ПРОТОКОЛ

№71

от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 21.05.2015 г.

Днес, 21.05.2015 г. в гр.Дългопол, в залата на Общински съвет – гр.Дългопол от 10:00
часа, се проведе 71-то редовно заседание на Общински съвет – Община Дългопол, Варненска
област. Присъстваха 15 от общо 17 съветника.
Николай Христов - Председател на Общинския съвет обяви, че заседанието е законно –
редовно е свикано, присъстват повечето от половината от общия брой съветници, поради
което може да бъде открито.
Присъстват:
1. Николай Иванов Христов – присъства
2. Радка Илиева Дукова - Русева – отсъства
3. Даниела Маринова Костадинова - присъства
4. Добромир Василев Иванов – присъства
5. Мустафа Юнуз Исмаил – присъства /отсъства от 12:05ч. до 12:10ч./
6. Хюсеин Реджебов Ибов – присъства
7. Ферхан Юсеин Хасан – присъства /отсъства от 10:00ч. до 10:40ч.; от 11:26ч. до 12:10ч./
8. Насуф Юсуфов Насуфов – отсъства
9.Хатидже Мехмед Чолак – присъства /отсъства от 11:20ч. до 11:25ч./
10.Александър Неделчев Александров – присъства /отсъства от 12:00ч. до 12:02ч./
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
17. Тодорка Божкова Вълчева – присъства
Н. Христов – Предс. на ОбС: Колеги, на Председателски съвет сте разгледали и утвърдили
дневния ред на предстоящото заседание. Имате ли други предложения?
Б. Николов – Зам.-предс. на ОбС: Във връзка с предстоящите т.нар. „малки балове” на
осмокласниците в училищата на територията на община Дългопол и във връзка с
неравностойното положение на част от учениците, правя предложение в т.9 от дневния ред Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Заявления за
еднократна помощ, да бъде взето Решение за отпускане на сумата от по 150лв. за учениците,
завършващи VІІІ клас в училищата ОУ”Христо Ботев” с. Партизани, ОУ”Христо Ботев” с.
Цонево и СОУ”Назъм Хикмет” с. Медовец, с цел подпомагане провеждането на прощалните
вечери.
Н. Христов – Предс. на ОбС: Който е съгласен в т.9 от дневния ред - Докладна записка от
Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Заявления за еднократна помощ, да
бъде взето Решение за отпускане на сумата от по 150лв. за учениците, завършващи VІІІ клас
в училищата ОУ”Христо Ботев” с. Партизани, ОУ”Христо Ботев” с. Цонево и СОУ”Назъм
Хикмет” с. Медовец, с цел подпомагане провеждането на прощалните вечери, моля да
гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.

Предварително обявен проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Питания и предложения от граждани
2.Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол, относно:
Утвърждаване на наградите „Община Дългопол” в областта на предучилищното и училищно
образование.
Вносител: Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Председателя на ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
3.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 УТОС
Становище: Всички постоянни комисии
4.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
добитата дървесина от негорски територии - собственост на Община Дългопол за 2014г.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Славчо Славов-Гл. експерт УЗ и ГФ
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК „Финанси и бюджет”
5.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Годишен план за ползване на дървесина от горските територии - собственост на Община
Дългопол за 2015г., определяне начина на ползването и извършването на дейности по
подпомагане на естественото възобновяване на горите, собственост на община Дългопол и
определяне на цена за продажба на дървесината.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Славчо Славов-Гл. експерт УЗ и ГФ
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК „Финанси и бюджет”
6.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Даване на
съгласие за кандидатстване с проектно предложение, във връзка с открита процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG05M90PO001-2.002 „Независим
живот”, по ОПРЧР.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК „Стратегическо планиране и европроекти”, ПК „Здравеопазване и
социални дейности”
7.Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС - Дългопол, относно:
Осигуряване на материали за изграждане на навес до чешма.
Вносител: Николай Христов – Председател на ОбС
Докладчик:Николай Христов – Председател на ОбС
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК „Финанси и бюджет”
8.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, във връзка с традиционното участие в Ботевите
празници в гр. Враца на група за художествено слово към НЧ”Н.Й.Вапцаров” гр. Дългопол,
предлагам да бъдат актуализирани проявите, заложени в Културния календар на Община
Дългопол, като включим Докладната записка от Николай Христов – Председател на ОбС Дългопол, относно: Актуализация на Културен календар на Община Дългопол за 2015г. като
т.9 в дневния ред на днешното заседание. Който е съгласен Докладната записка от Николай

Христов – Председател на ОбС - Дългопол, относно: Актуализация на Културен календар на
Община Дългопол за 2015г. да бъде включена т.9 в дневния ред, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Н. Христов – Предс. на ОбС: Дневният ред става от 10 точки. Който е съгласен проекта за
дневен ред да бъде приет за дневен ред на днешното заседание, с така направените
допълнения към него, 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. Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол, относно:
Утвърждаване на наградите „Община Дългопол” в областта на предучилищното и училищно
образование.
Вносител: Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Председателя на ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
3.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 УТОС
Становище: Всички постоянни комисии
4.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
добитата дървесина от негорски територии - собственост на Община Дългопол за 2014г.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Славчо Славов-Гл. експерт УЗ и ГФ
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК „Финанси и бюджет”
5.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Годишен план за ползване на дървесина от горските територии - собственост на Община
Дългопол за 2015г., определяне начина на ползването и извършването на дейности по
подпомагане на естественото възобновяване на горите, собственост на община Дългопол и
определяне на цена за продажба на дървесината.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Славчо Славов-Гл. експерт УЗ и ГФ
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК „Финанси и бюджет”
6.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Даване на
съгласие за кандидатстване с проектно предложение, във връзка с открита процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG05M90PO001-2.002 „Независим
живот”, по ОПРЧР.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК „Стратегическо планиране и европроекти”, ПК „Здравеопазване и
социални дейности”

7.Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС - Дългопол, относно:
Осигуряване на материали за изграждане на навес до чешма.
Вносител: Николай Христов – Председател на ОбС
Докладчик:Николай Христов – Председател на ОбС
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК „Финанси и бюджет”
8.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Годишен план за развитие на социалните услуги в община Дългопол (планов период 2016
година).
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: Председателски съвет
9.Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС - Дългопол, относно:
Актуализация на Културен календар на Община Дългопол за 2015г.
Вносител: Николай Христов – Председател на ОбС
Докладчик:Николай Христов – Председател на ОбС
Становище: ПК „Финанси и бюджет”
10.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.
Ал. Александров – общ. съветник: Правя предложение във връзка с питане на граждани и
по-скоро членове на „Клуб на пенсионера и инвалида", находящ се на ул."Васил Левски" № 3
в гр. Дългопол, в т.1 от дневния ред на днешното заседание на Общински съвет да бъде
включено за разглеждане предложение за размера на възнаграждението на уредника на
„Клуб на пенсионера и инвалида", находящ се на ул."Васил Левски" № 3. На Председателски
съвет обсъдихме проблема и мотивите за това са, че след приемане на Наредбата за
организация на дейността на клубовете на пенсионера и инвалида започна регистрация при
условията на наредбата на действащите клубове. С приетия бюджет за 2015 г. са осигурени
средства за заплащане на уредниците в размер на 50 лв. До този момент на територията на
общината е регистриран 1 клуб, като не е заплащано от бюджета на общината на неговия
уредник. Реално съществува възможност от спестените средства да се осигури по-голямо
възнаграждение на уредника на най-големия клуб в общината. Предлагам с граждански
договор за 6 часова заетост на уредника на клуба Иван Атанасов Генов да бъде заплащана
сумата от 200 лв. месечно за извършване на дейности по поддържане на помещенията
вменени му от правилника на клуба. Ето защо предлагам следният проект за решение:
1.Общински съвет-Дългопол дава съгласие на уредника на „Клуб на пенсионера и инвалида"
гр.Дългопол ул."Васил Левски" 3 - Иван Атанасов Генов да се заплаща за 6 часова заетост
по осигуряване на дейностите на клуба сумата от 200 лв. месечно считано от м. Май 2015г.,
без включени осигуровки.
2.Възлага на кмета на общината да извърши всички дейности по изпълнение на решението.
М. Исмаил – общ. съветник: Аз предлагам възнаграждението да бъде в размер на 300лв.
К. Балинова – Секретар на общ. Дългопол: Ще направим предложение за допълнение и
изменение на Наредбата за организация на дейността на клубовете на пенсионера, в смисъл
да се разкрие Местна дейност, т.е. пенсионерските клубове да функционират като Местна
дейност, ако сега дейността на уредника се определя от Вътрешните правила на клуба, в
другия случай, когато е като местна дейност, заетостта и отговорностите на този уредник ще
бъдат разписани в длъжностната характеристика и той ще бъде в трудово-правни
взаимоотношения с Кмета на общината.

Н. Христов – Предс. на ОбС: По предложението на г-н Александров, в процедура на
поименно гласуване, който е съгласен проекта за решение: 1.Общински съвет-Дългопол дава
съгласие на уредника на „Клуб на пенсионера и инвалида" гр.Дългопол ул."Васил Левски" 3
- Иван Атанасов Генов да се заплаща за 6 часова заетост по осигуряване на дейностите на
клуба сумата от 200 лв. месечно считано от м. Май 2015г., без включени осигуровки
2.Възлага на кмета на общината да извърши всички дейности по изпълнение на решението,
да бъде приет за решение на Общински съвет-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”
отсъства
„Против”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„Възд. се”
„Възд. се”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл. 21, ал.
1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 71-1
1. Общински съвет-Дългопол дава съгласие на уредника на „Клуб на пенсионера и
инвалида" гр.Дългопол ул."Васил Левски" 3 - Иван Атанасов Генов да се заплаща за 6
часова заетост по осигуряване на дейностите на клуба сумата от 200 лв. месечно
считано от м. Май 2015г., без включени осигуровки.
2. Възлага на кмета на общината да извърши всички дейности по изпълнение на
решението.
Н. Христов – Предс. на ОбС: По предложението на г-н Исмаил, възнаграждението на Иван
Атанасов Генов да бъде в размер на 300лв., в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен, 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

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

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 5 гласа;
“ПРОТИВ” – 3 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Д. Костадинова – Зам.-предс. на ОбС: Искам да запозная колегите, че съм отправила искане
към Кмета на Общината, във връзка с областна транспортна схема – с. Цонево, с която се
изпълнява линия Цонево – Провадия със следния часови график: 7:30ч. – 12:30ч. – 17:30ч.
Автобуса се установява на две спирки в селото, които са на разстояние около 2км. една от
друга. Това създава трудности на възрастни хора и инвалиди за придвижване от спирката до
дома. От името на жителите на с. Цонево, моля за Вашето съдействие пред фирмата,
изпълняваща линията за регламентиране на трета спирка в централната част на селото (пред
кметството).
Т. Панайотова - Нач. отдел УТОС: Това е от транспортната схема на гр. Провадия, ще
проведем разговор, мисля, че няма да има проблем.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол,
относно: Утвърждаване на наградите „Община Дългопол” в областта на предучилищното и
училищно образование.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК”Образование, култура, младежки и спортни дейности”?
Е. Енев-Предс. на ПК”ОКМСД”: Комисията предлага на Общински съвет – Дългопол, да
бъде присъдена награда „Община Дългопол” в системата на предучилищното и училищно
образование за учебната 2014/2015 год. по категории както следва: В Категория „Директор
на годината в системата на предучилищното възпитание”: Цветанка Иванова Петрова –
Директор на ЦДГ „Пролет” с. Цонево със 7 гласа „ЗА”; В Категория „Учител на годината в
системата на предучилищното възпитание”: Галя Кръстева Железова – ЦДГ „Детелина”
гр. Дългопол със 7 гласа „ЗА”; В Категория „Учител на годината в системата на
основното образование”: Бирсен Рамаданова Ахмедова – ОУ „Христо Ботев” с. Цонево със
6 гласа „ЗА”; В Категория „Учител на годината в системата на средното образование”:
Клуб „Чуйте нашите гласове” – СОУ „Св. Климент Охридски” гр. Дългопол със 6 гласа
„ЗА”;В Категория „Учителски колектив на годината в системата на предучилищното
възпитание”: Учителски колектив при ЦДГ „Детелина” гр. Дългопол със 7 гласа „ЗА”; В
Категория „Учителски колектив на годината в системата на основното и средно
образование”: Учителски колектив при СОУ „Св. Климент Охридски” гр. Дългопол със 4
гласа „ЗА”; В Категория „Група, ученическа формация на годината в системата на
основното образование”: Група „Модерни танци” – СОУ ”Назъм Хикмет” с. Медовец със 5
гласа „ЗА”; В Категория „Група, ученическа формация на годината в системата на
средното образование”: Клуб „Чуйте нашите гласове” – СОУ „Св. Климент Охридски” гр.
Дългопол със 7 гласа „ЗА”; В Категория „Ученик на годината в областта на учебната

дейност”: Алиса Викторовна Найдис - СОУ „Св. Климент Охридски” гр. Дългопол със 7
гласа „ЗА”; В Категория „Ученик на годината в областта на изкуствата и обществената
дейност”: Да бъдат наградени три деца – Вилияна Красимирова Величкова – НУ „Иван
Вазов” гр. Дългопол, Илмия Тансел Рафет - ОУ „Христо Ботев” с. Цонево, Мария Руменова
Стефанова - СОУ „Св. Климент Охридски” гр. Дългопол; В Категория „Ученик на годината
в областта на спорта”: Гьокан Галиб Мустафа – ОУ „Васил Левски” с. Поляците със 7 гласа
„ЗА”.
В 10:40ч. Ферхан Хасан влезе в залата и заседанието продължи с 15 общински съветника.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване. Който е съгласен да
бъде връчена награда „Община Дългопол” в Категория „Директор на годината в системата на
предучилищното възпитание” на Цветанка Иванова Петрова – Директор на ЦДГ „Пролет” с.
Цонево, 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”
отсъства
„ЗА”
„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.23
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Статута на награда
„Община Дългопол”, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ №71 –2–1
Присъжда награда „Община Дългопол” в системата на предучилищното и училищно
образование за учебната 2014/2015 год., в Категория „Директор на годината в системата на
предучилищното възпитание” на Цветанка Иванова Петрова – Директор на ЦДГ „Пролет” с.
Цонево.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване. Който е съгласен да
бъде връчена награда „Община Дългопол” в Категория „Учител на годината в системата на
предучилищното възпитание” на Галя Кръстева Железова – ЦДГ „Детелина” 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”
отсъства
„ЗА”
„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.23
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Статута на награда
„Община Дългопол”, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ №71 –2–2
Присъжда награда „Община Дългопол” в системата на предучилищното и училищно
образование за учебната 2014/2015 год., в Категория „Учител на годината в системата на
предучилищното възпитание” на Галя Кръстева Железова – ЦДГ „Детелина” гр. Дългопол.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване. Който е съгласен да
бъде връчена награда „Община Дългопол” в Категория „Учител на годината в системата на
основното образование” на Бирсен Рамаданова Ахмедова – ОУ „Христо Ботев” с. Цонево,
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

отсъства

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

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

„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.23
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Статута на награда
„Община Дългопол”, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ №71 –2–3
Присъжда награда „Община Дългопол” в системата на предучилищното и училищно
образование за учебната 2014/2015 год., в Категория „Учител на годината в системата на
основното образование” на Бирсен Рамаданова Ахмедова – ОУ „Христо Ботев” с. Цонево.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване. Който е съгласен да
бъде връчена награда „Община Дългопол” в Категория „Учител на годината в системата на
средното образование” на Клуб „Чуйте нашите гласове” – 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”
отсъства
„ЗА”
„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.23
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Статута на награда
„Община Дългопол”, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ №71 –2–4
Присъжда награда „Община Дългопол” в системата на предучилищното и училищно
образование за учебната 2014/2015 год., в Категория „Учител на годината в системата на

средното образование” на Клуб „Чуйте нашите гласове” – СОУ „Св. Климент Охридски” гр.
Дългопол.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване. Който е съгласен да
бъде връчена награда „Община Дългопол” в Категория „Учителски колектив на годината в
системата на предучилищното възпитание” на Учителски колектив при ЦДГ „Детелина” 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”
отсъства
„ЗА”
„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.23
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Статута на награда
„Община Дългопол”, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ №71 –2–5
Присъжда награда „Община Дългопол” в системата на предучилищното и училищно
образование за учебната 2014/2015 год., в Категория „Учителски колектив на годината в
системата на предучилищното възпитание” на Учителски колектив при ЦДГ „Детелина” гр.
Дългопол.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване. Който е съгласен да
бъде връчена награда „Община Дългопол” в Категория „Учителски колектив на годината в
системата на основното и средно образование” на Учителски колектив при 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

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”

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.23
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Статута на награда
„Община Дългопол”, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ №71 –2–6
Присъжда награда „Община Дългопол” в системата на предучилищното и училищно
образование за учебната 2014/2015 год., в Категория „Учителски колектив на годината в
системата на основното и средно образование” на Учителски колектив при СОУ „Св.
Климент Охридски” гр. Дългопол.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване. Който е съгласен да
бъде връчена награда „Община Дългопол” в Категория „Група, ученическа формация на
годината в системата на основното образование” на Група „Модерни танци” – 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
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

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

отсъства

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;

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

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 15 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.23
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Статута на награда
„Община Дългопол”, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ №71 –2–7
Присъжда награда „Община Дългопол” в системата на предучилищното и училищно
образование за учебната 2014/2015 год., в Категория „Група, ученическа формация на
годината в системата на основното образование” на Група „Модерни танци” – СОУ ”Назъм
Хикмет” с. Медовец.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване. Който е съгласен да
бъде връчена награда „Община Дългопол” в Категория „Група, ученическа формация на
годината в системата на средното образование” на Клуб „Чуйте нашите гласове” – 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”
отсъства
„ЗА”
„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.23
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Статута на награда
„Община Дългопол”, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ №71 –2–8
Присъжда награда „Община Дългопол” в системата на предучилищното и училищно
образование за учебната 2014/2015 год., в Категория „Група, ученическа формация на
годината в системата на средното образование” на Клуб „Чуйте нашите гласове” – СОУ „Св.
Климент Охридски” гр. Дългопол.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване. Който е съгласен да
бъде връчена награда „Община Дългопол” в Категория „Ученик на годината в областта на

учебната дейност” на Алиса Викторовна Найдис - 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”
отсъства
„ЗА”
„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.23
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Статута на награда
„Община Дългопол”, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ №71 –2–9
Присъжда награда „Община Дългопол” в системата на предучилищното и училищно
образование за учебната 2014/2015 год., в Категория „Ученик на годината в областта на
учебната дейност” на Алиса Викторовна Найдис - СОУ „Св. Климент Охридски” гр.
Дългопол.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване. Който е съгласен да
бъде връчена награда „Община Дългопол” в Категория „Ученик на годината в областта на
изкуствата и обществената дейност” на Вилияна Красимирова Величкова – НУ „Иван Вазов”
гр. Дългопол, Илмия Тансел Рафет - ОУ „Христо Ботев” с. Цонево, Мария Руменова
Стефанова - 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

отсъства

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

„ЗА”

11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

„ЗА”
„ЗА”
„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.23
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Статута на награда
„Община Дългопол”, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ №71 –2–10
Присъжда награда „Община Дългопол” в системата на предучилищното и училищно
образование за учебната 2014/2015 год., в Категория „Ученик на годината в областта на
изкуствата и обществената дейност” на Вилияна Красимирова Величкова – НУ „Иван Вазов”
гр. Дългопол, Илмия Тансел Рафет - ОУ „Христо Ботев” с. Цонево, Мария Руменова
Стефанова - СОУ „Св. Климент Охридски” гр. Дългопол.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване. Който е съгласен да
бъде връчена награда „Община Дългопол” в Категория „Ученик на годината в областта на
спорта” на Гьокан Галиб Мустафа – ОУ „Васил Левски” с. Поляците, 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”
отсъства
„ЗА”
„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.23
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Статута на награда
„Община Дългопол”, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ №71 –2–11
Присъжда награда „Община Дългопол” в системата на предучилищното и училищно
образование за учебната 2014/2015 год., в Категория „Ученик на годината в областта на
спорта” на Гьокан Галиб Мустафа – ОУ „Васил Левски” с. Поляците.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: 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.
Н.Христов-Предс.на ОбС:Имате ли въпроси към вносителя. Няма. Какво е обобщеното
становище от всички комисии на Председателския съвет?
Д. Костадинова – Зам.-предс. на ОбС: Обобщеното становище е да бъде приета Наредбата
за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от
тях на територията на Община Дългопол.
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” – 8 гласа;
“ПРОТИВ” – 2 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5 гласа.
С 8 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5, 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 71-3
Приема на второ четене Наредба №27 за принудително изпълнение на заповеди за
премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Дългопол,
ведно с Приложения №№1, 2, 3, 4, 5 неразделна част от настоящата Наредба.
Д. Иванов – общ. съветник: Отрицателен вот. Гласувах „Против”, защото на мен ми е ясна
законовата страна на Наредбата, но от човешка гледна точка не мога да дам съгласие за
събаряне на каквото и да е построено от хората.
Т. Панайотова - Нач. отдел УТОС: Закона ни задължава да приемем тази Наредба. Става
въпрос за строежи от ІV и VІ категория. Не може някой да си позволява да строи без
необходимите разрешителни и документи.
Н.Христов-Предс.на ОбС: По-добре на местна почва да си решаваме тези проблеми,
отколкото с решения на РДНСК.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община
Дългопол, относно: Отчет за добитата дървесина от негорски територии - собственост на
Община Дългопол за 2014г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: В близкото минало имаше един зам.-кмет Шукри Тургуд, който
твърдеше, че е внесъл 300 000лв. в общината като оборот. Аз направих справка и се оказа, че
са 240 000лв.
Сл. Славов-Гл. експерт УЗ и ГФ: Може би г-н Тургуд е имал предвид 2013г., а това е отчета
за 2014г.
Ал. Александров – общ. съветник: Трябва да си оптимист, за да обясниш как с разход от
270 000лв. сме добили 240 000лв. и сме на печалба. Имам въпрос защо от т.нар. горски
територии се добива само събота и неделя и през почивните дни? Освен това не може да ме
убедите, че добитата дървесина е 940м3, защото живея на възлово място, то където се виждат

тировете с натоварената дървесина. Мисля, че има съществени пропуски от страна на
общинска администрация, относно контрола и разходите. До кога този дърводобив ще го
мъкнем на гърба на общината, защо не се даде на концесия?
Инж. Г. Димитрова-лесовъд: Почистването на негорските територии става с всички
необходими документи, правят се досиета на всеки имот, който иска може да дойде да ги
провери. Превозните билети се купуват от Дирекцията, предаваме ги с опис и тази
документация ако не се съхранява в общината, се съхранява в Дирекцията и няма как да се
получат такива различия. Освен това досега имахме 7 проверки от РДГ, които провериха
точно почистването на тези имоти, провериха документацията и какво сме отчели в
Дирекцията. Отделно имахме и 2 проверки от Горското стопанство, никой не е имал нещо
против да се провери каквото и да е. Тук в този район има не само общинска гора, има и
Държавен горски фонд, които са от различни горски стопанства. Аз ще си оставя телефона и
ако някой докара дърва без документ, веднага ще изпратим проверка, защото се съставя акт
на този, който е купил такива дърва, а не на този, който ги е закарал.
Ф. Хасан – общ. съветник: Хубавото е, че за пръв път в този 4 - годишен мандат ни се
предоставя такъв отчет по наше искане, за което благодаря на общинска администрация.
Проблема е, че има недоверие в цялата система, която е свързана с добива на дървесина от
земи или територии, собственост на община Дългопол. Има подозрения, че се спекулира и се
злоупотребява. Надявам се, че след приключване на мандата на г-жа Иванова ще се
разследва какво е правено през тези години. Проблема е в недоверието, стигна се до там, че
населението от с. Лопушна се наложи да събира подписка, за да не се сече гората, която е над
селото. Трябва да се създаде механизъм, за да се преодолее това недоверие, защото 9
съветника гласуват „ЗА”, но всички съветници сме под общ знаменател, въпреки, че аз не
съм гласувал така. Не може да се срамуваме пред хората, които са ни избрали. Трябва да
създадем механизъм, който да предотврати съмненията, дали чрез гражданска организация,
която да контролира добива или нещо друго е въпрос на дебат.
Х. Ибов – общ. съветник: Относно лесовъдската страна на този проблем аз нямам
претенции, въпроса е дали беше рентабилно всичкото това нещо? Цифрите говорят сами за
себе си – 300 000лв. очакван приход от добив, ние имаме повече разходи отколкото приходи.
Говорим за икономическата страна на въпроса, защото по този начин бюджета куца, имаме
заложени приходи, но не ги изпълняваме. Ако се даде на концесия ние ще си имаме едни
чисти пари печалба.
В 11:20ч. Хатидже Чолак излезе от залата и заседанието продължи с 14 общински
съветника.
Д. Иванов – общ. съветник: Понеже става дума за отчет на добита дървесина от негорски
територии, искам да попитам кому беше нужно да се изрежат плодните дръвчета от ЖП
прелеза в с. Партизани до язовира в с. Комунари, какво ползваме от тази територия и кой е
наредил това? Каква печалба генерирахме от тези дървета? Изкоренени ли са тези дървета, за
да не тръгнат издънки? Искам да ми се отговори в писмен вид до следващото редовно
заседание на общински съвет конкретно за този парцел.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Ако няма други въпроси, нека чуем 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 гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 8 гласа;
“ПРОТИВ” – 3 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.

С 8 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, на основание чл. 21, ал. 1, т.
23 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 71-4
Приема представеният отчет за добитата дървесина от негорски територии - собственост на
Община Дългопол за 2014г.
В 11:25ч. Хатидже Чолак влезе в залата и заседанието продължи с 15 общински
съветника.
В 11:26ч. бе обявена 10 минутна почивка, след което заседанието продължи със 14
общински съветника.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горските територии собственост на Община Дългопол за 2015г., определяне начина на ползването и
извършването на дейности по подпомагане на естественото възобновяване на горите,
собственост на община Дългопол и определяне на цена за продажба на дървесината.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Нека чуем 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: Към т.1 от проекта за решение ще бъде добавено количеството
дървесина, което трябва да се добие от горските територии, а в т.5 ще отпадне „за транспорт”
по предложение на вносителя.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, с така направените
корекции, който е съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол,
моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

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

отсъства

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.

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

С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, на основание чл. 21, ал.
1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за Горите, чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал.3 и чл. 7, ал. 1,
т. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни
горски продукти, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 71-5
1. Приема Годишен план за ползване на дървесина в горските територии - общинска
собственост за 2015г., широколистна дървесина – около 3 000м3, съгласно приложение №1,
неразделна част настоящото Решение;
2. Дава съгласие дейностите по дърводобив и подпомагане на естественото възобнобяване в
горските територии - общинска собственост да бъдат извършени от правоспособни лица,
наети от Община Дългопол;
3. Определя ползването на дървесината да се осъществи по начините посочени в Наредбата за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и
общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, а именно
чрез добив и продажба на добита дървесина;
4. В изпълнение на утвърдения лесоустройствен проект на Община Дългопол през 2015г. да се
извърши подпомагане на естественото възобновяване на горите чрез изсичане на подлес в
отделите от Годишния план за ползване на дървесина за 2015г., като тези дейности да се
извършат заедно с добива на дървесина;
5. Определя цена за продажба на 1 м3 пр. дърва за огрев добити от общински горски територии
в размер на 53.00 лв. с включен ДДС, заплатени на касата на общинска администрация, като в
цената са включени разходите от временния склад до домовете на желаещите на територията
на Община Дългопол;
6. Задължава и упълномощава Кмета на общината да предприеме всички законосъобразни мерки
за изпълнение на Решението.

ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение, във връзка с
открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема
BG05M90PO001-2.002 „Независим живот”, по ОПРЧР.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какви са становищата
на ПК”Стратегическо планиране и европроекти” и ПК”Здравеопазване и социални
дейности”?
Е. Енев-Секретар на ПК”СПЕП”: 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 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

отсъства

„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
отсъства

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

„ЗА”
„ЗА”
„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. 23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 71-6
1. Дава съгласие Община Дългопол да кандидатства с проектно предложение по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90POOO 12.002 "Независим живот", по ОПРЧР
2. Подкрепя дейността на функциониращото звено за предоставяне на почасови услуги в
общността или в домашна среда, създадено по процедура „Помощ в дома".
3. Дава съгласие за поддържане на услуги за социално включване в общността или в
домашна среда, за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на
окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС Дългопол, относно: Осигуряване на материали за изграждане на навес до чешма.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Нека чуем 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”

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

отсъства

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

16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

„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 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 71-7

1. Дава съгласие за изграждане на навес в имот №027090, в землището на община
Дългопол
2. Предоставя обла строителна дървесина от Общински горски фонд, необходима за
изграждането на навеса, в размер на 6 м3.
3. Дава съгласие да се предоставят за изграждане на навеса следните материали:
Гвоздеи -10 см. - З кг., Гвоздеи - 6 см.- 2 кг.
4. Упълномощава Кмета на общината да предприеме всички необходими действия по
изпълнение на решението.
ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Дългопол
(планов период 2016 година).
Н. Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Нека чуем становището
на Председателския съвет.
Д. Костадинова – Зам.-предс. на ОбС: Да бъде приет проекта за решение от докладната.
В 12:00ч. Александър Александров излезе от залата и заседанието продължи с 13
общински съветника.
Н.Христов-Предс.на ОбС:Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 71-8
Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Дългопол (планов период
2016 година).
В 12:02ч. Александър Александров влезе в залата и заседанието продължи с 14 общински
съветника.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС Дългопол, относно: Актуализация на Културен календар на Община Дългопол за 2015г.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Нека чуем становището
на ПК”Финанси и бюджет”?
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

„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„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.23 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 71-9
1. Актуализира Културният календар на Община Дългопол за 2015 г. като:
1.1.Намалява сумата от 500 лв. от месец май за финансиране на културни и спортни
мероприятия за празник на с. Цонево.
1.2.Допълва проявите за месец май „ Ботеви празници", организатор НЧ „Н. Й.
Вапцаров”- Дългопол, място на провеждане- гр. Враца, финансиране- 500 лв.
2. Възлага на Кмета на община Дългопол да извърши необходимата актуализация по
Културният календар на община Дългопол за 2015 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Заявления за еднократна помощ.
Ал. Александров – Предс. на ПК”ЗСД”: Колеги, предложението на г-н Николов е да бъде
отпусната еднократна помощ в размер на 150лв. на учениците в неравностойно положение
от VІІІ клас на 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 150лв. на учениците в неравностойно
положение от VІІІ клас на 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
5. Мустафа Юнуз Исмаил

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”

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”

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.6
и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие
РЕШЕНИЕ 71-9-1
1.Отпуска еднократна помощ в размер на 150лв. на учениците в неравностойно положение
от VІІІ клас на СОУ „Назъм Хикмет” – с. Медовец. Сумата да бъде получена от Невин Кадир
– Директор на СОУ „Назъм Хикмет” – с. Медовец или от упълномощено от нея лице в срок
до 10.06.2015г.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Ал. Александров – Предс. на ПК”ЗСД”: Предложението на г-н Николов е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 150лв. на учениците в неравностойно положение от VІІІ клас
на ОУ „Христо Ботев” – с. Партизани.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150лв. на учениците в неравностойно
положение от VІІІ клас на ОУ „Христо Ботев” – с. Партизани, 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

отсъства

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

17. Тодорка Божкова Вълчева

„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.6
и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие
РЕШЕНИЕ 71-9-2
1.Отпуска еднократна помощ в размер на 150лв. на учениците в неравностойно положение
от VІІІ клас на ОУ „Христо Ботев” – с. Партизани. Сумата да бъде получена от Борислав
Николов – Директор на ОУ „Христо Ботев” – с. Партизани или от упълномощено от него
лице в срок до 10.06.2015г.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Ал. Александров – Предс. на ПК”ЗСД”: Предложението на г-н Николов е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 150лв. на учениците в неравностойно положение от VІІІ клас
на ОУ „Христо Ботев” – с. Цонево.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150лв. на учениците в неравностойно
положение от VІІІ клас на ОУ „Христо Ботев” – с. Цонево, 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”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„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.6
и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие
РЕШЕНИЕ 71-9-3

1.Отпуска еднократна помощ в размер на 150лв. на учениците в неравностойно положение
от VІІІ клас на ОУ „Христо Ботев” – с. Цонево. Сумата да бъде получена от Васил Василев –
Директор на ОУ „Христо Ботев” – с. Цонево или от упълномощено от него лице в срок до
10.06.2015г.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
В 12:05ч. Мустафа Исмаил излезе от залата и заседанието продължи с 13 общински
съветника.
Ал. Александров – Предс. на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 150лв. на Еминя Алиева Салиева, заявление с вх. № 9400835/11.05.2015г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150лв. на Еминя Алиева Салиева, 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”
отсъства
отсъства
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6
и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие
РЕШЕНИЕ 71-9-4
1.Отпуска еднократна помощ на Еминя Алиева Салиева – жител на гр. Дългопол, в размер на
150 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Ал. Александров – Предс. на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 70лв. на Господинка Паскалева Янакиева, заявление с вх. №
9400-836/11.05.2015г.

Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 70лв. на Господинка Паскалева Янакиева,
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”
отсъства
отсъства
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6
и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие
РЕШЕНИЕ 71-9-5
1.Отпуска еднократна помощ на Господинка Паскалева Янакиева – жител на гр. Дългопол, в
размер на 70 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 Айше Изет Хаккъ, заявление с вх. № 9400662/08.04.2015г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200лв. на Айше Изет Хаккъ, 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

отсъства

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

11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6
и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие
РЕШЕНИЕ 71-9-6
1.Отпуска еднократна помощ на Айше Изет Хаккъ – жител на с. Рояк, в размер на 200 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.№ОС106/15.04.2015г. от Димитър Александров Михалев да бъде отложено за разглеждане на
следващото заседание на Общински съвет.
Други предложения нямаше и се пристъпи към гласуване.
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал.1, т.23
от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 71-9-7
Отлага за разглеждане на следващото заседание на Общински съвет-Дългопол Заявление с
вх.№ОС-106/15.04.2015г. от Димитър Александров Михалев – жител на гр.Дългопол.
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” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл. 21, ал.1, т.23
от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 71-9-8
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Заявление с вх. № ОС-150/07.05.2015г. от Димитър Добрев Христов с адрес в гр.
Дългопол, ул. Хаджи Димитър 2.

2. Заявление вх. № 9400-731/21.04.2015 г. от Ахмед Кямил Нурула с адрес с. Лопушна
ул. „Шеста” 5.
3. Заявление вх. № 9400-401/26.02.2015г. от Сюлейман Ахмед Сюлейман с адрес в с.
Цонево.
4. Заявление вх. № 9400-570/24.03.2015 г. от Гергина Костова Панайотова с адрес гр.
Дългопол ул. „Маршал Толбухин” 8.
5. Заявление вх. № 9400-440/09.03.2015 г. от Йорданка Иванова Станчева с адрес гр.
Дългопол ул. „Добри Недев” 4.
6. Заявление вх. № 9400-602/30.03.2015г. от Павлинка Ангелова Божкова с адрес гр.
Дългопол ул. „Г.С.Раковски” 14.
7. Заявление вх. № 9400-634/03.04.2015 г. от Давид Стефанов Горанов
8. Заявление с вх. № 9400-747/22.04.2015г. от Станка Тодорова Илиева с адрес гр.
Дългопол ул. „Никола Вапцаров” 12.
9. Заявление с вх. № 9400-761/24.04.2015г. от Миглена Маринова Данаилова с адрес с.
Величково.

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Николай Христов закри заседанието на
Общински съвет - Дългопол в 12:10 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/НИКОЛАЙ ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/ Д. ТОНЧЕВА/

