ПРОТОКОЛ

№52

от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 28.03.2014 г.

Днес, 28.03.2014 г. в гр.Дългопол, в залата на Общински съвет – гр.Дългопол от 9:00 часа,
се проведе 52-то редовно заседание на Общински съвет – Община Дългопол, Варненска област.
Присъстваха 15 от общо 17 съветника.
Николай Христов - Председател на Общинския съвет обяви, че заседанието е законно – редовно
е свикано, присъстват повечето от половината от общия брой съветници, поради което може да
бъде открито.
Присъстват:
1. Николай Иванов Христов – присъства
2. Даниела Маринова Костадинова - присъства
3. Добромир Василев Иванов – присъства
4. Радка Илиева Дукова - Русева – присъства
5. Мустафа Юнуз Исмаил – присъства /отсъства от 11:30ч. до 11:32ч. и от 11:55ч. до 12:10ч./
6. Хюсеин Реджебов Ибов – отсъства
7. Ферхан Юсеин Хасан – присъства
8. Насуф Юсуфов Насуфов – отсъства
9.Хатидже Мехмед Чолак - присъства
10.Александър Неделчев Александров – присъства
11.Васил Радославов Василев – присъства
12. Евгения Илиева Русева – присъства
13. Борислав Благоев Николов – присъства
14. Емил Димитров Енев – присъства
15.Халил Салиев Насуфов - присъства
16. Руска Йорданова Иванова – присъства
17. Тодорка Божкова Вълчева – присъства
Предварително обявен проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Питания и предложения от граждани
2. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Предложение за
изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот
00789.202.515 от кадастралната карта на с. Аспарухово, 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”
3. Докладна записка от Александър Александров – Общински съветник, относно: Предложение за
изработване на Подробен устройствен план в УПИ ХV-1307 в кв.120
Вносител: Александър Александров – Общински съветник
Докладчик: Александър Александров – Общински съветник
Становище: ПК”Териториално устройство и екология”
4. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Определяне на
допълнително стимулиране на всеки кръводарител от община Дългопол за 2014г.

Вносител: Маринка Иванова – Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК”Финанси и бюджет” и ПК”Здравеопазване и социални дейности”
5. Докладна записка от Цвета Костова – ВИД Кмет на Община Дългопол, относно: Актуализиране
списъка на длъжностите и лицата с право на транспортни разноски.
Вносител: Цвета Костова – ВИД кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
6. Докладна записка от Николай Христов – Председател на Общински съвет - Дългопол, относно: Отчет за
дейността на Общински съвет и на неговите комисии за 2013г.
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Вносител: Николай Христов – Председател на Общински съвет
Докладчик: Николай Христов – Председател на Общински съвет
Становище: Председателски съвет
7. Докладна записка от Цвета Костова – ВИД Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
изпълнение на решенията на ОбС-Дългопол от общинска администрация за периода 01.06.201331.12.2013г.
Вносител: Цвета Костова – ВИД Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова- Секретар на Община Дългопол
Становище: Председателски съвет
8. Отчет за дейността на „Медицински център І – Дългопол” ЕООД през 2013 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”
9. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2013г.
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”
10. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане 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”Здравеопазване и
социални дейности”
11. Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на Общинска
програма за 2014 година за мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с
изявени дарби.
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”
12. Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на годишен
отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда и Програмата за управление на
отпадъците на територията на община Дългопол през 2013г.

Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
Докладчик: Татяна Михалева – Гл. експерт Еколог
Становище:ПК”Териториално устройство и екология”
13. Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
годишен отчет за изпълнение на Плана за развитие на туризма в Община Дългопол през 2013г.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
Докладчик: Мехмед Шакир-Гл. експерт „Търговия, туризъм и транспорт”
Становище: ПК”Териториално устройство и екология”
14. Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Общинска Програма за 2014г. 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”
15. Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на Община Дългопол за
2013г. и Годишен план за действие по изпълнение на общинска стратегия за развитие на
социалните услуги в Община Дългопол (планов период 2014г.)
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
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Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейност”
16. Докладна записка от Цвета Костова – ВИД Кмет на Община Дългопол, относно: Информация
във връзка с кандидатстване и реализиране на проекти по Оперативните програми на
Европейските фондове.
Вносител: Цвета Костова – ВИД кмет на Община Дългопол
Докладчик: Веселин Върбанов-Дир. дирекция ИППОП
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти”
17. Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Дългопол и издаване на
сертификати клас В
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
Докладчик: Февзи Хасан- Дир. Дирекция УТОСЕЕЕУЗГФ
Становище: Всички постоянни комисии
18. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Одобряване на
компенсирани промени в източника на финансиране в Приложение №8 и №9 към бюджета на
община Дългопол за 2014г.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж.Емурла Емурла-Зам.-кмет по САКГ
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
19. Докладна записка от Членове на ПК”Собственост и стопанство”, относно: Постъпило искане
от Кмета на с.Цонево, общ.Дългопол с вх.№ОС-81/20.03.2014г.
Вносител: Членове на ПК”Собственост и стопанство”
Докладчик: Мустафа Юнуз – Секретар на ПК”Собственост и стопанство”
Становище: ПК „Собственост и стопанство”, ПК”Териториално устройство и екология” и
ПК”Финанси и бюджет”
20.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, вчера постъпи искане за включване в дневния ред на Докладна
записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Кандидатстване на Община
Дългопол по проект „Интегрирана система за превантивни дейности за опазване на горския потенциал от
пожари, свързана с изграждане на водоохранителни съоръжения, наблюдателни пунктове и подобряване на
достъпа до горските територии на община Дългопол” по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал
и въвеждане на превантивни дейности” по „Програма за развитие на селските райони” 2007-2013г.
Докладната беше разгледана на ПК „СПЕП” и беше взето решение да бъде включена в дневния ред на
днешното заседание. Така проекта за дневен ред става от 21 точки. Имате ли други предложения?

Ф. Хасан-общ. съветник: Уважаеми г-н Председател, г-жо Кмет, представители на Общинска
администрация, кметове на населени места. Имам процедурно предложение – всички докладни да
бъдат отложени за разглеждане на следващото заседание на Общински съвет, които са по
предложение на Общинска администрация и от тук нататък да бъдат отлагани, докато не се
отговори на въпросите, зададени от общинските съветници и от гражданите.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли други предложения по дневния ред? Няма. По процедурното
предложение на г-н Хасан, който е съгласен всички докладни да бъдат отложени за разглеждане на
следващото заседание на Общински съвет, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 5 гласа;
“ПРОТИВ” – 5 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –5 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване с така предложения дневен ред,
включвайки и предложената от Общинска администрация докладна, който е съгласен проекта за
дневен ред да бъде приет за дневен ред на днешното заседание, моля да гласува!
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Резултати от гласуването:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.
ПРИЕМА СЕ.
Приет Дневен ред:
1.Питания и предложения от граждани
2. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Предложение за
изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот
00789.202.515 от кадастралната карта на с. Аспарухово, 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”
3. Докладна записка от Александър Александров – Общински съветник, относно: Предложение за
изработване на Подробен устройствен план в УПИ ХV-1307 в кв.120
Вносител: Александър Александров – Общински съветник
Докладчик: Александър Александров – Общински съветник
Становище: ПК”Териториално устройство и екология”
4. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Определяне на
допълнително стимулиране на всеки кръводарител от община Дългопол за 2014г.

Вносител: Маринка Иванова – Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК”Финанси и бюджет” и ПК”Здравеопазване и социални дейности”
5. Докладна записка от Цвета Костова – ВИД Кмет на Община Дългопол, относно: Актуализиране
списъка на длъжностите и лицата с право на транспортни разноски.
Вносител: Цвета Костова – ВИД кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
6. Докладна записка от Николай Христов – Председател на Общински съвет - Дългопол, относно: Отчет за
дейността на Общински съвет и на неговите комисии за 2013г.
Вносител: Николай Христов – Председател на Общински съвет
Докладчик: Николай Христов – Председател на Общински съвет
Становище: Председателски съвет
7. Докладна записка от Цвета Костова – ВИД Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
изпълнение на решенията на ОбС-Дългопол от общинска администрация за периода 01.06.201331.12.2013г.
Вносител: Цвета Костова – ВИД Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова- Секретар на Община Дългопол
Становище: Председателски съвет
8. Отчет за дейността на „Медицински център І – Дългопол” ЕООД през 2013 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”
9. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2013г.
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”
10. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Общинска програма за закрила на детето за 2014г.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова – Зам.-кмет по ОКМСД
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Становище:ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности" и ПК”Здравеопазване и
социални дейности”
11. Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на Общинска
програма за 2014 година за мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с
изявени дарби.
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”
12. Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на годишен
отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда и Програмата за управление на
отпадъците на територията на община Дългопол през 2013г.

Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
Докладчик: Татяна Михалева – Гл. експерт Еколог
Становище:ПК”Териториално устройство и екология”
13. Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
годишен отчет за изпълнение на Плана за развитие на туризма в Община Дългопол през 2013г.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
Докладчик: Мехмед Шакир-Гл. експерт „Търговия, туризъм и транспорт”
Становище: ПК”Териториално устройство и екология”
14. Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Общинска Програма за 2014г. 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”
15. Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на Община Дългопол за
2013г. и Годишен план за действие по изпълнение на общинска стратегия за развитие на
социалните услуги в Община Дългопол (планов период 2014г.)
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейност”
16. Докладна записка от Цвета Костова – ВИД Кмет на Община Дългопол, относно: Информация
във връзка с кандидатстване и реализиране на проекти по Оперативните програми на
Европейските фондове.
Вносител: Цвета Костова – ВИД кмет на Община Дългопол
Докладчик: Веселин Върбанов-Дир. дирекция ИППОП
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти”
17. Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Дългопол и издаване на
сертификати клас В
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
Докладчик: Февзи Хасан- Дир. Дирекция УТОСЕЕЕУЗГФ
Становище: Всички постоянни комисии
18. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Одобряване на
компенсирани промени в източника на финансиране в Приложение №8 и №9 към бюджета на
община Дългопол за 2014г.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж.Емурла Емурла-Зам.-кмет по САКГ
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
19. Докладна записка от Членове на ПК”Собственост и стопанство”, относно: Постъпило искане
от Кмета на с.Цонево, общ.Дългопол с вх.№ОС-81/20.03.2014г.
Вносител: Членове на ПК”Собственост и стопанство”
Докладчик: Мустафа Юнуз – Секретар на ПК”Собственост и стопанство”
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Становище: ПК „Собственост и стопанство”, ПК”Териториално устройство и екология” и
ПК”Финанси и бюджет”
20. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Кандидатстване
на Община Дългопол по проект „Интегрирана система за превантивни дейности за опазване на горския
потенциал от пожари, свързана с изграждане на водоохранителни съоръжения, наблюдателни пунктове и
подобряване на достъпа до горските територии на община Дългопол” по мярка 226 „Възстановяване на
горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” по „Програма за развитие на селските райони”
2007-2013г.

Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Веселин Върбанов-Дир. дирекция ИППОП
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти”
21.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Заявления за
еднократна помощ.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейност”
Ф. Хасан-общ. съветник: Уважаеми г-н Председател, колеги общински съветници, очаквах да
бъде такъв резултата от гласуването, разбираемо е колегите защо гласуват „Въздържал се”.
Предлагам след края на заседанието или още в самото начало, общински съвет да излезе с
декларация по отношение на нещата, които се случват като взаимодействие между общинска
администрация и общински съвет. Неглижирането и неотговарянето на въпросите нарушава
изцяло законодателния процес, който е фиксиран и регламентиран в ЗМСМА и съответно да се
сезират съответните компетентни органи – сметна палата, държавен финансов контрол и всички
органи, които имат касателство по отношение на въпросите, които са зададени от общинските
съветници и гражданите. Не може в 2014г., в една демократична държава да се неглижира и да
остава без всякакво внимание нещата, които се случват по отношение на работата, която би
трябвало да има във взаимоотношението между общински съвет и общинска администрация. За
това правя конкретно предложение – общинските съветници да излезем с декларация във връзка
със стила, подхода и начина на общинска администрация към незачитането на въпросите, които са
зададени от страна на общински съветници и граждани.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, предлагам предложението на г-н Хасан да бъде включено за
разглеждане към т.1 от дневния ред - Питания и предложения от граждани. Който е съгласен, моля
да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5 гласа.
ПРИЕМА СЕ.
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Питания и предложения от граждани.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Постъпил е отговор от общинска администрация на питане от
Александър Александров-общински съветник. Можете да се запознаете, г-н Александров, ако
имате въпроси ще Ви дам възможност да ги зададете. Във връзка с декларацията, г-н Хасан, имате
ли готовност за текста?
Ф. Хасан-общ. съветник: Нямам готовност за текст.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, във връзка с изготвяне на декларация, по предложение на г-н
Хасан, предлагам да изберем Временна комисия, в чийто състав да бъдат включени
ръководителите на Политически групи и Председателя на ОбС. В процедура на гласуване, който е
съгласен да бъде избрана Временна комисия за изготвяне на декларация от името на Общински
съвет-Дългопол, във връзка с непредоставянето на отговори от страна на Общинска
администрация, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
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“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на чл. 21., ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
както и на основание чл. 42 във връзка с чл. 57, ал. 1 от ПОДОС, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 52-1
1. Избира Временна комисия за изготвяне на декларация от името на Общински съветДългопол, във връзка с непредоставянето на отговори от страна на Общинска
администрация.
2. В състава на комисията да бъдат включени ръководителите на Политически групи и
Председателя на ОбС, който да бъде и Председател на Временната комисия.
3. Задължава Председателя на комисията да свика заседание на Временната комисия в деня на
първият предстоящ Председателски съвет на Общински съвет-Дългопол.
Н.Христов-Предс. на ОбС: Г-н Александров, имате ли питане във връзка с отговора на общинска
администрация?
Ал. Александров-общ. съветник: Да, имам питане във връзка с отговора.. Уважаеми дами и
господа общински съветници, уважаема г-жо Кмет, кметски наместници. От отговора на питането,
който аз като общински съветник съм изпратил до общинска администрация, става ясно, че за
вземане на Решение №9-5, общинският съвет е бил манипулиран, основанието за вземането на
Решението или както аз образно се изразих в моето питане – сиренцето в капана за мишки.
Проекта, по който трябваше да кандидатства общината го няма и общината си отговаря – не е
кандидатствано. Това поражда следващото мое питане. Тъй като в отчета на Кмета на общината и
на Председателя на ОбС се вижда един огромен куп от разпределителни сделки, от публична в
частна, пак за кандидатстване по проекти, по колко от тези сделки не са подадени
документи…..спомняте си имаме Решения за спортни имоти от публична в частна, за читалища от
публична в частна, за колко от тях няма проекти? Нека отговора пак да бъде писмен.
К. Балинова-Секретар на общ. Дългопол: Уважаеми дами и господа общински съветници, аз
твърдя, че това, което казва г-н Александров абсолютно не е вярно. Това, че Общински съвет е бил
манипулиран с вземане на Решение №9-5/21.03.2012г., защото по същество самото Решение дава
съгласие община Дългопол да кандидатства с проект по мярка 122 по ПРСР. Следващото Ваше
цитирано Решение №14-1/27.06.2012г., което касае даряването на общинската гора, дарението е на
общинското предприятие и то само да кандидатства с проект за закупуване на лесовъдна техника
по мярка 122, т.е. да обезпечи тегленето на кредит, понеже предприятието като кандидатства има
процент съфинансиране, с който кредит да бъде обезпечено това съфинансиране. В отговора ни се
съдържа точно тази информация, дали предприятието е кандидатствало и дали е теглило кредит,
във връзка с което е дарена гората. Вие сте принципал на това търговско дружество и
информацията трябва да я получите от самото предприятие. Обръщам се към г-н Хасан, искам да
посочите точно на кои въпроси на граждани и на общински съветници не сме отговорили.
М. Иванова-Кмет на Община Дългопол: Уважаеми дами и господа, общината има огромен успех
по спечелване на процедури по ПРСР и по проекти. Не разбирам г-н Александров защо не е
доволен от това. Кандидатствано е и за читалищата, проектите са в ПРСР, просто кандидатите бях
много и не достигнаха парите за финансиране, в 226 мярка парите бяха много малко, за това и
предприятието си изтегли проекта, не е теглен кредит. Аз моля да не се манипулира
обществеността, да се говорят единствено и само истини, защото другото не е достойно.
Ал. Александров-общ. съветник: Може би г-жа Иванова забрави условието, което постави
общински съвет, когато се прехвърляха имотите от публична в частна, че ако не се случат нещата,
те ще бъдат върнати веднага обратно в публична общинска собственост. Сега при неслучили се
проекти всички читалища са частна общинска собственост, включително и читалища, в които има
кметства. Щом след нашето принципно съгласие тия проекти не са се състояли, връщаме ги
обратно и аз ще го внеса на следващото заседание на общински съвет.
М. Иванова-Кмет на Община Дългопол: Аз твърдя, че г-н Александров иска спъване на
финансирането на тези читалища. Средата на тази година ще отворят следващия програмен
период, това че преди това не се е случило не означава, че в следващия програмен период няма да
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се случат проектите и те са от първите, които ще бъдат финансирани, проектите ни имат по 90
точки.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Има ли други въпроси по първа точка от гражданите?
Анатоли Ангелов-гражданин: Уважаема г-жо Кмет, уважаеми г-н Председател, уважаеми
Общински съветници, граждани! Аз имах питания, на които не ми беше отговорено и такива, на
които беше отговорено с празни приказки. Това са въпроси, относно къде са изхарчени
представителните разходи на Кмета за предходната година, какви са били разходите за вестник
„Гласът на долината” за предходната година, изцяло липсваше отговор на въпроса ми какви са
разходите за поддръжка на МПС през 2013г. Аз знам, че не сте свикнали да отговаряте на въпроси,
но трябва да свиквате, защото съм подготвил още няколко и ще ги внеса в деловодството на
общината. Тези нови въпроси са: 1. Колко и кои хора са назначени на граждански договори в
община Дългопол и има ли сред тях роднини на някой от управляващите? 2. Колко заплати се
дължат на служителите на „Земи и гори”? 3. Става въпрос за пътя, който се предвижда да се строи
между с. Сава и с. Аспарухово. Минава ли покрай имоти, които са собственост на юридически
лица и ако да на кои? Накратко това са ми въпросите. Благодаря Ви!
ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:
Предложение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за
поземлен имот 00789.202.515 от кадастралната карта на с. Аспарухово, общ. Дългопол, обл. Варна
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Ф. Хасан-общ. съветник: Нека кмета на с. Аспарухово да вземе отношение.
Иван Петков-кмет на с. Аспарухово: Трябва да знам за какво става въпрос.
М. Иванова-Кмет на Община Дългопол: Уважаеми колеги, ако няма уважение към общинска
администрация, ще ги изтегля от заседанието на ОбС. Вече поредица от сесии демонстрирате
ехидно и недостойно поведение, чуваме нападки и лъжи от определени общински съветници, нека
да се уважаваме. Ако във Вас има нагнетена злоба, нека не си я изкарвате на тези, които работят
денонощно.
Е. Емурла-Зам.-кмет по САКГ: Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа общински
съветници, колеги! По принцип не е регламентирано в закона да се съгласува с кмета на
населеното място по отношение на изработване на ПУП, защото касае частна собственост,
регламентирано е при какви условия и как става тяхното одобрение. Никой не бяга от
възможността кмета на населеното място да се запознае. Става въпрос за лицето Драгомир
Драганов, собственик на поземлен имот, което означава, че е извън регулация, близо до
населеното място. Явно човека има инвестиционни намерения и иска да се промени
предназначението на имота от примерно нива, да стане за жилищно строителство. Близо до
населеното място е, разгледано е на експертен съвет, специалистите са дали своето становище,
няма пречка да бъде одобрено. Понеже е извън регулация се изисква решение на ОбС.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Ако няма други въпроси нека чуем становището на ПК”Териториално
устройство и екология”.
В. Василев-Секр. на ПК „ТУЕ”: Да бъде приет проекта за решение.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен, да бъде приет
проекта за решение, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, на основание чл.21, ал.1, т.11 от
ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ и чл.124б, ал.1 ЗУТ, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 52-2
1.Общински съвет - гр.Дългопол дава на Драгомир Димитров Драганов разрешение за за
изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на
поземлен имот с идентификатор 00789.202.515 от кадастралната карта на с.Аспарухово,
общ.Дългопол, обл.Варна във връзка с промяна предназначението му от земеделска земя в
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територия за неземеделски нужди – за жилищно строителство и одобрява задание за изработване
на План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 00789.202.515
от кадастралната карта на с.Аспарухово, общ.Дългопол, обл.Варна, което е неразделна част от
настоящото разрешение. ПУП да се изготви в обем и съдържание съгласно изискванията та
Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и
всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
2.Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ с обявление, което да се постави
на определените за това места в сградите на Община Дългопол и Кметство – с.Аспарухово и да се
публикува на интернет страницата на общината и в местния вестник и същото да се впише
служебно в регистъра на общинската администрация съгласно чл.5 , ал.5 ЗУТ.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Александър Александров – Общински съветник, относно:
Предложение за изработване на Подробен устройствен план в УПИ ХV-1307 в кв.120.
Ал. Александров-общ. съветник: Г-н Председател, изтеглям докладната.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Аз предлагам да я отложим за разглеждане на следващото заседание на
ОбС. Който е съгласен с предложението ми докладната да бъде отложена за разглеждане на
следващото заседание на ОбС, 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 от
ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 52-3
ОТЛАГА за разглеждане на следващото заседание на ОбС-Дългопол, докладна записка от
Александър Александров – Общински съветник, относно: Предложение за изработване на Подробен
устройствен план в УПИ ХV-1307 в кв.120
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:
Определяне на допълнително стимулиране на всеки кръводарител от община Дългопол за 2014г.

Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Ф. Хасан-общ. съветник: Уважаеми г-н Председател, колеги общински съветници, г-жо Кмет,
имам забележка. Всичко, което се случва като кръводаряване е добре, това е една хубава
инициатива, която се случва всяка година. Но какво прави впечатление? Кръводаряването
приключи и в момента взимаме постфактум решение, защото средствата също са изплатени,
доколкото знам. Имаше предложение от Председателя на ОбС, средствата да бъдат повече, но
това, че се случва постфактум не е за пръв път и няма как това да се случи.
Цв. Костова – Зам.-кмет по ОКМСД: Уважаема г-жо Кмет, уважаеми г-н Председател, уважаеми
общински съветници! Да, г-н Хасан е прав, но не става въпрос за нарушаване на някаква
финансова рамка и размер на стимулирането, а за това, че през 2012г. е взето решение да се
стимулират кръводарителите с купони за продукти, но хората предпочитат да си ги получат под
формата на парични средства. Това не е последната кампания, миналата година направихме две.
Ф. Хасан-общ. съветник: Предлагам при бъдещи кампании да бъде взето съответното решение
предварително.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Да, може да се свика ПК”Здравеопазване и социални дейности”, да се
вземе решение и да се внесе за гласуване на следващото заседание на ОбС. Ако няма други
въпроси нека чуем становищата на ПК”Финанси и бюджет” и ПК”Здравеопазване и социални
дейности”.
Д.Божкова-Предс. на ПК „ФиБ”: Становището е положително.
Ал.Александров-Предс. на ПК „ЗСД”: Становището е положително.
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Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен, проекта
за решение да бъде приет за решение на общински съвет, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

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

отсъства

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
„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, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 52-4
Общински съвет-Дългопол определя стимулиране на всеки кръводарител от общината за 2014г. в
размер на 20/двадесет/ лева.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Цвета Костова – ВИД Кмет на Община Дългопол,
относно: Актуализиране списъка на длъжностите и лицата с право на транспортни разноски.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
ПК”Финанси и бюджет”?
Д.Божкова-Предс. на ПК „ФиБ”: Становището е положително.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен, да бъде приет
проекта за решение, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 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 52-5
Да отпаднат от списъка на длъжностите и лицата с право на транспортни разноски както следва:
№
1.
2.

Име и фамилия
Велислава Тодорова Ганева
Снежана Бонева

Заемана длъжност
Мл. Спец. ТСУ
Организ. и
координатор
„Автотранспорт”

маршрут
Аспарухово-Дългопол-Аспарухово
Варна-Дългопол-Варна
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ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Николай Христов – Председател на Общински съвет Дългопол, относно: Отчет за дейността на Общински съвет и на неговите комисии за 2013г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на
Председателския съвет?
Д. Костадинова-Зам.-предс. на ОбС: Становището е положително.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен, да бъде приет
отчета, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл.27, ал.6 от
ЗМСМА и чл.16, ал.4 от ПОДОС, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 52-6
Приема отчета за дейността на Общински съвет и на неговите комисии за 2013г.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Цвета Костова – ВИД Кмет на Община Дългопол,
относно: Отчет за изпълнение на решенията на ОбС-Дългопол от общинска администрация за
периода 01.06.2013-31.12.2013г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
К. Балинова-Секретар на общ. Дългопол: Уважаеми общински съветници, допусната е грешка в
отчитането на изпълнението на Решение №38-11, където моля да бъде коригирано, че е изпълнено
в частта на т.1, т.4, т.5 и т.6, защото със следващо решение е отменена т.2 и т.3; да бъде
коригирано Решение №38-14, като статуса на решението е отменено, не подлежи на изпълнение и
Решение №38-15 също е отменено и не подлежи на изпълнение.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Какво е становището на Председателския съвет?
Д. Костадинова-Зам.-предс. на ОбС: Становището е положително след така направените
корекции.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен, да бъде приет
отчета за изпълнение на решенията на ОбС-Дългопол , моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл.21, ал.1,т.23 и
ал.2, във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 52-7
Приема отчет за изпълнението на Решенията на Общински съвет-Дългопол за периода
01.07.2013-31.12.2013г., съгласно Приложение №1.
ПО ТОЧКА ОСЕМ: Отчет за дейността на „Медицински център І – Дългопол” ЕООД през 2013
година.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Нека чуем становищата на
ПК”Финанси и бюджет” и ПК”Здравеопазване и социални дейности”.
Д.Божкова-Предс. на ПК „ФиБ”: Становището е положително.
Ал.Александров-Предс. на ПК „ЗСД”: Становището е положително.
Ф. Хасан-общ. съветник: Имаше предложение от ПК”Финанси и бюджет” да се запише като т.2 в
Решението – Да се инициира среща с ръководителите на бюджетните организации на територията
на община Дългопол и Управителя на „Медицински център І – Дългопол” ЕООД, във връзка с
провеждането на профилактични прегледи (трудова медицина).
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Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, който е съгласен с предложението на ПК”Финанси и бюджет”,
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, да бъде приет
отчета за дейността на „Медицински център І – Дългопол” ЕООД през 2013 година с така
направеното допълнение, 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 52-8
1. Приема отчета за дейността на „Медицински център І – Дългопол” ЕООД през 2013 година.
2. Задължава ПК”Финанси и бюджет” и ПК”Здравеопазване и социални дейности” да инициират
среща с ръководителите на бюджетните организации на територията на община Дългопол и
Управителя на „Медицински център І – Дългопол” ЕООД, във връзка с провеждането на
профилактични прегледи (трудова медицина).
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2013г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на ПК „
Образование, култура, младежки и спортни дейности " и ПК”Здравеопазване и социални
дейности”?
Е. Енев-Предс. на ПК”ОКМСД”: Становището е положително.
Ал.Александров-Предс. на ПК „ЗСД”: Становището е положително.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен, да бъде приет
отчета за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2013г., моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1,т.23 и
ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 52-9
Приема отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2013г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2014г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на ПК „
Образование, култура, младежки и спортни дейности " и ПК”Здравеопазване и социални
дейности”?
Е. Енев-Предс. на ПК”ОКМСД”: Становището е положително.
Ал.Александров-Предс. на ПК „ЗСД”: Становището е решението да бъде взето в зала.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен, да бъде приета
Общинска програма за закрила на детето за 2014г., моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
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“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл.21, ал.1,т.23 и
ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 52-10
Приема Общинска програма за закрила на детето за 2014г.
В 10:10ч. бе обявена 15 минутна почивка, след което заседанието продължи със 15 съветника.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на Общинска програма за 2014 година за мерките за насърчаване
на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на ПК „
Образование, култура, младежки и спортни дейности " и ПК”Здравеопазване и социални
дейности”?
Е. Енев-Предс. на ПК”ОКМСД”: Становището е положително.
Ал.Александров-Предс. на ПК „ЗСД”: Становището е положително.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен, да бъде приета
Общинската програма за 2014 година за мерките за насърчаване на творческите заложби и
потребности на деца с изявени дарби, 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 52-11
Приема Общинска програма за мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на
деца с изявени дарби за 2014 година.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на годишен отчет за изпълнение на програмата за опазване на
околната среда и Програмата за управление на отпадъците на територията на община Дългопол
през 2013г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Ф. Хасан-общ. съветник: Имам две питания във връзка с докладната. Знае ли общинска
администрация колко са нерегламентираните сметища в община Дългопол по населени места?
Какви мерки се взимат по отношение на тях? Какво се случи с т.нар. сметопочистваща техника, за
която бяха платени 78 000лв.? Искам и на двата въпроса да ми се отговори писмено!
Т. Михалева – Гл. експерт Еколог: Както казах и на предната сесия, отстраняват се нередностите
по камиона и в най-скоро време ще бъде готов.
М. Иванова-Кмет на Община Дългопол: Нямаме повече сметища, отколкото винаги е имало.
Ангажиментите по нерегламентираните сметища са на кметовете по населени места, те носят
отговорност, те трябва да съставят актове.
Ал.Александров-общ. съветник: Във връзка с това, което каза г-жа Иванова, тъй като кмета на
общината изпълнява функции и на кмет на град Дългопол. Въпроса ми е директно към кмета на
град Дългопол – Защо изкуствено и принудително се поддържа сметището, при положение, че в
общината не трябва да има сметище? Чета в отчета с изумление, че изкуствено и принудително се
поддържа сметището в града. Колко акта са направени, г-жо Иванова, както призовавахте
кметовете по населени места? Какво струва на жителите на град Дългопол постоянното
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запръстяване на сметището? Да не говорим за ефекта от постоянното му запалване, от който целия
югоизточен край на Дългопол страда. Въпроса ми към Вас е директно като кмет на град Дългопол.
Вторият ми въпрос, който е по-всеобхватен касае зелените площи и поддържането на чистотата в
общината. Колко са тия зелени площи? Само с метене и оборки ли ги поддържаме? Какво означава
оборка, защото аз не съм срещал такава българска дума? Каква е площта на парковете? Колко
често се пръскат против кърлежи, защото нашите деца играят в тия паркове? Каква сума е
отделена за това през 2013г.? Какво правим през 2014г., освен да режем розите? Държа да ми се
отговори сега, защото на следващото заседание в писмен вид си губи смисъла.
Т. Михалева – Гл. експерт Еколог: Поддържането и чистотата на зелените площи става с метене
и оборки. Оборките стават с хора от общината, като се почиства цялата зелена територия от
торбички, хартии и други отпадъци.
Ал.Александров-общ. съветник: Колко са зелените площи? Колко са парковете? Колко пъти е
пръскано миналата година? Тази година колко пъти ще се пръска?
Т. Михалева – Гл. експерт Еколог: По изисквания на РЗИ се пръска 2 пъти в годината.
М. Исмаил-общ. съветник: Предлагам общинска администрация да се подготви и да даде
писмени отговори на следващото заседание на ОбС.
Ал.Александров-общ. съветник: Подготвяйки отчета би трябвало да бъдат готови с тия отговори,
защото в края на краищата това е отчет. Не може с четири думи да се обяснява.
М. Иванова-Кмет на Община Дългопол: Пропуските, които има в отчета ще се допълнят от
специалистите. Нали знаете, че кмета не може да знае всичко, колко са зелените площи и т.н. Това
сметище непрекъснато се почиства и са направени много мероприятия, но разберете, през деня
има охрана на сметището, няма как да си позволим вечер охрана. През деня не са констатирани
изхвърляне на отпадъци, апелирам за гражданската съвест на всеки един от вас, знам, че е проблем
сметището, за това сме назначили охрана. Ако се констатира нарушение ще се състави акт, има
заповед за това.
Ф. Хасан-общ. съветник: Г-жо Кмет, това, което казвате звучи несериозно. Вие сте човека, който
би трябвало да организира този процес по отношение на това, да няма нерегламентирани сметища
на територията на община Дългопол. Аз все още се учудвам как не са дошли компетентните
органи да съставят съответните актове. Вие и Вашите специалисти знаете какви са глобите на
кв.м. за нерегламентирани сметища и всичко това като глоби няма да рефлектира като отношение
върху кмета на общината, а върху населението. Все още е пролетен период, какво ще се случи
лятото? А знаете ли какво е състоянието по отношение на населените места? Всичко това като
организация би трябвало да го направи кмета на общината.
Цв. Костова – Зам.-кмет по ОКМСД: Искам да добавя, че тези нерегламентирани сметища не са
от вчера, не са нито от днес. Те бяха и съществуваха, и се поддържаха и когато двамата общински
съветници бяха общински съветници и също бяха от управляващите. Не забелязвам и тогава да
бяха взети някакви драстични мерки, за да си позволяват да държат такъв тон и да обвиняват
кмета в безотговорност. Къде беше гражданската Ви съвест преди три години г-н Александров?
Това сметище срещу Вас е било винаги и по същия начин винаги се е поддържало с подръчни
средства, за да не грози. Полагаме максимални усилия.
Ф. Хасан-общ. съветник: Тези приказки за предишното управление, какво е било, що е било,
мисля че са излишни, защото в момента сме във втората година от мандата на кмета на общината
Маринка Иванова. Като кмет и като екип с плюсовете и отговорностите би следвало да се понесат.
Когато се спечелва доверието на хората, би трябвало да се оправдае със съответните мерки, които
бяха предложени в предизборната кампания. Да се отправят упреци към предишното управление е
излишно и популизъм. Г-жа Иванова като кмет, спечелвайки властта носи отговорност по
отношение на управлението във всички функции, включително и нерегламентираните сметища,
които са били от тогава и от сега.
Н.Христов-Предс.на ОбС: По предложението на г-н Исмаил, общинска администрация да
изготви писмен отговор на г-н Александров и да го внесе на следващото заседание на ОбСДългопол. Ако няма други въпроси да чуем становището на ПК”Териториално устройство и
екология”.
В. Василев-Секр. на ПК „ТУЕ”: Да бъде приет проекта за решение.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен, да бъде приет
годишния отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда, моля да гласува!
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Резултати от гласуването:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – 3 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА и във връзка с чл. 15, ал. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда, както и с чл. 19,
ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 52-12-1
Приема Годишен отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда за 2013г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Който е съгласен, да бъде приет отчета за изпълнение на Програмата
за управление на отпадъците на територията на община Дългопол през 2013г., моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – 3 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА и във връзка с чл. 15, ал. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда, както и с чл. 19,
ал 1 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 52-12-2
Приема Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на територията
на Община Дългопол за 2013г.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на годишен отчет за изпълнение на Плана за развитие на туризма в
Община Дългопол през 2013г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Ал.Александров-общ. съветник: Видно от отчета се вижда, че леглова база на пет обекта, общо
около 58-60 легла, е нямала нито една нощувка заета през годината, въпреки, че са регистрирани.
Въпроса ми към общинска администрация е колко административни проверки са направени, защо
в тия къщи и бази няма нито една нощувка, затворени ли са, какво става с тях, за да стигнем до
общата сума, която е посочена тук от приоритетния за нас псевдо туризъм – 3 959лв.
М. Шакир-Гл. експерт „Търговия, туризъм и транспорт”: За в момента по принцип имаме 21
туристически обекта, като някои от тях декларираха, че не са активни. Имаме 11 210 броя
туристически нощувки. За проверките ще се изготви общински консултативен съвет и експертна
комисия, с които ще се проверяват всички туристически обекти до един.
Ал.Александров-общ. съветник: Имам уточняващ въпрос. Към отчета е дадена таблична форма
на броя нощувки и отдолу прилежно е изписано общия брой нощувки, с включени лихви,
отчетени с платежни документи и дадени в табличната справка 11 210 броя, в табличната справка
обаче са 6 599 броя. Къде са останалите 4 000 нощувки, това ми беше простичкия въпрос, защото
пет от къщите не ги виждам? Къде се губят 4 000 нощувки и те в тези къщи ли са или не са в тях?
М. Шакир-Гл. експерт „Търговия, туризъм и транспорт”: Те са платени, но не са минали през
нашето данъчно, по банков път са минали само. В сравнение с миналата година имаме два пъти
повече приходи от туристически такси.
Ф. Хасан-общ. съветник: Консултативен съвет нямаме, така ли? По този начин се отговаря на
въпроса ми защо няма проверки.
Ф. Хасан- Дир. Дирекция УТОСЕЕЕУЗГФ: Направих обстойна проверка на цялата законова
уредба от Закона за туризма и се натъкнах, че имаме общинска експертна комисия за
категоризация на туристически обекти, но тъй като някои от членовете на комисията ги няма вече
в общината, тя подлежи на актуализация. Изготвям доклад със заповеди на кмета на общината и
там предлагам тази експертна комисия да бъде актуализирана. В Закона за туризма е
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регламентирано да се създаде и консултативен съвет по въпросите на туризма и е въпрос на
няколко дни, след като предоставя моя доклад да бъде избран и такъв консултативен съвет със
съответните необходими специалисти и това ще бъде органа, който ще извършва проверки през
24-те часа на денонощието по туристическите обекти.
М. Иванова-Кмет на Община Дългопол: Правени са проверки. Знам какво беше преди моя
мандат. Лично аз съм посещавала обектите, всички имат книги, вписват се тези, които пребивават.
Но е факт, че преди 2,5 години в нито една база нямаше документация, където да се водят
нощувките.
К. Балинова-Секретар на общ. Дългопол: Мисля, че е показателен факта – приход от
туристическа такса, при положение, че в предходни години, можете да направите справка, този
приход е бил 2 000лв. Това е добър резултат, който не може да бъде оспорен.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Права сте, г-жо Балинова, но може да се иска още, тъй като има
обекти, които не са обхванати и са в сивия сектор. Ако се направи справка, според този отчет и
отчетните документи, излиза, че са работили 2 дни в месеца.
К. Балинова-Секретар на общ. Дългопол: Доколкото си спомням в Закона за туризма в състава
на експертния съвет влизат представители на бизнеса, представители на общински съвет, на
общинска администрация. Така, че след сформирането му ще можете да бъдете съпричастни към
увеличаване на прихода на тази туристическа такса.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Ако няма други въпроси да чуем становището на ПК”Териториално
устройство и екология”.
В. Василев-Секр. на ПК „ТУЕ”: Да бъде приет проекта за решение.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен, да бъде приет
годишен отчет за изпълнение на Плана за развитие на туризма в Община Дългопол през 2013г.,
моля да гласува!
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 и във връзка с чл. 12, т. 1 от Закона за туризма, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 52-13
Приема Годишен отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма на територията на
Община Дългопол за 2013г.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на Общинска Програма за 2014г. за опазване живота и здравето на
децата в пътното движение.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Ф. Хасан-общ. съветник: На ПК „ Образование, култура, младежки и спортни дейности " взех
отношение по този въпрос, понеже, когато се случи бедата, колкото и мастило да се изписва е
безсмислено. Тези неща, които се приемат като Програми за опазване живота и здравето на децата
в пътното движение по стечение на времето, продължава практиката и сега, се приемат хей така
като общи мерки без да има конкретика. За това в ПК”ОКМСД” направих предложение да се
отложи за следващото заседание на ОбС за разглеждане, като се вкарат конкретни дати,
конкретни отговорности, конкретни разяснителни кампании по всеки един от параграфите, които
са зададени в тази програма. Иначе програмата като общ вид е добре, но липсва конкретика.
Предложението ми е да се отложи за
следващото заседание на ОбС, като общинска
администрация, подплати с мисъл и съдържание, с разяснителни кампании, с графици, с
конкретни отговорници. Ако директорите на училища не са внесли предложения, общинска
администрация да го направи. Мисля, че имаше въпроси, свързани с „легналите полицаи”,
срокове, отговорности, има по какво да се работи и общинска администрация е в състояние да го
направи това нещо.
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Цв. Костова – Зам.-кмет по ОКМСД: Има смисъл и съдържание, не мога да приема тази обида.
Програмата е координираща между институциите. Не се ангажираме с конкретни дати, защото ако
напр. има катастрофа къде трябва да отидат полицаите – там или в училището? Разговаряли сме с
началника на ПУ – Дългопол, одобрили сме ги като мероприятия, но не сме се ангажирали с
конкретни дати точно поради тази причина. Ние ще се съобразим с училищата и детските градини,
тогава, когато им е удобно ще се координират нещата. Важно е да се случат планираните
мероприятията. Относно „легналите полицаи”, наболял проблем е не от днес или от вчера.
Съставена е комисия, подготвят се КСС, кмета е в преговори с фирмите, които са сега в момента
по населени места и изпълняват пътища и улици, да изградят такива пред училищата.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Ако няма други въпроси, да чуем становището на ПК „ Образование,
култура, младежки и спортни дейности " и ПК”Обществен ред и сигурност”.
Е. Енев-Предс. на ПК”ОКМСД”: Становището е решението да бъде взето в зала.
Д. Иванов-Предс. на ПК „ОРС”: Становището е положително.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Първо по предложението на г- Хасан, който е съгласен докладната да
да се отложи за следващото заседание на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 6 гласа;
“ПРОТИВ” – 3 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен, да бъде приета
Общинска Програма за 2014г. за опазване живота и здравето на децата в пътното движение, моля
да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – 2 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА , Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 52-14
Приема Общинска Програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за
2014г.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община
Дългопол, относно: Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните
услуги на Община Дългопол за 2013г. и Годишен план за действие по изпълнение на общинска
стратегия за развитие на социалните услуги в Община Дългопол (планов период 2014г.)
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Да чуем становището на
ПК”Здравеопазване и социални дейности”.
Ал. Александров-Предс. на ПК „ЗСД”: Становището е положително.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен, да бъде приет
Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на Община
Дългопол за 2013г., 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 52-15-1
Приема Отчет за изпълнение на общинска стратегия за развитие на социалните услуги на Община
Дългопол за 2013 г.
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Н.Христов-Предс.на ОбС: Който е съгласен, да бъде приет Годишен план за действие по
изпълнение на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Дългопол (планов
период 2014г.), 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 52-15-2
Приема Годишен план за действие по изпълнение на общинска стратегия за развитие на
социалните услуги в Община Дългопол/ планов период 2014 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Цвета Костова – ВИД Кмет на Община
Дългопол, относно: Информация във връзка с кандидатстване и реализиране на проекти по
Оперативните програми на Европейските фондове.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Ф. Хасан-общ. съветник: Първият ми въпрос е какви са средствата, които са дадени за
проектиране за самия проект за писането и за техническата част? Вторият ми въпрос е какво е
съфинансирането от страна на общинска администрация за всички проекти? Не държа писмено да
ми се отговори, може и устно.
М. Иванова-Кмет на Община Дългопол: Аз искам да попитам колко проектиране има в
предишния мандат, колко проекти не са се случили и колко пари авансово е платила общината? За
да може поне един път г-н Хасан да каже общинска администрация е свършила добре работата си.
Ал. Александров-общ. съветник: Няма връзка с конкретната точка, а с начина на водене на
заседанието. Разбирам неистовото желание на общинска администрация да не им бъдат задавани
въпроси. Но защо тази игра се подема и от ръководството на ОбС, какви са тези язвителни
забележки към общински съветници защо задават въпроси? Нали това е нашето задължение, да
задаваме въпроси, за да можем да получим информиран отговор. Всеки общински съветник може
да взима отношение по всеки въпрос. Нека това да не бъде посрещано с насмешка. Г-н Христов
искам забележка от Вас винаги, когато някой се опитва да вземе думата на общински съветник. В
момента, в който аз стана и взема думата, започва смях в залата, защото се очаква г-н Александров
да вземе думата. Има въпроси и теми, по които взимаме отношение и ще продължаваме да
взимаме.
Ф. Хасан-общ. съветник: В крайна сметка за това е общински съвет, за да се задават въпроси,
колкото и неудобни да са. Обществеността рано или късно ще си отговори на тия въпроси, дали
чрез общински съвет, дали чрез избори, дали чрез органи, които са на ниво държава, колкото и да
бяга общинска администрация от тях. Това което се повтаря и се дъвчи за предишното управление
свърши. Сега има хора, които заемат функцията кмет на община, общински екип, отговорността
си е тяхна. Правени са отчети по законовия ред, има заседания на ОбС, на които и г-жа Иванова е
присъствала като общински съветник тогава, давани са отчети какво е правено и какво не, взимани
са решения, не е нужно с популизъм да се връщаме назад. Аз държа да ми се отговаря на тези
въпроси, които зададох.
М. Иванова-Кмет на Община Дългопол: Аз нямам нищо напротив да задавате въпроси, но
начина, по който Вие задавате въпросите не е коректен. Вие заставате, атакувате и обиждате
общинска администрация, давате характеристики, определения без да имате основания. За да има
отговор на вашите определения, трябва да има и база за сравнение.
К. Балинова-Секретар на общ. Дългопол: По втората част на въпроса на г-н Хасан, искам да
обърна внимание за т.нар. праг на същественост на въпроса. Вие много добре знаете, че
нормативно е определен размер на безвъзмездната помощ във всички насоки за кандидатстване. За
изработване на проектните предложения по мерките по ПРСР е казано какъв процент общината
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като бенефициент получава безвъзмездната помощ и в момента мога да Ви кажа, че е 100% тази
помощ.
К. Костова-Гл. спец. ИКОП: Във връзка с проектирането по ПРСР, в абсолютно всяка една
Наредба, Наредба №24 и Наредба №25, е записано, че безвъзмездната финансова помощ е в
размер на 100% от допустимите разходи по проекта. Проектирането е част от допустимите
разходи по проектите. Авансовото плащане е в размер на 50% от стойността, която е дадена в
информацията за изпълнението на договорите. Разплащането с изпълнителите се извършва след
съгласуване на процедурите от ДФЗ, което е в период на 4 месеца от сключване на договора с
изпълнителя и от изпращане на съответната информация до ДФЗ. Съжалявам, че процедурата е
твърде бавна и не могат толкова бързо да се случват нещата. По абсолютно всички проекти от
информацията безвъзмездната помощ е 100%.
В 11:30 часа Мустафа Исмаил излезе от залата и заседанието продължи с 14 съветника.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Ако няма други въпроси да чуем становището на ПК”Стратегическо
планиране и европроекти”.
Р. Дукова-Предс. на ПК”СПЕП”: Да бъде приета информацията.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен, да бъде приета
информацията във връзка с кандидатстване и реализиране на проекти по Оперативните програми
на Европейските фондове, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.24 във
връзка с чл. 44, ал.1, т.7 от ЗМСМА , Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 52-16
Приема информация във връзка с кандидатстване и реализиране на проекти по оперативните
програми на Европейските фондове съгласно Приложения № 1.
ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в
Община Дългопол и издаване на сертификати клас В.
В 11:32 часа Мустафа Исмаил влезе в залата и заседанието продължи със 15 съветника.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
М. Иванова-Кмет на Община Дългопол: Тази Наредба се направи от една комисия, заедно с
общинска администрация и общински съветници. Безкрайно благодаря на всички, които
участваха, удоволствие е, когато общински съвет и общинска администрация си подадат ръка и
работят заедно.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Да чуем обобщеното становище на всички постоянни комисии.
Д. Костадинова-Зам.-предс. на ОбС: Становището е положително.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен, проекта
за решение да бъде приет за решение на общински съвет, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
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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”

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 и ал.2 от
ЗМСМА, както и чл.96, ал.2 от ПОДОС, във връзка с чл. 22з, ал. 1 от ЗНИ, Общински съветДългопол прие:
РЕШЕНИЕ 52-17
Приема на първо четене Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община
Дългопол и издаване на сертификати клас В.
ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община
Дългопол, относно: Одобряване на компенсирани промени в източника на финансиране в
Приложение №8 и №9 към бюджета на община Дългопол за 2014г.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Г-н Зайков, искам да Ви дам
думата, относно законосъобразността на докладната.
Св. Зайков-Юрист на ОбС: Считам докладната за законосъобразна.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Ако няма въпроси нека чуем становището на ПК”Финанси и бюджет”.
Д.Божкова-Предс. на ПК „ФиБ”: Становището е решението да бъде взето в зала.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен, проекта
за решение да бъде приет за решение на общински съвет, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

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

отсъства

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

Резултати от поименното гласуване:
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“ЗА” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5 гласа;
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5, на основание чл.21, ал.1, т.6 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 124, ал. 3 от ЗПФ и чл.23, ал.5 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет- Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 52-18
1. Одобрява компенсираните промени в източника на финансиране, Приложения №8 и №9
към бюджета на община Дългопол за 2014г.
2. Възлага на Кмета на Община Дългопол да извърши необходимите действия, свързани с
изпълнението на т.1 от Решението.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Членове на ПК”Собственост и
стопанство”, относно: Постъпило искане от Кмета на с.Цонево, общ.Дългопол с вх.№ОС81/20.03.2014г.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Ф. Хасан-общ. съветник: Защо след като има Решение на ОбС багера да бъде върнат на с. Цонево
все още не е направено?
М. Иванова-Кмет на Община Дългопол: Нямаме друга техника, с която да обслужваме
сметищата. Никога не е отказвано на кмета на с.Цонево, тогава, когато е имало нужда. Но това е
единствената машина, която ние имаме и оперираме с нея по всички нерегламентирани сметища.
За сметка на това на с. Цонево се помага и по друг начин, така че мисля, че това не е проблем
уважаеми г-н Кмете. Ако държите да се върне, за нуждите на общината трябва да закупим друга
техника.
Ф. Хасан-общ. съветник: Има Решение на ОбС, което не е изпълнено от общинска
администрация. Общинска администрация не уважава Решенията на ОбС. След като се е стигнало
до там, кмета на най-голямото населено място да внася докладна за разглеждане в ОбС, значи не
се случват нещата. Да не говоря за другите проблеми на селото, също не се взима отношение от
страна на общинска администрация, кой трябва да я свърши тази работа? Какво отношение да
имаме към общинска администрация, в лицето на Кмета на общината не удовлетворява и не
спазва исканията на хората? Общинска администрация не си изпълнява функциите.
Ал. Александров-общ. съветник: Видно е, че Кмета на общината няма желание да изпълнява
Решенията на ОбС. Въпроса ми е колко други такива Решения има, които не са изпълнени? Видно
е от писмото на кмета на с. Цонево, че с докладна записка още през ноември е поставен въпроса за
безопасността на моста над р. Камчия? Какви са действията на общинска администрация по тази
докладна на кмета? Взети ли са мерки или положението е същото? Защото г-жа Иванова много
хубаво каза въпросите да се поставят на масата и да се решават. Поставени са и не са решени.
Ф. Хасан-общ. съветник: Знаете, че с. Гроздево е съседното село до нашето. Хората, които
живеят в с. Цонево правят съпоставка между с. Гроздево и с. Цонево. Каква е картинката в
с.Цонево и каква в с.Гроздево?
Е. Емурла-Зам.-кмет по САКГ: Проблема е ясен какъв е, но мисля, че в крайна сметка трябва да
поставим нещата по различен начин. По отношение на канализацията – тя не е въведена в
експлоатация и кмета на селото и хората имат вина да се случи това нещо, защото при невъведена
в експлоатация канализация, никой няма право да се включва. Там превантивността и съвестта на
гражданите и въобще действията и ситуацията, която е създадена….трябва да се търси решение.
Знаете проблемите с пречиствателните станции, не могат да се решат за един ден, но ние се
опитваме по някакъв начин да спасим положението. По отношение на моста – собственика на
моста не е община Дългопол, а на Напоителни системи и ние нямаме право да влагаме средства в
обекти, които не са наша собственост. Ще направим необходимото искане към тях, по отношение
на това да бъде възстановен. Прав е кмета, че наистина заради безопасността на преминаващите,
когато няма мантинела има предпоставка за по-лоши последствия. Ще вземем отношение да бъде
придвижен въпроса.
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К. Балинова-Секретар на общ. Дългопол: Съжалявам, че не съм се запознала с предишната
докладна на г-н Савов. Даже в неофициален разговор с кметовете и на другите населени места им
предложих да инициираме такава възможност, кметовете да внасят официално на шестмесечие за
проблемите по населените места. Във връзка с другото, което поставя кмета във връзка със
сметището. Г-н Савов, многократно сме коментирали този проблем, той не е само в с. Цонево,
колко пъти съм Ви питала съставяни ли са актове, кажете колко акта съставихте, за да
урегулираме този въпрос?
Ал. Александров-общ. съветник: Точно, колкото кмета на град Дългопол.
К. Балинова-Секретар на общ. Дългопол: Има ли направени такива актове?
Г. Савов-Кмет на с. Цонево: В този мандат няма направени актове. В миналия имаше много, но
няма нито един платен.
Ф. Хасан-общ. съветник: Сигурен съм, че нито един от кметовете няма да направи акт. Има ли
служители от общинска администрация, които отговарят за обществения ред и сигурността и кои
са те?
К. Балинова-Секретар на общ. Дългопол: Във връзка с питането на г-н Александров за
длъжностите на лицата с право на транспортни разходи. Г-н Александров, ние трябва да
тълкуваме Вашата форма дали е питане или искане за достъп до обществена информация.
Цитирайки основанието, чл.4 от Закона за достъп до обществена информация, трябва да сте
наясно, че ако Вие по реда на Закона, във Вашето заявление за искане на такъв достъп трябва да
съдържа три имена, съответно наименованието и седалището на заявителя, описание на исканата
информация, предпочитаната форма за предоставяне на исканата информация и четири адреса за
кореспонденция със заявителя. В същия член, ал.2 казва: „Ако в заявлението не се съдържа
данните по ал.1, т.1, т.2 и т.4, то се оставя без разглеждане”. Даже си направих труда, защото не
бяхте се изписали като общински съветник, на питането Ви по реда на ПОДОС, съм внесла
писмен отговор, въпреки че не бяхме задължени да отговорим.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Ако няма други въпроси, нека чуем становището на ПК”Собственост и
стопанство”, ПК”Териториално устройство и екология” и ПК”Финанси и бюджет”.
Ал. Александров-Член на ПК”СС”: Становището е положително.
В. Василев-Секр. на ПК”ТУЕ”: Становището е положително.
Д.Божкова-Предс. на ПК”ФиБ”: Становището е положително.
В 11:55 часа Мустафа Исмаил излезе от залата и заседанието продължи с 14 съветника.
Ал. Александров-общ. съветник: Предлагам т.2 от проекта за решение да отпадне, вземаме
решение общинска администрация да изпълни наше решение. Ако Кмета на общината е имал
нещо против него, има административен съд, в който той можеше да го оспори. Решението не е
оспорено в законния срок, значи общината няма нищо против него и съгласно същият този Закон е
длъжна да го изпълни.
Св. Зайков-Юрист на ОбС: Считам, че т.2 и т.3 от проекта за решение са незаконосъобразни. Не
може да се задължи общинска администрация да похарчи пари за нещо, което не е общинска
собственост.
Н.Христов-Предс.на ОбС: По процедурното предложение и по препоръка на юриста на ОбС, да
отпаднат т.2 - Изпълнение на Решение №27-19/08.02.2013г., отнасящо се до предоставяне на Багер
БХ 025 Т 01-99 КХ за задоволяване нуждите на кметство Цонево и т.3 - Възстановяване на
мантинелите на моста над р.Камчия между с. Цонево и с. Величково, от проекта за решение.
Който е съгласен, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно
гласуване, който е съгласен, след така направените промени, проекта за решение да бъде приет за
решение на общински съвет, моля да гласува!
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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
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА , Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 52-19
1. Обезпечаване на населението на с. Цонево със съдове за смет и контейнери.
2. Неотложен ремонт с частично запълване на дупките по главната улица от кв.Яворово до
гара с.Величково.
3. Задължава Кмета на Общината да предприеме всички необходими законови действия по
изпълнение на Решението след влизането му в сила.
Ал. Александров-общ. съветник: Предлагам на ОбС-Дългопол, във връзка с докладната на кмета
на с. Цонево и във връзка с нашето Решение, да задължим Председателя на ОбС-Дългопол в седем
дневен срок да провери изпълнение на решение 27-19/08.02.2013г. и ако то не е изпълнено да
предприеме всички законови мерки, свързани с това.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Кандидатстване на Община Дългопол по проект „Интегрирана система за превантивни дейности
за опазване на горския потенциал от пожари, свързана с изграждане на водоохранителни съоръжения,
наблюдателни пунктове и подобряване на достъпа до горските територии на община Дългопол” по мярка
226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” по „Програма за
развитие на селските райони” 2007-2013г.

Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Да чуем становището на
ПК”Стратегическо планиране и европроекти”.
Р. Дукова-Предс. на ПК”СПЕП”: Да бъде приет проекта за решение, като т.2 се промени, както
следва: Проекта е заложен за реализация в Общинския план за развитие 2014-2020г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен, проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол с така направеното предложение от
ПК”СПЕП”, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
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С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.12 и
ал.2 от ЗМСМА , Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 52-20
1. Община Дългопол да кандидатства по проект „Интегрирана система за превантивни дейности за
опазване на горския потенциал от пожари, свързана с изграждане на водоохранителни съоръжения,
наблюдателни пунктове и подобряване на достъпа до горските територии на община Дългопол” по
мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” по
„Програма за развитие на селските райони” 2007-2013 г.

2. Проекта е заложен за реализация в Общинския план за развитие 2014-2020г.
3. Упълномощава Кмета на Община Дългопол да предприеме необходимите действия във
връзка с кандидатстване по проект „Интегрирана система за превантивни дейности за опазване на
горския потенциал от пожари, свързана с изграждане на водоохранителни съоръжения,
наблюдателни пунктове и подобряване на достъпа до горските територии на община Дългопол” по
мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” по
„Програма за развитие на селските райони” 2007-2013 г.

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община
Дългопол, относно: Заявления за еднократна помощ.
В 12:10 часа Мустафа Исмаил влезе в залата и заседанието продължи със 15 съветника.
Ал. Александров-Предс. на ПК”ЗСД”: Колеги, постъпили са общо 16 заявления от граждани за
подпомагане, от които на свое заседание комисията взе следните становища: Становището на
комисията е да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 50лв. на Пенка Люцканова
Николова, заявление с вх. № ОС-581/14.12.2013 г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да бъде
отпусната еднократна помощ в размер на 50лв. Пенка Люцканова Николова, 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”
отсъства
„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 52-21-1
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1.Отпуска еднократна помощ на Пенка Люцканова Николова – жител на гр.Дългопол, в размер на
50 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Ал. Александров-Предс. на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна
помощ в размер на 100лв. на Бейсим Гюнайдинов Бейсимов, заявление с вх. № 9400322/29.01.2014 г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да бъде
отпусната еднократна помощ в размер на 100лв. Бейсим Гюнайдинов Бейсимов, 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”
отсъства
„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 52-21-2
1.Отпуска еднократна помощ на Бейсим Гюнайдинов Бейсимов – жител на гр.Дългопол, в размер
на 100 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Ал. Александров-Предс. на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна
помощ в размер на 200лв. и на 600лв. за дейности по погребението на Радостина Калоянова
Радева, заявление с вх. № ОС-46/03.02.2014 г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да бъде
отпусната еднократна помощ в размер на 200лв. и на 600лв. на Радостина Калоянова Радева, 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

„ЗА”
отсъства
„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 52-21-3
1.Отпуска еднократна помощ на Радостина Калоянова Радева – жител на гр.Дългопол, в размер на
200 лв.
2. Отпуска еднократна помощ в размер на 600 лв. за дейности по погребението на Радостина
Калоянова Радева – жител на гр.Дългопол.
3.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 300лв. на Петър Иванов Петров, заявление с вх. № ОС-59/13.02.2014 г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да бъде
отпусната еднократна помощ в размер на 300лв. Петър Иванов Петров, 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”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
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“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 52-21-4
1.Отпуска еднократна помощ на Петър Иванов Петров – жител на гр.Дългопол, в размер на 300 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Ал. Александров-Предс. на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна
помощ в размер на 100лв. на Райко Ангелов Йорданов, заявление с вх. № ОС-64/18.02.2014 г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да бъде
отпусната еднократна помощ в размер на 100лв. Райко Ангелов Йорданов, 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”
отсъства
„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 52-21-5
1.Отпуска еднократна помощ на Райко Ангелов Йорданов – жител на гр.Дългопол, в размер на 100
лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Ал.Александров-Предс.на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е заявление с вх.№ОС-60
/17.02.2014 г. от Мехмед Саидов Мехмедов, заявление с вх.№ОС-73/05.03.2014г. от Ставри
Атанасов Радев и заявление с вх.№ОС-70/28.02.2014г. от Тамара Кръстева Трифонова да бъдат
отложени за разглеждане на следващото заседание на ОбС-Дългопол.
Д. Божкова-общ. съветник: Предлагам заявление с вх.№ОС-14/14.01.2014г. от Михаил Иванов
Стоянов също да бъде отложено за разглеждане на следващото заседание на ОбС.
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Н.Христов-Предс.на ОбС: Който е съгласен с предложението заявление с вх.№ОС14/14.01.2014г. Михаил Иванов Стоянов също да бъде отложено за разглеждане на следващото
заседание на ОбС, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, който е съгласен заявление с вх.№ОС-60 /17.02.2014 г. от
Мехмед Саидов Мехмедов, заявление с вх.№ОС-73/05.03.2014г. от Ставри Атанасов Радев,
заявление с вх.№ОС-70/28.02.2014г. от Тамара Кръстева Трифонова и заявление с вх.№ОС14/14.01.2014г. от Михаил Иванов Стоянов да бъдат отложени за разглеждане на следващото
заседание на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 52-21-6
1. Отлага за разглеждане на едно от следващите заседания, заявление с
/17.02.2014 г. от Мехмед Саидов Мехмедов жител на с. Рояк.
2. Отлага за разглеждане на едно от следващите заседания, заявление
73/05.03.2014г. от Ставри Атанасов Радев жител на с. Величково.
3. Отлага за разглеждане на едно от следващите заседания, заявление
70/28.02.2014г. от Тамара Кръстева Трифонова жител на гр.Дългопол.
4. Отлага за разглеждане на едно от следващите заседания, заявление
14/14.01.2014г. от Михаил Иванов Стоянов жител на с. Величково.

вх.№ОС-60
с вх.№ОСс вх.№ОСс вх.№ОС-

Ал.Александров-Предс.на ПК»ЗСД»: За всички останали заявления, становището на комисията е
отказ.
Други предложения нямаше и се пристъпи към гласуване.
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, на основание чл. 21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 52-21-7
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Заявление с вх. № ОС-1/02.01.2014 от Димо Атанасов Янакиев от гр. Дългопол
2. Заявление с вх. № ОС-4/06.01.2014 Любица Георгиева Димитрова от гр. Дългопол
3. Заявление с вх. № ОС-15/15.01.2014 г. от Ружди Юсуф Хасан от с. Цонево
4. Заявление с вх. №ОС-62/17.02.2014 от Ангел Стоянов Живков с. Цонево
5. Заявление с вх.№ОС-68/21.02.2014г. от Радка Атанасова Маринова от гр. Дългопол
6. Заявление с вх. №ОС-69/28.02.2014 г. от Ангел Василев Василев от с. Сава
7. Заявление с вх. №ОС-74/05.03.2014г. от Емил Василев Николов от гр. Дългопол
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Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Николай Христов закри заседанието на
Общински съвет - Дългопол в 12:20 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/НИКОЛАЙ ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛЧИК:

/ Д. ТОНЧЕВА/
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