ПРОТОКОЛ

№72

от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 12.06.2015 г.

Днес, 12.06.2015 г. в гр.Дългопол, в залата на Общински съвет – гр.Дългопол от
09:15 часа, се проведе 72-то редовно заседание на Общински съвет – Община
Дългопол, Варненска област. Присъстваха 14 от общо 17 съветника.
Николай Христов - Председател на Общинския съвет обяви, че заседанието е законно
– редовно е свикано, присъстват повечето от половината от общия брой съветници,
поради което може да бъде открито.
Присъстват:
1. Николай Иванов Христов – присъства
2. Радка Илиева Дукова - Русева – присъства
3. Даниела Маринова Костадинова - присъства
4. Добромир Василев Иванов – присъства
5. Мустафа Юнуз Исмаил – отсъства
6. Хюсеин Реджебов Ибов – отсъства
7. Ферхан Юсеин Хасан – присъства
8. Насуф Юсуфов Насуфов – присъства
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 – отсъства
16. Руска Йорданова Иванова – присъства /отсъства от 09:15ч. до 09:25ч./
17. Тодорка Божкова Вълчева – присъства
Предварително обявен проект за ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от Цвета Костова – В.И.Д. Кмет на община Дългопол, съгласно
Заповед №374/25.05.2015г., относно: Издаване на запис на Заповед от община
Дългопол в полза на ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане
на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор
№03/321/01382 от 10.12.2013г. по мярка 321 за Проект „Строителство и реконструкция
на общински път VAR 3194/ІІІ-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/ІІІ-208/ и път
от общински път VAR 3194/ІІІ-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/ІІІ-208 /до
общински път VAR 1191/ІІІ-208, Комунари-Добромир/-Аспарухово”, сключен между
община Дългопол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Вносител: Цвета Костова – В.И.Д. Кмет на община Дългопол
Докладчик: Веселин Върбанов - Дир. дирекция ИППОП
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
Н. Христов – Предс. на ОбС: Имате ли други предложения по дневния ред? Няма.
Който е съгласен проекта за дневен ред да бъде приет за дневен ред на днешното
заседание, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

ПРИЕМА СЕ.
Приет Дневен ред:
1. Докладна записка от Цвета Костова – В.И.Д. Кмет на община Дългопол, съгласно
Заповед №374/25.05.2015г., относно: Издаване на запис на Заповед от община
Дългопол в полза на ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане
на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор
№03/321/01382 от 10.12.2013г. по мярка 321 за Проект „Строителство и реконструкция
на общински път VAR 3194/ІІІ-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/ІІІ-208/ и път
от общински път VAR 3194/ІІІ-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/ІІІ-208 /до
общински път VAR 1191/ІІІ-208, Комунари-Добромир/-Аспарухово”, сключен между
община Дългопол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Вносител: Цвета Костова – В.И.Д. Кмет на община Дългопол
Докладчик: Веселин Върбанов - Дир. дирекция ИППОП
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
Н. Христов – Предс. на ОбС: Колеги, преди да преминем към първа точка от дневния
ред, давам думата на г-н Красен Железов – Началник на Общинска служба
„Земеделие”-Провадия, офис-Дългопол.
Кр. Железов – Нач. на ОСЗ: Уважаеми дами и господа общински съветници, тук съм
по покана на г-н Христов – Председател на ОбС-Дългопол, тъй като с дата 09.06.2015г.
от Министерството на земеделието и храните се върна техническото задание, което е
изготвено от мен и колеги, прието от 9-членна комисия и утвърдено от Зам.-министъра
на земеделието и храните д-р Цветан Димитров за започване на процедура за Плана за
земеразделяне в землището на гр. Дългопол. Следва да се сключи Договор с фирматаизпълнител, като имаме уверение, че това ще се случи през м. Юли 2015г. Смятам, че
процеса е необратим и нещата наистина започват да се случват след много дълго
забавяне.
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка от Цвета Костова – В.И.Д. Кмет на община
Дългопол, съгласно Заповед №374/25.05.2015г., относно: Издаване на запис на Заповед
от община Дългопол в полза на ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция,
обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово
плащане по Договор №03/321/01382 от 10.12.2013г. по мярка 321 за Проект
„Строителство и реконструкция на общински път VAR 3194/ІІІ-2083, ДългополЦонево/-Сава-Красимир-/ІІІ-208/ и път от общински път VAR 3194/ІІІ-2083, ДългополЦонево/-Сава-Красимир-/ІІІ-208 /до общински път VAR 1191/ІІІ-208, КомунариДобромир/-Аспарухово”, сключен между община Дългопол и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
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

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства

6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

отсъства

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

„ЗА”

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – 3 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.
21, ал. 1, т. 10 и т. 24, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 72-1
1. Упълномощава кмета на община Дългопол да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 610 869,78 лв. (шестстотин и десет хиляди
осемстотин шестдесет и девет лева и седемдесет и осем стотинки) за обезпечаване на
110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор
за отпускане на финансова помощ № 03/321/01382 от 10.12.2013год. по мярка 321 за
Проект „Строителство и реконструкция на общински път VAR 3194/ІІІ-2083,
Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/ІІІ-208/ и път от общински път VAR 3194/ІІІ2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/ІІІ-208 /до общински път VAR 1191/ІІІ208, Комунари-Добромир/-Аспарухово”, сключен между община Дългопол и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на община Дългопол да подготви необходимите документи
за получаване на авансовото плащане по договор № 03/321/01382 от 10.12.2013год. и
да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Николай Христов закри заседанието
на Общински съвет - Дългопол в 09:35 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/НИКОЛАЙ ХРИСТОВ/
ПРОТОКОЛЧИК:
/ Д. ТОНЧЕВА/

