата
дървесина от негорски територии, собственост на община Дългопол за 2014г. до следващото
редовно заседание на Общински съвет, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение от Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:
Отчет относно изпълнение на Годишен план за ползване на дървесина, добита от горски
територии - собственост на Община Дългопол за 2014г., да бъде приет за решение на ОбСДългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал. 1, т.
23 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
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РЕШЕНИЕ 70-7
Приема представеният отчет относно изпълнение на Годишен план за ползване на дървесина,
добита от горските територии - собственост на Община Дългопол за 2014г.
ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Осигуряване на дърва за огрев на ветераните от войните от Община Дългопол.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какви са становищата
на ПК”Собственост и стопанство”, ПК”Здравеопазване и социални дейности” и ПК”Финанси
и бюджет”?
Б. Николов-Член на ПК”СС”: Да бъде приет проекта за решение, като се добави срок за
изпълнение на решението – 31.08.2015г.
Ал. Александров-Предс. на ПК”ЗСД”: Да бъде приет проекта за решение, като се добави
срок за изпълнение на решението – 31.08.2015г.
Д. Божкова – Предс. на ПК”ФБ”: Да бъде приет проекта за решение, като се добави срок за
изпълнение на решението – 31.08.2015г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

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

отсъства

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„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, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 70-8
1. Общински съвет Дългопол дава съгласие да бъдат осигурени и доставени
безвъзмездно по 5 м3 пр. дърва за огрев от гори - общинска собственост на ветераните
от войните от Община Дългопол, съгласно списък, неразделна част от настоящето
Решение;
2.

Дървата да бъдат доставени до домовете на ветераните от войните, находящи се на
територията на Община Дългопол в срок до 31.08.2015г.
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3. Възлага на Кмета на общината и го упълномощава да извърши необходимите
законосъобразни действия по изпълнение на Решението.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Осигуряване на дърва за
огрев на Църковните и Джамийските настоятелства на
територията на Община Дългопол.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какви са становищата
на ПК”Собственост и стопанство”, ПК”Здравеопазване и социални дейности” и ПК”Финанси
и бюджет”?
Б. Николов-Член на ПК”СС”: Да бъде приет проекта за решение, като се добави срок за
изпълнение на решението – 31.08.2015г.
Ал. Александров-Предс. на ПК”ЗСД”: Да бъде приет проекта за решение, като се добави
срок за изпълнение на решението – 31.08.2015г.
Д. Божкова – Предс. на ПК”ФБ”: Да бъде приет проекта за решение, като се добави срок за
изпълнение на решението – 31.08.2015г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

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

отсъства

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„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, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 70-9
1. Общински съвет Дългопол дава съгласие да бъдат осигурени и доставени без
заплащане по 5 м3 пр. дърва за огрев от гори - общинска собственост на Църковните и
Джамийските настоятелства на територията на Община Дългопол в срок до
31.08.2015г.
2. Възлага на Кмета на общината и го упълномощава да извърши необходимите
законосъобразни действия по изпълнение на решението.
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ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Осигуряване на дърва за огрев на пенсионерските клубове на територията на
Община Дългопол.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какви са становищата
на ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”?
Б. Николов-Член на ПК”СС”: Да бъде приет проекта за решение, като се добави срок за
изпълнение на решението – 31.08.2015г.
Д. Божкова – Предс. на ПК”ФБ”: Да бъде приет проекта за решение, като се добави срок за
изпълнение на решението – 31.08.2015г. и за пенсионерският клуб, находящ се на ул.”В.
Левски” №3 да бъдат доставени 10 м3 пр. дърва за огрев.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

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

отсъства

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„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, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 70-10
1. Общински съвет Дългопол дава съгласие да бъдат осигурени и доставени без
заплащане по 5 м3 пр. дърва за огрев от гори - общинска собственост на
пенсионерските клубове на територията на Община Дългопол в срок до 31.08.2015г.,
като на пенсионерският клуб, находящ се на ул.”В. Левски” №3 да бъдат доставени 10
м3 пр. дърва за огрев.
2. Възлага на Кмета на общината и го упълномощава да извърши необходимите
законосъобразни действия по изпълнение на Решението.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община
Дългопол, относно: Отчетен доклад от Читалищни настоятелства на територията на община
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Дългопол, за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по чл.26, ал.2
от ЗНЧ и за изразходваните от бюджета средства през 2014г.
В 11:40ч. Руска Иванова влезе в залата и заседанието продължи с 16 общински съветника.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какви са становищата
на ПК”Образование, култура, младежки и спортни дейности” и ПК”Финанси и бюджет”?
Е. Енев-Предс. на ПК”ОКМСД”: Да бъде приет проекта за решение.
Д. Божкова – Предс. на ПК”ФБ”: 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

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4 гласа.
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, на основание чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, във вр. с чл. 26а, ал. 4 и ал.5 от ЗНЧ, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 70-11
Отчетни доклади от Читалищни настоятелства на територията на община Дългопол, за
осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по чл.26, ал.2 от ЗНЧ и за
изразходваните от бюджета средства през 2014 година.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на Програма за Развитие на читалищната дейност на
територията на Община Дългопол за 2015год.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какви са становищата
на ПК”Образование, култура, младежки и спортни дейности” и ПК”Финанси и бюджет”?
Е. Енев-Предс. на ПК”ОКМСД”: Да бъде приет проекта за решение и да бъдат увеличени
бройките в читалищата в с. Сава, в с. Цонево – НЧ”Кирил и Методий” и в с. Лопушна от ½
на 1 цяла бройка.
Д. Божкова – Предс. на ПК”ФБ”: Да бъде приет проекта за решение. Подкрепяме
предложенията на ПК”Образование, култура, младежки и спортни дейности”.
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Цв. Костова-Зам.кмет по ОКМСД: След като правите предложения двете комисии,
цитирайте законовото основание, според което Общински съвет и съответните комисии
определят механизма на числеността на субсидираните читалищни бройки. Това
противоречи на ЗДБ, според който до 28.03.2015г. със Заповед на Кмета се сформира
комисия, която извършва тази дейност по методика и указания на Министерството на
културата. Нека си попълнят типова бланка и да внесат предложенията си в Министерството
на Културата.
Ал. Александров – общински съветник: Тъй като г-жа Костова иска законовото основание,
а то е чл.22, ал.2 от ЗНЧ, който казва: „С решение на общинския съвет читалищата могат да
се финансират допълнително над определената по ал. 1 субсидия със средства от собствените
приходи на общината”. Конкретните суми, които се предлагат за повишение ще се вземат от
издръжката, а недостига на издръжката, на основание чл.23, ал.2 от ЗНЧ - При недостиг на
средства за ремонта и поддръжката на читалищна сграда средствата се осигуряват от
общинския съвет, ще се покрие от собствени приходи. Общинския съвет си е в правото да
гласува увеличение на субсидираната бройка, за да могат да се изпълнят решенията на
читалищните настоятелства и на общото им събрание. Ако имат недостиг в издръжката на
читалищата, нека ги внесат като решение и Общински съвет да ги приеме да ги финансира.
Имам забележка към внесената Програма за развитие на читалищната дейност. На
последният ред пише: „Дофинансиране от общинския бюджет за 2015 год.: 20 500 лв. –
разходи за отопление с природен газ на читалище,,Н.Й.Вапцаров - 1896” – гр.Дългопол”,
това не е така.
Цв. Костова-Зам.кмет по ОКМСД: Това е техническа грешка, сумата за отопление е
5 000лв.
Ал. Александров – общински съветник: Имам още един въпрос. Какво търсят тук сумите от
Културния календар и то само за едно читалище – НЧ”Н.Й.Вапцаров” гр. Дългопол.
Цв. Костова-Зам.кмет по ОКМСД: Това е постъпило към 11.11.2014г. от другите
читалища, съгласно ЗНЧ към техните програми. Мисля, че времето малко е закъсняло за тези
предложения, които отправяте по комисиите, г-н Александров. Бюджета отдавна се гласува.
На 28.02.2015г. сме изпратили справката, преписката от заседанието на компетентната
комисия, която определя бройки, численост и издръжка. Както искате така гласувайте, но
това е все едно аз да определя във Вашето училище основните си бройки на лекторски дали
да ги заемат физически или не.
Д. Костадинова – Зам.-предс. на ОбС: След промяната на субсидираните бройки, във
веществената издръжка трябва да се направи корекция от 27 971лв., да се намали на
12 502лв., а във ФРЗ от 159 429лв. да стане 174 895лв.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Колеги, последният ред от Програмата придобива следният
вид: „Дофинансиране от общинския бюджет за 2015 год.: 10 000лв. обезщетения за
пенсиониране; 5 000лв. за читалищни състави и 5 500лв. за разходи за отопление с природен
газ на читалище,,Н.Й.Вапцаров - 1896” – гр.Дългопол. Обща сума 20 500лв. По предложение
на Постоянните комисии се прави корекция и в субсидираните бройки в читалищата, както
следва: Читалище „Назъм Хикмет-1953” с. Лопушна – от ½ бройка – 1 бройка; Читалище
„Кирил и Методий-1934” кв. Яворово - от ½ бройка – 1 бройка; Читалище „Светлина 1928” с.
Сава - от ½ бройка – 1 бройка. Съответно сумите се увеличават пропорционално в
коригираните бройки на читалищата, както и в графата „ФРЗ” - 174 895лв. и „Веществена
издръжка” - 12 502лв.
Х. Ибов – общински съветник: Защо за читалището в с. Рояк не се увеличава с ½ бройка?
Н. Христов - Предс.на ОбС: Няма постъпило предложение.
Х. Ибов – общински съветник: Всички малки читалища, на които Гл. счетоводител е в
голямото „читалище-майка” си мислят, че те са им началници и казват какво да става. Аз съм
убеден, че на самото заседание им е казано, че Общинският съвет не е органа, който решава
и няма смисъл да правят нищо. Правя предложение субсидираната бройка в Читалище
„Светлина-1928” с.Рояк от ½ бройка да се увеличи на 1 бройка.
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Н. Христов - Предс.на ОбС: По предложението на г-н Ибов, който е съгласен в Читалище
„Светлина-1928” с.Рояк субсидираната бройка от ½ бройка да се увеличи на 1 бройка, моля
да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – 2 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
ПРИЕМА СЕ.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Отново се налага корекция в Програмата в графата „ФРЗ” - 179
455лв. и „Веществена издръжка” – 7 942лв.
Ал. Александров – общински съветник: Програмата за Развитие на читалищната дейност
изпратена ли е в Министерството на културата?
Цв. Костова-Зам.кмет по ОКМСД: Да, разбира се и в Областна управа е изпратена.
Ал. Александров – общински съветник: Защо е изпратена без решението на Общински
съвет? Член 26а, ал.2 от ЗНЧ гласи: „Кметът на общината внася направените предложения в
общинския съвет, който приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в
съответната община”.
Цв. Костова-Зам.кмет по ОКМСД: Защото, съгласно указанията и методиката за
разпределяне на числеността в това заседание се приемат и Програмите на читалищата. Това
е пакет документи, които се изпращат в Министерството на културата.
Ф. Хасан – общински съветник: Значи указанията на Министерството са над Закона!
Ал. Александров – общински съветник: Аз имам конкретно предложение, последната графа
от Програмата да отпадне – това са средства, включени от Културния календар, те нямат
място там. Нямаме Решение на ОбС, с което средствата от Културния календар да бъдат
делегирани на читалищата.
Цв. Костова-Зам.кмет по ОКМСД: Не виждам какво лошо има в това, но щом искате нека
графата, дублираща Културният календар да отпадне от Програмата за развитие на
читалищната дейност.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Общинска администрация оттегля графа 7 от Програмата, да не
се чете!
Ал. Александров – общински съветник: Колеги, предлагам към Решението за приемане на
Програмата да се добави т.2 – Общинска администрация да представи в Канцеларията на
Общински съвет сключените договори с читалищата, в съответствие с чл.26а, ал.3 от ЗНЧ.
Знаете, че Кмета трябва да сключи договор с всяко читалище за изпълнение на Програмата и
в края на годината те трябва да се отчитат, така че отчета да се направи на база на тези
договори.
Н. Христов - Предс.на ОбС: По предложението на г-н Александров, който е съгласен към
Решението за приемане на Програмата да се добави т.2 – Общинска администрация да
представи в Канцеларията на Общински съвет сключените договори с читалищните
настоятелства, в съответствие с чл.26а, ал.3 от ЗНЧ, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5 гласа.
ПРИЕМА СЕ.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол с така направените корекции
по Програмата за развитие на читалищната дейност за 2015г., моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
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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

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – 2 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4 гласа.
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, на основание чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 70-12
1. Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Дългопол през
2015 година.
2. Задължава Кмета на общината да предостави в Канцеларията на Общински съвет
сключените договори с читалищните настоятелства, в съответствие с чл.26а, ал.3
от ЗНЧ.
В 12:20ч. бе обявена 10 минутна почивка, след което заседанието продължи със 16
общински съветника.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на
детето за 2014г.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какви са становищата
на ПК”Образование, култура, младежки и спортни дейности” и ПК”Обществен ред и
сигурност”?
Е. Енев-Предс. на ПК”ОКМСД”: Да бъде приет проекта за решение.
Д. Иванов – Предс. на ПК”ОРС”: 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” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, на основание чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 70-13
Приема отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2014г.
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ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на
Община Дългопол, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2015г.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какви са становищата
на ПК”Образование, култура, младежки и спортни дейности” и ПК”Обществен ред и
сигурност”?
Е. Енев-Предс. на ПК”ОКМСД”: Да бъде приет проекта за решение.
Д. Иванов – Предс. на ПК”ОРС”: 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” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4 гласа.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, на основание чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 70-14
Приема Общинска програма за закрила на детето за 2015г.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на програма за мерките за осъществяване на закрила и
насърчаване на деца с изявени дарби в община Дългопол за 2015г.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какви са становищата
на ПК”Образование, култура, младежки и спортни дейности” и ПК”Здравеопазване и
социални дейности”?
Е. Енев-Предс. на ПК”ОКМСД”: Да бъде приет проекта за решение.
Ал. Александров – Предс. на ПК”ЗСД”: Да бъде приет проекта за решение.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 70-15
Приема Програма за мерките за осъществяване на закрила и насърчаване на деца с изявени
дарби в община Дългопол за 2015г.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на отчет на Общинска Програма за опазване живота и
здравето на децата в пътното движение за 2014г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: В т.ІІІ от отчета – Промяна на инфраструктурата, която да
улеснява пешеходния трафик, кога ще се положат тези изкуствени неравности, за които вече
4-та година говорим?
В 12:40ч. Хатидже Чолак излезе от залата и заседанието продължи с 15 общински
съветника.
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Цв. Костова-Зам.кмет по ОКМСД: За неравностите е необходима схема, която ще се
изготви за всички населени места. Знаците са в процес на монтиране, закупени са и са
доставени.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Какви са становищата на ПК”Образование, култура, младежки
и спортни дейности” и ПК”Обществен ред и сигурност”?
Е. Енев-Предс. на ПК”ОКМСД”: Да бъде приет проекта за решение.
Д. Иванов – Предс. на ПК”ОРС”: Да не бъде приет отчета на Общинска Програма за
опазване живота и здравето на децата в пътното движение за 2014г.
Ал. Александров – общински съветник: Относно т.ІІ от отчета – През 2014 г. не е
извършена промяна в наличната инфраструктура свързана с изграждане специални
съоръжения. Има ли план или идея за построяването на поне една велоалея?
Цв. Костова-Зам.кмет по ОКМСД: Със собствени средства не можем, затова всички знаем,
че стартира новия програмен период и ще кандидатстваме с проект за построяването на
велоалеи.
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” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5 гласа.
С 9 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5, на основание чл.21, ал.1, т.23
и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 70-16
Приема отчет на Общинска Програма за опазване живота и здравето на децата в пътното
движение за 2014г.
ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на Общинска Програма за 2015г. за опазване живота и
здравето на децата в пътното движение.
Н.Христов-Предс.на ОбС: В т.ІІІ от Програмата - Промяна на инфраструктурата, която да
улеснява пешеходния трафик, предлагам Изпълнители да добие следният вид: Общинска
администрация, съгласувано с Директори на училища, Участък на полицията и Кметове по
кметствата. Срок: до края на м. Август 2015г. Който е съгласен, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Ал. Александров – общински съветник: Предлагам на стр.4 към раздел Децата
велосипедисти, мотопедисти, скейтбордисти, ролеристи да бъда добавено ІІ. Създаване на
по-добри условия за управление на велосипеди, каране на скейтбордове и ролери.
Н.Христов-Предс.на ОбС: По предложението на г-н Александров, който е съгласен към
раздел Децата велосипедисти, мотопедисти, скейтбордисти, ролеристи да бъда добавено ІІ.
Създаване на по-добри условия за управление на велосипеди, каране на скейтбордове и
ролери, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
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Н. Христов - Предс.на ОбС: Какви са становищата на ПК”Образование, култура, младежки
и спортни дейности” и ПК”Обществен ред и сигурност”?
Е. Енев-Предс. на ПК”ОКМСД”: Да бъде приет проекта за решение.
Д. Иванов – Предс. на ПК”ОРС”: Да бъде приет проекта за решение.
В 12:55ч. Хатидже Чолак влезе в залата и заседанието продължи с 16 общински
съветника.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта
зарешение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол с така направените промени по
Програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2015г.,
моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1,
т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 70-17
Приема Общинска Програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за
периода 2015г.
ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТ: Приемане на финансов отчет и отчет за дейността на
„Медицински център І – Дългопол” ЕООД през 2014 година.
Ф. Хасан – общински съветник: Имам няколко въпроса по финансовия отчет. Какво се
случва с т.нар. проект „Козлодуй”? Медицински център І – Дългопол има ли право да
извършва дейности, свързани с трудовата медицина и кой извършва тази дейност в нашата
община? Какво е състоянието на сградния фонд в здравните пунктове по населени места и
какво е предприето от страна на общинска администрация по тяхното подобряване?
Д-р Диянова: Цялата преписка по този проект я имаме при нас в деловодството. Вече два
пъти съм писала писма до Общински съвет с това, което до момента е направено. Проекта
започна през м. Април 2014г. и крайният срок за завършване беше м. Септември 2014г.,
включваше външна изолация, смяна на дограма, смяна на осветителни тела. Какво е
направено – изолацията е направена; сменена е дограмата, но няма дръжки на прозорците на
І етаж, на ІІ етаж по време на проливните дъждове протекоха прозорците и не са сменени
осветителните тела; парната инсталация е монтирана, но има места, където тръбите не са
свързани и на места е разкопано; има петна от мухъл на І и ІІ етаж; по проект трябваше да
има изолация на тавана, за да има наистина енергийна ефективност, но не е направена.
Цв. Костова-Зам.кмет по ОКМСД: По отношение на проекта по фонд „Козлодуй”, всички
знаете кой е бенефициента, надзора, процедурата по избор на изпълнител се проведе в
Министерството на енергетиката, те си избират надзора и упражняват контрол. Щом всичко
това не е изпълнено трябва да се обърнем към тях.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Общинска администрация също е заинтересована страна и ще Ви
помоля, заедно с д-р Диянова да отправите питане защо се е получило така
Д-р Диянова: По отношение на въпроса за трудовата медицина. За службите по трудова
медицина са нужни специални изисквания, правят рискограми на съответните предприятия и
по тях се правят медицински прегледи, които са първични и периодични. Периодичните
прегледи са различни за различните възрастови групи и за различните производства.
Общинския медицински център може да извършва тази дейност, тъй като има действаща
лаборатория и лекари с различни специалности.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Кой извършва тази дейност в общината?
23

Цв. Костова-Зам.кмет по ОКМСД: Общинска администрация има сключен договор със
службите по трудова медицина. Всяко предприятие или учреждение има договор,
Инспекцията по труда на задължи, със служби по трудова медицина. Те уреждат въпроса и
следят изискванията на Инспекцията по труда. Службата по трудова медицина е посредника
между съответния Медицински център и учреждението, чиито служители подлежат на
преглед, съгласно тези изисквания.
В 13:10ч. Хатидже Чолак излезе от залата и заседанието продължи с 15 общински
съветника.
Ф. Хасан – общински съветник: Има ли оферта от страна на Общинска администрация към
Медицински център І – Дългопол за извършване на тази дейност?
Цв. Костова-Зам.кмет по ОКМСД: Би трябвало Медицински център І – Дългопол да има
оферта към службата, която обслужва Общинска администрация по трудова медицина.
Ал. Александров – общински съветник: Като работодател в тази община СОУ „Св. Климент
Охридски” има сключен договор с фирма, която извършва дейности и има лиценз по трудова
медицина. В протокола към този договор е включено, че службата, която ще изпълнява
дейностите трябва да бъде Медицински център І – Дългопол. Защо в договорите на
Общинска администрация не е упоменато простичкото условие, че фирмата трябва да ползва
услугите на нашия Медицински център?
Цв. Костова-Зам.кмет по ОКМСД: Общината се обслужва от службата по трудова
медицина, тя ни е предложила три оферти и общината си е избрала.
Д-р Диянова: Общинска администрация избра да се правят прегледите на друго място,
водеха хората с автобуси, имаше списъци, но вече няма значение. Прегледите са на три
години, това вече е направено в общината, няма смисъл да го коментираме. Сега предстоят
прегледи на детски градини, списъците ги има. Всеки ще си даде офертата и хората ще си
решат кой да ги преглежда. Но за това, което е под шапката на общината, аз мисля, че при
наличие на общински Медицински център, аз не говоря за това да реализираме печалба, не
сме натоварили никого да ни плаща сметките…..По отношение на Здравните служби – в с.
Партизани е направен ремонт, сменена е дограма и службата придоби вид; малък ремонт е
направен в с. Поляците на покрива на Здравната служба; д-р Божанов постоянно пише
докладни за службата в с. Медовец, там е под всякаква критика; същата работа е и в с.
Цонево, също се нуждае от ремонт.
Цв. Костова-Зам.кмет по ОКМСД: До дни ще се обяви процедура за избор на изпълнител
на първият пакет от обектите, включени в Националния екодоверителен фонд, където са
включени с. Цонево, с. Поляците, с. Партизани и с. Лопушна.
Е. Емурла-Зам.-кмет по САКГ: Във връзка с основните ремонти, собственика на сградата, в
случай община Дългопол, трябва да вземе мерки, нямаме заложени средства, на за текущите
ремонти в самия договор за предоставяне се казва, че тези, които са наематели, те са на 10%
от реалната цена, за текущите ремонти отговаря наемателя.
Ф. Хасан – общински съветник: Понеже се спекулира, аз ще поискам от д-р Диянова опис
на договорите, сключени с Медицински център І – Дългопол.
Р. Иванова – общински съветник: В отчета д-р Диянова е написала, че има 7 специалисти,
които работят в Мед. център и са изплатени за заплати над 100 000лв. Доколкото аз знам,
Вие си взимате 40% от техния превод.
Д-р Диянова: Това не е печалба, това е издръжката на Мед. център от тези средства.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Прекратявам дебатите. Да чуем становищата на ПК”Финанси и
бюджет” и ПК”Здравеопазване и социални дейност”.
Д. Божкова – Предс. на ПК”ФБ”: Да бъде приет финансовия отчет и отчет за дейността на
„Медицински център І – Дългопол” ЕООД през 2014 година.
Ал. Александров – Предс. на ПК”ФБ”: Да бъде приет финансовия отчет на „Медицински
център І – Дългопол” ЕООД през 2014 година.
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Ф. Хасан – общински съветник: Предлагам като т.2 от проекта за решение да се запише: Да
се сезират компетентните и отговорни органи и ведомства във връзка с неизпълнените
дейности по Изпълнение на високоефективни енергоспестяващи мерки за Поликлиника –
гр.Дългопол по Международен фонд „Козлодуй”.
М. Исмаил – общински съветник: Искам да ми се дадат разходите перо по перо, разбивка
къде, какво е разходвано.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Д-р Диянова, ще Ви помоля да изпълните искането на г-н Исмаил
и да го предоставите в Канцеларията на Общински съвет.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Който е съгласен като т.2 от проекта за решение да се запише: Да
се сезират компетентните и отговорни органи и ведомства във връзка с неизпълнените
дейности по проекта за Изпълнение на високоефективни енергоспестяващи мерки за
Поликлиника – гр.Дългопол по Международен фонд „Козлодуй”, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 9 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6 гласа.
ПРИЕМА СЕ.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол с така направеното
допълнение, 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”
„Против”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„Възд. се”
„Против”
„Възд. се”
„Против”
„Възд. се”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 9 гласа;
“ПРОТИВ” – 3 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.
С 9 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, на основание чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 70-18
1. Приема финансов отчет и отчет за дейността на „Медицински център І – Дългопол”
ЕООД през 2014 година.
2. Възлага и задължава Кмета на общината да се сезират компетентните и отговорни
органи и ведомства във връзка с неизпълнените дейности по проекта за Изпълнение
на високоефективни енергоспестяващи мерки за Поликлиника – гр.Дългопол по
Международен фонд „Козлодуй”.
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ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община
Дългопол, относно: Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за
премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Дългопол.
В 13:45ч. Николай Христов и Мустафа Исмаил излязоха от залата и заседанието
продължи с 13 общински съветника.
Д. Костадинова – Зам.-предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя. Няма. Обобщеното
становище от всички комисии на Председателския съвет е да бъде приета Наредбата за
принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях
на територията на Община Дългопол.
Д. Костадинова – Зам.-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

отсъства

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – 2 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21,
ал.2 от ЗМСМА и чл.96, ал.1 и ал.2 от ПОДОС, чл.8 от ЗНА, чл.225а, ал.3 от ЗИД на ЗУТ
(обн. ДВ бр.82 от 26.10.2012 г.), Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 70-19
Приема на първо четене Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на
незаконни строежи или части от тях на територията на Община Дългопол.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община
Дългопол, относно: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с
общински имоти – безвъзмездно придобиване на имоти държавна собственост.
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В 13:47ч. Николай Христов и Хатидже Чолак влязоха в залата и заседанието продължи с
15 общински съветника.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какви са становищата
на ПК”Териториално устройство и екология” и ПК”Собственост и стопанство”?
В. Василев – Секр. на ПК”ТУЕ”: Да бъде приет проекта за решение.
Б. Николов-Член на ПК”СС”: Да бъде приет проекта за решение.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

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

отсъства

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21,
ал. 1, т. 8, от ЗМСМА и във връзка чл. 8, ал. 9 , т. 4 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 70-20
I.Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост – за 2015 г. като включва раздел IV „Придобиване на имоти”.
II. Дава съгласие за безвъзмездно придобиване на имоти държавна собственост с начин на
трайно ползване – дерета, предпазни диги, напоителни канали и канавки на територията на гр.
Дългопол и землище Дългопол, а именно:
1. Имот № 000007 с площ 25621 кв. м, местност „Чиплака”, начин на трайно ползване: дере,
описан в скица № К00123/31.03.2015 г., издадена от Общинска служба по земеделие гр.
Провадия.
2. Имот № 000043 с площ 30822 кв. м, начин на трайно ползване: предпазна дига, описан в
акт за публична държавна собственост № 8749/29.09.2014 г. и скица № К00124/31.03.2015
г., издадена от Общинска служба по земеделие гр. Провадия.
3. Имот № 000140 с площ 34985 кв. м, начин на трайно ползване: дере, описан в скица №
К00125/31.03.2015 г., издадена от Общинска служба по земеделие гр. Провадия.
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Имот № 000178 с площ 10103 кв. м, местност „Тузлалъка”, начин на трайно ползване: дере,
описан в скица № К00126/31.03.2015 г., издадена от Общинска служба по земеделие гр.
Провадия.
5. Имот № 000252 с площ 52997 кв. м, начин на трайно ползване: дере, описан в скица №
К00127/31.03.2015 г., издадена от Общинска служба по земеделие гр. Провадия.
6. Имот № 000304 с площ 62856 кв. м, начин на трайно ползване: дере описан в скица №
К00128/31.03.2015 г., издадена от Общинска служба по земеделие гр. Провадия.
7. Имот № 000427 с площ 5880 кв. м, начин на трайно ползване: предпазна дига, описан в акт
за публична държавна собственост № 8750/29.09.2014 г. и скица № К00129/31.03.2015 г.,
издадена от Общинска служба по земеделие гр. Провадия.
8. Имот № 000429 с площ 32263 кв. м, начин на трайно ползване: напоителен канал, описан в
скица № К00130/31.03.2015 г., издадена от Общинска служба по земеделие гр. Провадия.
9. Имот № 000910 с площ 2156 кв. м, начин на трайно ползване: предпазна дига, описан в акт
за публична държавна собственост № 8754/03.10.2014 г. и скица № К00131/31.03.2015 г.,
издадена от Общинска служба по земеделие гр. Провадия.
10. Имот № 000911 с площ 734 кв. м, начин на трайно ползване: предпазна дига, описан в акт
за публична държавна собственост № 8755/03.10.2014 г. и скица № К00132/31.03.2015 г.,
издадена от Общинска служба по земеделие гр. Провадия.
11. Имот № 000912 с площ 4503 кв. м, начин на трайно ползване: напоителен канал, описан в
скица № К00133/31.03.2015 г., издадена от Общинска служба по земеделие гр. Провадия.
12. Имот № 000928 с площ 12477 кв. м, начин на трайно ползване: предпазна дига, описан в
скица № К00134/31.03.2015 г., издадена от Общинска служба по земеделие гр. Провадия.
13. Имот № 000929 с площ 13762 кв. м, начин на трайно ползване: напоителен канал, описан в
скица № К00135/31.03.2015 г., издадена от Общинска служба по земеделие гр. Провадия.
14. Имот № 000930 с площ 14216 кв. м, начин на трайно ползване: предпазна дига, описан в
скица № К00136/31.03.2015 г., издадена от Общинска служба по земеделие гр. Провадия.
15. Имот № 000941 с площ 2788 кв. м, начин на трайно ползване: отводнителен канал, описан в
скица № К00137/31.03.2015 г., издадена от Общинска служба по земеделие гр. Провадия.
16. Имот № 000942 с площ 5078 кв. м, начин на трайно ползване: предпазна дига, описан в
скица № К00138/31.03.2015 г., издадена от Общинска служба по земеделие гр. Провадия.
17. Имот № 000965 с площ 3355 кв. м, начин на трайно ползване: отводнителен канал, описан в
скица № К00139/31.03.2015 г., издадена от Общинска служба по земеделие гр. Провадия.
III.Упълномощава и задължава Кмета на Община Дългопол да предприеме законосъобразни
мерки за изпълнение на решението.
4.

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА: Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на
община Дългопол, относно: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост –
стоматологичен кабинет в с. Медовец.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какви са становищата
на ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”?
Б. Николов-Член на ПК”СС”: Да бъде приет проекта за решение.
Д. Божкова – Предс. на ПК”ФБ”: 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”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
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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”

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 и във връзка чл. 8, ал. 9, т.4.,14, ал.7 от Закона за общинската
собственост и във вр. чл.17 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на ОбС-Дългопол, Общински съвет Дългопол
прие:
РЕШЕНИЕ 70-21
1. Открива процедура за отдаване под наем чрез публичен тьрг с явно наддаване на
следния недвижим имот -публична общинска собственост - стоматологичен кабинет с
площ от 12 кв.м. находящ се в поземлен имот с идентиификатор 47620.501.315 но
кадастралния план на с. Медовец. Подробно описан в АОС № 521/03.10.2013 г.
2. Срок на отдаване 5 / пет / години.
3. Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 64.00 лв. с включен ДДС.
4. Задължава и упълномощава кмета на община Дългопол да предприеме
законосъобразни мерки за изпълнение на Решението.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА: Докладна записка от Маринка Иванова – кмет на
община Дългопол, относно: Изготвяне на предложение за отпускане на персонална пенсия
по реда на чл.92 от КСО.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Какво е становището на
ПК”Здравеопазване и социални дейности”?
Ал. Александров-Предс. на ПК”ЗСД”: 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” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 70-22
Дава съгласие за внасяне на предложение пред Министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия на Антоанета Паскалева Димитрова и Винислав Паскалев Димитров.
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ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на
Община Дългопол, относно: Заявления за еднократна помощ.
Ал. Александров – Предс. на ПК”ЗСД”: Колеги, становището на комисията е да бъде
отпусната еднократна помощ в размер на 500лв. на учениците в неравностойно положение
от VІІІа, VІІІб и ХІІв клас от СОУ „Св. Климент Охридски” – гр. Дългопол.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 500лв. на учениците в неравностойно
положение от VІІІа, VІІІб и ХІІв клас от СОУ „Св. Климент Охридски” – гр. Дългопол, моля
да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

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

отсъства

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6
и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие
РЕШЕНИЕ 70-23-1
1.Отпуска еднократна помощ в размер на 500лв. на учениците в неравностойно положение
от VІІІа, VІІІб и ХІІв клас от СОУ „Св. Климент Охридски” – гр. Дългопол.
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 200лв. на учениците в неравностойно положение от VІІІ и ХІІ
клас от СОУ „Назъм Хикмет” – с. Медовец.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200лв. на учениците в неравностойно
положение от VІІІ и ХІІ клас от СОУ „Назъм Хикмет” – с. Медовец, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
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5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

отсъства

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

отсъства

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6
и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие
РЕШЕНИЕ 70-23-2
1.Отпуска еднократна помощ в размер на 200лв. на учениците в неравностойно положение
от VІІІ и ХІІ клас от СОУ „Назъм Хикмет” – с. Медовец.
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 Петранка Василева Георгиева, заявление с вх. №
9400-118/19.01.2015 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 Петранка Василева Георгиева, моля
да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

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

отсъства

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
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Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6
и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие
РЕШЕНИЕ 70-23-3
1.Отпуска еднократна помощ на Петранка Василева Георгиева – 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 200лв. на Христина Петрова Ефтимова, заявление с вх. №
ОС-116/21.04.2015 г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200лв. на Христина Петрова Ефтимова, моля
да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

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

отсъства

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6
и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие
РЕШЕНИЕ 70-23-4
1.Отпуска еднократна помощ на Христина Петрова Ефтимова – жител на гр. Дългопол, в
размер на 200 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
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Ал. Александров – Предс. на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 200лв. на Александра Живкова Кръстева и Неделина
Живкова Кръстева представлявани от Веселина Ангелова Кръстева - майка, заявление с вх.
№ ОС-117/21.04.2015 г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200лв. на Александра Живкова Кръстева и
Неделина Живкова Кръстева представлявани от Веселина Ангелова Кръстева - майка, моля
да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

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

отсъства

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6
и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие
РЕШЕНИЕ 70-23-5
1.Отпуска еднократна помощ на Александра Живкова Кръстева и Неделина Живкова
Кръстева жители на с. Аспарухово, в размер на 200 лв. Сумата да бъде получена от Веселина
Ангелова Кръстева – майка.
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 400лв. на Венцислав Тодоров Киров, заявление с вх. № 9400718/20.04.2015 г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 400лв. на Венцислав Тодоров Киров, моля да
гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
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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

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6
и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие
РЕШЕНИЕ 70-23-6
1.Отпуска еднократна помощ на Венцислав Тодоров Киров – жител на с. Камен дял, в
размер на 400 лв.
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 да бъдат отложении за разглеждане на следващото заседание на Общински
съвет.
Други предложения нямаше и се пристъпи към гласуване.
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл. 21, ал.1, т.23
от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 70-23-7
Отлага за разглеждане на следващото заседание на Общински съвет-Дългопол:
1. Заявление с вх. № 9400-731/21.04.2015 г. от Ахмед Кямил Нурула с адрес с. Лопушна.
2. Заявление с вх. № 9400-570/24.03.2015 г. от Гергина Костова Панайотова с адрес гр.
Дългопол.
3. Заявление с вх. № 9400-440/09.03.2015 г. от Йорданка Иванова Станчева с адрес гр.
Дългопол.
4. Заявление с вх. № 9400-602/30.03.2015г. от Павлинка Ангелова Божкова с адрес гр.
Дългопол.
5. Заявление с вх. № 9400-634/03.04.2015 г. от Давид Стефанов Горанов.
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6. Заявление с вх. № 9400-662/08.04.2015г. от Айше Изет Хаккъ с адрес в
с. Рояк
общ. Дългопол.
7. Заявление с вх. № ОС-106/15.04.2015г. от Димитър Александров Михалев с адрес гр.
Дългопол.
8. Заявление с вх. № 9400-747/22.04.2015г. от Станка Тодорова Илиева с адрес гр.
Дългопол.
9. Заявление с вх. №9400-401/26.02.2015г. от Сюлейман Ахмед Сюлейман с адрес с.
Цонево.

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Николай Христов закри заседанието на
Общински съвет - Дългопол в 14:05 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/НИКОЛАЙ ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/ Д. ТОНЧЕВА/
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