ПРОТОКОЛ

№73

от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 26.06.2015 г.

Днес, 26.06.2015 г. в гр.Дългопол, в залата на Общински съвет – гр.Дългопол от 10:00 часа,
се проведе 73-то редовно заседание на Общински съвет – Община Дългопол, Варненска област.
Присъстваха 16 от общо 17 съветника.
Николай Христов - Председател на Общинския съвет обяви, че заседанието е законно – редовно
е свикано, присъстват повечето от половината от общия брой съветници, поради което може да
бъде открито.
Присъстват:
1. Николай Иванов Христов – присъства
2. Радка Илиева Дукова - Русева – присъства
3. Даниела Маринова Костадинова - присъства
4. Добромир Василев Иванов – присъства /отсъства от 11:40ч. до 12:10ч./
5. Мустафа Юнуз Исмаил – присъства
6. Хюсеин Реджебов Ибов – присъства
7. Ферхан Юсеин Хасан – присъства /отсъства от 10:00ч. до 10:20ч./
8. Насуф Юсуфов Насуфов – присъства
9.Хатидже Мехмед Чолак – присъства
10.Александър Неделчев Александров – присъства /отсъства от 11:32ч. до 12:10ч./
11.Васил Радославов Василев – присъства /отсъства от 11:32ч. до 12:10ч./
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
17. Тодорка Божкова Вълчева – присъства
Предварително обявен проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Питания и предложения от граждани
2.Докладна записка от Цвета Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол съгл. Заповед № 374 /
25.05.2015 г., относно: Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Водопровод към
обект „Винарска изба в ПИ 011037 по КВС на землище с.Дебелец, общ.Дългопол, обл.Варна”
Вносител: Цвета Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Елеонора Славчева – Гл. специалист ТУКРП
Становище: ПК ”Териториално устройство и екология”
3.Докладна записка от Цвета Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол съгл. Заповед № 374 /
25.05.2015 г., относно: предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Свързващо
кабелно трасе към обект „Винарска изба в ПИ 011037 по КВС на землище с.Дебелец,
общ.Дългопол, обл.Варна”.
Вносител: Цвета Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Елеонора Славчева – Гл. специалист ТУКРП
Становище: ПК ”Териториално устройство и екология”
4.Докладна записка от Цвета Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол, относно: Информация
във връзка с кандидатстване и реализиране на проекти по Оперативните програми на
Европейските фондове.
Вносител: Цвета Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Веселин Върбанов-Дир. дирекция ИППОП
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти”
5.Докладна записка от Цвета Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол, относно: Информация
за организацията на дейността по опазване на селскостопанската продукция.
Вносител: Цвета Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол

Докладчик: Славчо Славов-Гл. експерт УЗ и ГФ
Становище: ПК”Обществен ред и сигурност”
6.Докладна записка от Цвета Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол, относно: Информация
за организация на дейността по снабдяване на населението с отоплителни материали.
Вносител: Цвета Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Славчо Славов-Гл. експерт УЗ и ГФ
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Здравеопазване и социални дейности”
7.Докладна записка от Цвета Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет по
изпълнението на „Програма за намаляване на популацията и трайното решаване на проблема с
безстопанствените кучета на територията на Община Дългопол”.
Вносител: Цвета Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Татяна Михалева – Гл. експерт Еколог
Становище: ПК”Териториално устройство и екология” и ПК”Обществен ред и сигурност”
8.Докладна записка от Цвета Костова – И.Д. Кмет на община Дългопол, относно: Приемане на
първо четене на Наредба за реда на ползване на дървесина извън горските територии в землищата
на Община Дългопол.
Вносител: Цвета Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Февзи Хасан- Дир. Дирекция УТОСЕЕЕУЗГФ
Становище: Всички постоянни комисии
9.Докладна записка от Цвета Костова – И.Д. Кмет на община Дългопол, относно: Настаняване на
лица със съдебни решения в земи Общински поземлен фонд.
Вносител: Цвета Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач.отдел УТОС
Становище: ПК „ Собственост и стопанство"
10.Докладна записка от Цвета Костова – И.Д. Кмет на община Дългопол, относно: Заявления за
еднократна помощ.
Вносител: Цвета Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мария Христова-Гл. експерт „Човешки ресурси”
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейност”
Н. Христов – Предс. на ОбС: На Председателски съвет беше разгледан проекта за дневен ред,
като към настоящият момент той стана от 11 точки. 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” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Приет Дневен ред:
1.Питания и предложения от граждани
2.Докладна записка от Цвета Костова – И.Д. Кмет на община Дългопол, относно: Изготвяне на
предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КСО.
Вносител: Цвета Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова – Секретар на Община Дългопол
Становище: ПК”Здравеопазване и социални дейности”
3.Докладна записка от Цвета Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол съгл. Заповед № 374 /
25.05.2015 г., относно: Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Водопровод към
обект „Винарска изба в ПИ 011037 по КВС на землище с.Дебелец, общ.Дългопол, обл.Варна”
Вносител: Цвета Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Елеонора Славчева – Гл. специалист ТУКРП
Становище: ПК ”Териториално устройство и екология”

4.Докладна записка от Цвета Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол съгл. Заповед № 374 /
25.05.2015 г., относно: предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Свързващо
кабелно трасе към обект „Винарска изба в ПИ 011037 по КВС на землище с.Дебелец,
общ.Дългопол, обл.Варна”.
Вносител: Цвета Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Елеонора Славчева – Гл. специалист ТУКРП
Становище: ПК ”Териториално устройство и екология”
5.Докладна записка от Цвета Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол, относно: Информация
във връзка с кандидатстване и реализиране на проекти по Оперативните програми на
Европейските фондове.
Вносител: Цвета Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Веселин Върбанов-Дир. дирекция ИППОП
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти”
6.Докладна записка от Цвета Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол, относно: Информация за
организацията на дейността по опазване на селскостопанската продукция.
Вносител: Цвета Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Славчо Славов-Гл. експерт УЗ и ГФ
Становище: ПК”Обществен ред и сигурност”
7.Докладна записка от Цвета Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол, относно: Информация за
организация на дейността по снабдяване на населението с отоплителни материали.
Вносител: Цвета Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Славчо Славов-Гл. експерт УЗ и ГФ
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Здравеопазване и социални дейности”
8.Докладна записка от Цвета Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет по
изпълнението на „Програма за намаляване на популацията и трайното решаване на проблема с
безстопанствените кучета на територията на Община Дългопол”.
Вносител: Цвета Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Татяна Михалева – Гл. експерт Еколог
Становище: ПК”Териториално устройство и екология” и ПК”Обществен ред и сигурност”
9.Докладна записка от Цвета Костова – И.Д. Кмет на община Дългопол, относно: Приемане на
първо четене на Наредба за реда на ползване на дървесина извън горските територии в землищата
на Община Дългопол.
Вносител: Цвета Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Февзи Хасан- Дир. Дирекция УТОСЕЕЕУЗГФ
Становище: Всички постоянни комисии
10.Докладна записка от Цвета Костова – И.Д. Кмет на община Дългопол, относно: Настаняване
на лица със съдебни решения в земи Общински поземлен фонд.
Вносител: Цвета Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач.отдел УТОС
Становище: ПК „ Собственост и стопанство"
11.Докладна записка от Цвета Костова – И.Д. Кмет на община Дългопол, относно: Заявления за
еднократна помощ.
Вносител: Цвета Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мария Христова-Гл. експерт „Човешки ресурси”
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейност”
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Питания и предложения от граждани.
Н. Христов – Предс. на ОбС: Към настоящият момент в Канцеларията на ОбС няма постъпили
мнения и предложения от граждани. От залата има някой, който иска да вземе отношение по
дневния ред? Няма.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от Цвета Костова – И.Д. Кмет на община Дългопол,
относно: Изготвяне на предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КСО.

Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на
ПК”Здравеопазване и социални дейности”?
Ал. Александров-Предс. на ПК”ЗСД”: Да бъде приет проекта за решение.
Н.Христов-Предс.на ОбС:Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал. 1 т. 23 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 73-2
Дава съгласие за внасяне на предложение пред Министерски съвет за отпускане на персонална
пенсия на Нора Огнянова Първанова.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Цвета Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол съгл.
Заповед № 374 / 25.05.2015 г., относно: Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за
„Водопровод към обект „Винарска изба в ПИ 011037 по КВС на землище с.Дебелец,
общ.Дългопол, обл.Варна”
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на
ПК”Териториално устройство и екология”?
М. Исмаил-Предс. на ПК”ТУЕ”: Да бъде приет проекта за решение.
В 10:20ч. Ферхан Хасан влезе в залата и заседанието продължи с 16 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” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.129,
ал.1 ЗУТ и Решение по т.11 от протокол № 4 от 20.05.2015 г. на Експертния съвет по устройство на
територията на Община Дългопол и Решение № 4 от 18.04.2012 г. на Комисията по 17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ
към МЗХ, Общински съвет Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 73-3
Оодобрява Подробен устройствен план - Парцеларен план за „Водопровод към обект „Винарска
изба в ПИ 011037 по КВС на землище с.Дебелец, общ.Дългопол, обл.Варна”.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ пред Административния
съд – гр.Варна чрез Община Дългопол в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.
Задължава Кмета на общината да изпрати настоящото решение за обнародване в „Държавен
вестник” в 7-дневен срок от получаването му в Общинска администрация.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Цвета Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол
съгл. Заповед № 374 / 25.05.2015 г., относно: предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен
план за „Свързващо кабелно трасе към обект „Винарска изба в ПИ 011037 по КВС на землище
с.Дебелец, общ.Дългопол, обл.Варна”.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на
ПК”Териториално устройство и екология”?
М. Исмаил-Предс. на ПК”ТУЕ”: Да бъде приет проекта за решение.

Н.Христов-Предс.на ОбС:Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.129,
ал.1 ЗУТ и Решение по т.10 от протокол № 4 от 20.05.2015 г. на Експертния съвет по устройство на
територията на Община Дългопол и Решение № 4 от 18.04.2012 г. на Комисията по 17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ
към МЗХ, Общински съвет Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 73-4
Оодобрява Подробен устройствен план - Парцеларен план за „Свързващо кабелно трасе към обект
„Винарска изба в ПИ 011037 по КВС на землище с.Дебелец, общ.Дългопол, обл.Варна”.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ пред Административния
съд – гр.Варна чрез Община Дългопол в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.
Задължава Кмета на общината да изпрати настоящото решение за обнародване в „Държавен
вестник” в 7-дневен срок от получаването му в Общинска администрация.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Цвета Костова – И.Д. 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?
Е. Русева – общ. съветник: Ще гласувам „Против”, защото обектите, въведени в експлоатация
всъщност не са съвсем въведени, напр. информационния център. Не мисля, че това е обект, който
работи, също така и поликлиниката – там има много проблеми, целта беше да има парно, но няма
парно. Освен това информация за това, какви са задълженията, свързани с проектите липсват в
докладната, така че аз мисля, че има доста неща, които могат да бъдат включени в предоставената
ни информация.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Относно парното в поликлиниката, доколкото разбрах, вече е
изпробвано, няма течове, но се дължат 1 500лв. на фирмата, която го е обследвала, така че трябва
да се плати. Парното работи.
Цв. Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол: По въпроса за информационния център,
въвеждане в експлоатация не значи обитаване на обекта, говорим за техническата документация,
която е Акт 16 и придружаващите към нея становища на органи. Последно ни остана окабеляване
на информационния център, което не е по проект, това си е наше задължение и ще бъде
изпълнено.
Е. Русева – общ. съветник: Имаме ли финансови задължения по проектите?
Цв. Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол: Трябва да проверя, ще Ви отговоря писмено ако
искате, г-жо Русева.
Ф. Хасан – общ. съветник: Нещата, които правят общинска администрация като проекти винаги
ме притесняват, защото се получава така, че все нещо доплащаме и то е за сметка на всичко
останало. Общинска администрация ни уверяваше, че всичко е на 100% финансирано, а на
практика не се получава така. Нещо, което ме притеснява в тази информация е №14 от
Приложението на докладната, последната графа, където е записано „подадено заявление за
проявен интерес”. Може ли някой да поясни точно за какво става въпрос? Няма да коментирам
състоянието на проектите, които се намират по населените места и въпросителните, които се
въртят около тях. Това ще бъде предмет на дебат в следващия мандат, когато ще се проверява
всяко нещо, което е направено до сега.
К. Костова – Гл. спец. ИКОП: Схемата, по която финансира Националния доверителен екофонд
е: 1. Подаване на заявление за проявен интерес. От там нататък Националния доверителен
екофонд казва допустимо ли е това, което се иска или не е допустимо, какви ще бъдат резултатите

от реализирането на този проект. Колкото повече енергия има спестена от това ново осветление,
толкова по-рентабилен е този проект. След това те казват „изгответе технически проект” и тогава
започва да се проектира, след това тези проекти се изпращат пак в Националния доверителен
екофонд. Ако нещо не им хареса казват какво да коригираме, ако има неточности казват да ги
отстраним, за да няма проблеми при следващото изпълнение. Когато минат всички тези етапи на
оценка, те ти дават да обявиш процедура, след като имаш избран изпълнител, чак тогава се
сключва договор за финансиране.
Ф. Хасан – общ. съветник: Благодаря за отговора, но основният въпрос е колко ще ни струва на
нас? Ще има ли съучастие?
К. Костова – Гл. спец. ИКОП: Засега все още няма, когато започнат да се обработват нещата,
тогава се решава ще има ли и колко процента.
Х. Ибов – общ. съветник: Ние ще започнем сега да правим крачки напред с нашето решение и
евентуално стигнем до момент, когато връщане назад няма, сключваме договори и тогава се пита
обяда безплатен ли е, колко ще платим и от къде.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Сега питат дали ще има възможност и тогава ще ни внесат докладна
за кандидатстване.
Ф. Хасан – общ. съветник: Винаги, когато приемаме нещо, свързано с кандидатстване по
проекти има последствия. Ако направим равносметка на всичко това, което се е случило до сега,
става ясно, че Общински съвет е взел решение да се дофинансира голяма част от всички неща,
които са се случили и то за сметка на всичко останало. По селата не се случи нищо, защото ние
дофинансирахме и плащахме проектиране.
Ал. Александров – общ. съветник: Има ли решение на ОбС за подаване на това заявление от
Общината?
К. Костова – Гл. спец. ИКОП: Решението се подава без решение на ОбС
Ал. Александров – общ. съветник: След като няма решение, общинска администрация поема
ангажименти, които после ни се трупат по обратния ред и ние трябва да узаконим, защото те са
поети ангажиментите.
К. Костова – Гл. спец. ИКОП: Това е етап от кандидатстването и после ще ви предоставим
докладна за кандидатстване със съответните суми.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Ще Ви помоля за следващото заседание на Общински съвет да ни
предоставите справка за средствата, отпуснати по „Стихии и бедствия”, получени през 2014г.,
целевите субсидии за с. Медовец и ако има и други, за да се запознаят общинските съветници с
това, какви са сумите, къде са изразходвани и какво е направено.
Ф. Хасан – общ. съветник: Искам да попитам в №13 от Приложението на докладната по Ос1 на
Националната схема за зелени инвестиции, какво е нашето самоучастие?
К. Костова – Гл. спец. ИКОП: Общински съвет е взел Решение през 2012г. за съфинансиране с
15%. След провеждане на обществените поръчки тази стойност ще намалее.
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 не бъде приета информацията.
Н.Христов-Предс.на ОбС:Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 9 гласа;
“ПРОТИВ” – 4 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.
С 9 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 4, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, на чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, във
връзка с чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 73-5
Приема информация във връзка с кандидатстване и реализиране на проекти по Оперативните
програми на Европейските фондове, съгласно Приложение 1.

ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Цвета Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол,
относно: Информация за организацията на дейността по опазване на селскостопанската
продукция.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на
ПК”Обществен ред и сигурност”?
Д. Иванов-Предс. на ПК ОРС: Да бъде приет проекта за решение.
Н.Христов-Предс.на ОбС:Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 73-6
Приема предоставената информация за организацията на дейността по опазване на
селскостопанската продукция.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Цвета Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол,
относно: Информация за организация на дейността по снабдяване на населението с отоплителни
материали.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Спираме ли да даваме дърва на фирмата, с която имаме сключен
договор за широколистна дървесина и оставяме ли тези 3 000м3 за населението?
Ф. Хасан- Дир. Дирекция УТОСЕЕЕУЗГФ: Всички тези въпроси, които бяха зададени на
заседанията на Постоянните комисии бяха обсъдени с инж. Димитрова – лесовъд и стигнахме до
следното като бъдеща работа: продължаваме работа с нашите три камиона, като единият ще
работи за фирмата, а двата за нас.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Подвоза за сметка на фирмата ли е или за наша сметка?
Ф. Хасан- Дир. Дирекция УТОСЕЕЕУЗГФ: Доколкото знам по договор е за сметка на фирмата.
Ал. Александров – общ. съветник: Тъй като секретният договор никой не го е чел, за какви
количества дървесина става въпрос?
Н. Христов - Предс.на ОбС: За 6 000м3 плътни иглолистно и 6 000м3 пространствени
широколистно.
Ал. Александров – общ. съветник: Колко кубика дървесина е необходима за снабдяване на
населението?
Г. Димитрова – Инженер-лесовъд: Имаме по Годишен план от ОГФ - 3 000м3 и 10 000м3 плътна
дървесина, заявени от ДГС – Цонево.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Ако няма други въпроси да чуем становищата на ПК”Собственост и
стопанство” и ПК”Здравеопазване и социални дейности”.
Н. Насуфов – Предс. на ПК СС: Да бъде приета информацията за организация на дейността по
снабдяване на населението с отоплителни материали.
Ал. Александров – Предс. на ПК ЗСД: Да бъде приета информацията за организация на дейността
по снабдяване на населението с отоплителни материали.
Н.Христов-Предс.на ОбС:Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
Общински съвет Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 73-7
Приема предоставената информация за организация на дейността по снабдяване на населението с
отоплителни материали.
ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от Цвета Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол,
относно: Отчет по изпълнението на „Програма за намаляване на популацията и трайното
решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на Община Дългопол”.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Ф. Хасан – общински съветник: Има ли проблеми по населените места с безстопанствените
кучета?
Х. Ибов – общински съветник: В центъра на с. Лопушна има най-малко 10 кучета, като едното от
тях е родило в детската градина. Тези кучета водят много проблеми и болести след себе си.
Т. Михалева – Гл. експерт Еколог: Предприети са действия, имаме сключен договор с д-р
Тодоров, разговаряли сме, изчакваме да се освободи и ще вземем мерки.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Какво става с пушката, която все още е в г-н Ангелов?
Цв. Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол: След многократна кореспонденция,
уведомяване на ПУ-Дългопол, пушката все още е в г-н Ангелов. Ще сезираме прокуратурата.
Д. Иванов – общински съветник: Нека имаме добрата воля да се предприемат мерки срещу
популацията от бездомни кучета, защото положението е наистина много сериозно.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Ако няма други въпроси да чуем становищата на ПК”Териториално
устройство и екология” и ПК”Обществен ред и сигурност”.
М. Исмаил – Предс. на ПК ТУЕ: Да не бъде приет отчета.
Д. Иванов – Предс. на ПК ОРС: Да не бъде приет отчета..
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” – 4 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4 гласа.
С 8 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 4, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, на 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 73-8
НЕ ПРИЕМА Отчета по изпълнението на „Програма за намаляване на популацията и трайното
решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на Община Дългопол”.
Е. Русева – общински съветник: Отрицателен вот. Гласувах „Против”, защото в докладната
пише каква е Програмата за намаляване на популацията и трайното решаване на проблема с
безстопанствените кучета и какви са целите, а всъщност е по-добре да бъде записано Отчет по
НЕизпълнение на Програма за намаляване на популацията и трайното решаване на проблема с
безстопанствените кучета на територията на община Дългопол.
В 11:05ч. бе обявена 15 минутна почивка, след което заседанието продължи със 16 общински
съветника.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Колеги, постъпи процедурно предложение от Група общински
съветници т.10 - Докладна записка от Цвета Костова – И.Д. Кмет на община Дългопол, относно:
Настаняване на лица със съдебни решения в земи Общински поземлен фонд, да бъде разгледана
преди т.9 - Докладна записка от Цвета Костова – И.Д. Кмет на община Дългопол, относно:
Приемане на първо четене на Наредба за реда на ползване на дървесина извън горските територии
в землищата на Община Дългопол. Който е съгласен с това предложение, моля да гласува!
Резултати от гласуването:

“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
ПРИЕМА СЕ.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от Цвета Костова – И.Д. Кмет на община Дългопол,
относно: Настаняване на лица със съдебни решения в земи Общински поземлен фонд.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Да чуем становището на
ПК”Собственост и стопанство”.
Н. Насуфов – Предс. на ПК СС: Становището е положително за преписките, които са
окомплектовани и са готови.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, по първата преписка от
от Общинска служба „Земеделие” гр. Провадия. Същата касае искане от Ненка Петкова Аристотелова,
за предоставяне на наследниците на Петко Ненов Лефтеров на ПИ №№ 30.742;25.405 находящи се
землището на с. Аспарухово, община Дългопол въз основа на влязло в сила съдебно решение, 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

„ЗА”

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал. 1, т.8
от ЗМСМА, и във вр. с чл. 6 ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Дългопол
прие:
РЕШЕНИЕ 73-10-1
Обявява имот публична общинска собственост съставляващ поземлен имот с идентификатор №
00789.25.405 в землището на с. Аспарухово с площ от 7.802 / седем декара, осемстотин и два
квадратни метра/ дка. с начин на трайно ползване „ Изоставена орна земя”, категория на земята
при не поливни условия - „Седма”, находящ се местността „ Манастира” с граници на имота –
№№ 00789.25.404, 00789.25.422, 00789.25.406, 00789.25.510 по кадастралната карта на землище
Аспарухово в имот частна общинска собственост.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен проекта
за решение, относно настаняване на наследниците на Петко Ненов Лефтеров в общински

поземлен фонд - земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, 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

„ЗА”

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл.21, ал. 1, т.8 от
ЗМСМА, и във връзка с § 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 73-10-2
Настанява наследниците на Петко Ненов Лефтеров в общински поземлен фонд -земи по чл. 19,
ал. 1 от ЗСПЗЗ предоставен на община Дългопол със Заповед № РД09-22/29.01.2009 г. на
Директора на ОД „Земеделие” гр. Варна а именно:
1.Поземлен имот № 00789.25.405 в землището на с. Аспарухово с площ от 7.802 / седем декара,
осемстотин и два квадратни метра/ дка. с начин на трайно ползване „ „Изоставена орна земя”,
категория на земята при не поливни условия - „Седма”, находящ се местността „ „Манастира” с
граници на имота – №№ 00789.25.404, 00789.25.422, 00789.25.406, 00789.25.510 по кадастралната
карта на землище Аспарухово;
2.Поземлен имот №00789.30.742 /проект/ в землището на с. Аспарухово с площ от 501 /петстотин
и един квадратни метра/кв.м. с начин на трайно ползване „Пасище”, категория на земята при не
поливни условия - „четвърта”, находящ се местността „Калчовец” с граници на имота – имоти с
номера № 00789.30.586, № 00789.30.39, №00789.30.745 образуван от имот № №00789.30.586 от
кадастралната карта на землище Аспарухово.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, по втората преписка от
Общинска служба „Земеделие” гр. Провадия по повод молба с вх. АУ-42-114/22.06.2015 г. на ПК
„Камчийска долина” гр. Дългопол за настаняване в землище с.Боряна и землище с. Сава въз основа на
влязло в сила съдебно решение, 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

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отвод

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

„ЗА”

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8
от ЗМСМА, и във връзка с § 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 73-10-3
Настанява ПК „Камчийска долина” гр. Дългопол, ЕИК 000073653 със седалище и адрес на
управление гр. Дългопол, ул. „Г Димитров „120 представлявана от председателя Радка Илиева
Дукова- Русева в общински поземлен фонд - земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, предоставен на
Община Дългопол със Заповед № РД 09-22/29.01.2009г. на Директора на Областна дирекция
„Земеделие” гр. Варна, а именно в земеделски имоти както следва:

Боряна

028009

Площ
/дка
2.395

Боряна

029017

1.296

Нива м.
ДОМУЗЛУКА

4

Боряна

029021

3.788

Нива м.
ДОМУЗЛУКА

4

Боряна

030007

6.531

Нива м. ЧИПЛАКА

4

Боряна

030015

2.238

Нива м.
ДОМУЗЛУКА

4

№ Землище Имот №

НТП Местност

Категория

Нива м.
ДОМУЗЛУКА

4

1

2

3

4

5

Граници на
имота
000094;
028010;
028008;
000740
029018;
029014;
029016;
000887
029022;
029023;
029020;
000887
030006;
000344;
030008;
030010;
030011;
030004
000006;
030001;
030002;
030013;
030014

Боряна

037006

4.007

Нива м. ДО СЕЛОТО 6

Боряна

037007

4.000

Нива м. ДО СЕЛОТО

Боряна

039002

4.340

Нива м.
ДОМУЗЛУКА

Боряна

045016

1.450

Нива м.
ДОМУЗЛУКА

Боряна

046016

5.500

Нива м.
ДОМУЗЛУКА

Боряна

066001

2.036

Нива м.
ЧЕМБЕРДЖИК

Боряна

066013

2.005

Нива м.
ЧЕМБЕРДЖИК

Боряна

068009

1.789

Нива м. ДО СЕЛОТО

Боряна

069007

2.939

Нива м. ДО СЕЛОТО

Боряна

070001

3.528

Нива м. СУВАТА

Боряна

083020

4.363

Нива м.
ЧЕМБЕРДЖИК

Сава

031008

2.998

Нива м. ЛОНГОЗА

Сава

057013

4.839

Нива м. ДЮЗ КУЗУ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
общо/дка 60.042

000338;
037007;
037005;
000313
6
000338;
037001;
037002;
037003;
037006
4
039001;
000887;
039003;
039006;
039008
1.248 дка - 045017;
4 и 0.202 - 045003;
2
045015;
000883
4
046001;
046015;
000743;
000006
2
066020;
000898;
066002
2
066012;
000898;
066014;
066011
2
068010;
068011;
068008;
000559
2
000819;
069006;
000808
2
000871;
070002;
070003
5
083012;
083005;
083010;
000867;
083011
3
031007;
000022;
000018
4
057034;
057018;
057017;
057033;
000102

Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, по третата преписка от
Общинска служба „Земеделие” гр. Провадия. Същата е във връзка с молба на Лиляна Вичева Попова за
настаняване на наследниците на Вичо Илиев Стоянов в ПИ № 017011, находящ се землището на
с.Дебелец, общ. Дългопол въз основа на влязлото в сила съдебно решение, 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

„ЗА”

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от
ЗМСМА, и във вр. с чл. 6 ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 73-10-4
1.Обявява имот публична общинска собственост -ПИ № 017011 с площ от 22.569 дка с начин на
трайно ползване „Нива”, категория на земята при не поливни условия-пета /3.649 дка./ и четвърта
/18.912 дка./ с граници на имота: №№ 017001,000101,000053,017002 по плана за земеразделяне на
землище с. Дебелец в имот частна общинска собственост.
2.Упълномощава и задължава кмета на общината да предприема законосъобразни действия за
изпълнение на решението.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен проекта
за решение, относно настаняване на наследниците на Вичо Илиев Стоянов в общински поземлен
фонд - земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, 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

„ЗА”

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

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”
„Възд. се”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, и във връзка с § 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 73-10-5
Настанява наследниците на Вичо Илиев Стоянов в общински поземлен фонд - земи по чл.19, ал. 1
от ЗСПЗЗ, предоставен на община Дългопол със Заповед № РД 09-22/29.01.2009 г. на Директора
на ОД „Земеделие” гр. Варна а именно в:
Поземлен имот № 017015 /проект/ в землището на с. Дебелец с площ от 18.119/ осемнадесет
декара сто и деветнадесет кв.м. / дка, с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при
не поливни условия - „четвърта”, находящ се местността „Боюк ада” с граници на
новообразуваният имот – № 017014, 000101, № 017001, № 017002.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, по четвъртата преписка
от Общинска служба „Земеделие” гр. Провадия. Същата е във връзка с молба на Надежда Панайотова
Радева за настаняване на наследниците на Георги Славов Демиров в имоти общинска собственост въз
основа на влязлото в сила съдебно решение, 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

„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.

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

С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от
ЗМСМА, и във вр. с чл. 6 ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 73-10-6
Обявява имоти публична общинска собственост в имоти частна общинска собственост както
следва:
№

Землище

имот №

Площ/дка

НТП

Местност

категория

1

Цонево

034025

0.998

нива

Мандарлък

9

Цонево

037001

1.883

изоставена нива

Очуклука

6

Цонево
Цонево
Цонево
Цонево
Цонево
Цонево
Цонево
Цонево
Цонево
Цонево
Цонево
Цонево
Цонево
Цонево
Цонево
Цонево
Цонево
Цонево

039054
039064
042060
042065
042100
043012
043020
050197
054016
350009
620030
701006
504006
504049
505028
503007
505030
506033

3.500
1.725
3.000
2.142
1.000
1.677
1.568
2.806
4.517
1.339
1.174
1.110
2.744
3.169
10.301
3.585
8.855
6.113

изоставена нива
нива
нива
нива
нива
изоставена нива
изоставена нива
нива
изоставена нива
нива
нива
нива
изост. орна земя
изост. орна земя
изост. орна земя
изост. орна земя
изост. орна земя
изост. орна земя

Кърчанлъка
Кърчанлъка
Скритата
Скритата
Скритата
Гьочуклук
Гьочуклук
Бузалъка
Меше баа
Кърчанлъка
Делже дере
Яворовски лонгоз
Новите лозя
Новите лозя
Пътеката
Лозята
Пътеката
Куза

7
7
4
5
5
5
5
5
5
9
3
3
5
5
5
6
5
5

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен проекта
за решение, относно настаняване на наследниците на Георги Славов Демиров в общински
поземлен фонд - земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, 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

„ЗА”

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

„Възд. се”

14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

отсъства
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, и във връзка с § 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 73-10-7
Настанява наследниците на Георги Славов Демиров в общински поземлен фонд - земи по чл.19,
ал. 1 от ЗСПЗЗ, предоставен на община Дългопол със Заповед № РД 09-22/29.01.2009 г. на
Директора на ОД „Земеделие” гр. Варна, а именно :

Цонево

имот
Площ/дка НТП
№
014035 0.938
нива

Цонево

034025 0.998

нива

Мандарлък

9

Цонево

034026 0.200

нива

Мандарлък

9

Цонево

037001 1.883

изоставена нива Очуклука

6

Цонево

039054 3.500

изоставена нива Кърчанлъка

7

Цонево

039064 1.725

нива

Кърчанлъка

7

Цонево

042060 3.000

нива

Скритата

4

Цонево

042065 2.142

нива

Скритата

5

Цонево

042100 1.000

нива

Скритата

5

Цонево

043012 1.677

изоставена нива Гьочуклук

5

Цонево

043020 1.568

изоставена нива Гьочуклук

5

Цонево

024014 6.852

нива

5

Цонево

048033 10.512

изоставена нива Меше баа

№ Землище

Местност

категория граници на имота

До гробищата

5

1
2
3

4
5
6
7

8

9
10
11

Бузалъка

12

13

6

014024,
600165,
014023, 014022
034024,
600245,
034007, 034005
034018,
034024,
034017, 034014
037002,
037004,
037028,
037027,
037014,
037026,
600232
039053,
600269,
039055, 039061
039065,
039063,
039048
042051,
042059,
042061, 042109
042064,
042111,
042116,
042067,
042068
042098,
042102,
042103,
042111,
042099
043024,
043013,
043023, 043010
043017,
043018,
043023
024013,
024012,
000176, 200004
055009,
055006,
055003,
055014,
055013,
055002,
048041,
048024,
600122,
600041,
048042,
600041,
048043, 048032

Цонево

050197 2.806

нива

Бузалъка

Цонево

054016 4.517

изоставена нива Меше баа

5

Цонево

350009 1.339

нива

Кърчанлъка

9

17 Цонево

606050 0.932

нива

Делже дере

3

18 Цонево

620030 1.174

нива

Делже дере

3

Цонево

701006 1.110

нива

Яворовски
лонгоз

3

5

14
15

16

19
20 Цонево
21 Цонево

22 Цонево

504006 2.744

нива
изост.
земя

504049 3.169

изост.
земя

701046 0.740

23 Цонево

505028 10.301

24 Цонево

503007 3.584

25 Цонево

505030 8.854

26 Цонево 506033 6.113
общо дка:
83.380

Яворовски
лонгоз

3

Новите лозя

5

Новите лозя

5

орна

орна

изост.
земя
изост.
земя
изост.
земя

орна

изост.
земя

орна

Пътеката

5

Лозята

6

Пътеката

5

Куза

5

орна
орна

050182,
050181,
050175,
050174,
050172, 600091
054015,
054020,
600107, 053030
350008,350015,
035034,
600237,
350014
600303,
606049,
600074
620031,
620029,
600345
701007,
701050,
701005,
701018,
701019
701045,
600006,
701047, 701044
504050,
504008,
504004, 500011
500027,
500275,
500065,
500314,
504048
500026,
505027,
505031,
500255,
505045
503009,
503008,
503006, 500011
505029,
500255,
505031, 500038
506030,
506031,
500311,
500510,
506034, 506032

Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, по петата преписка по
повод молба на Фроска Стефанова Добрева като наследник на Стефан Стоичков Найденов за
възстановяване на 3.232 дка по гр. дело № 130/02.12.1996 г. на РС-Провадия, 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

„ЗА”

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

14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

„Възд. се”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, и във връзка с § 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 73-10-8
Настанява наследниците на Стефан Стоичков Найденов в общински поземлен фонд - земи по
чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, предоставен на община Дългопол със Заповед № РД 09-22/29.01.2009 г. на
Директора на ОД „Земеделие” гр. Варна а именно :
-Поземлен имот № 0910029 в землището на с. Боряна, с площ на имота -2688 дка., с начин на
трайно ползване „Нива” в местността „Голиша”, категория на земята при неполивни условия „Трета”, при граници на имота-091028,091030,091031,091020,091021.
-Поземлен имот № 056002 в землището на с. Боряна с площ на имота-0.475 дка. с начин на
трайно ползване „Нива” в местността „Джамалски гробища” при граници на имота - 000259,
056001, 056003, 056017.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка от Цвета Костова – И.Д. Кмет на община Дългопол,
относно: Приемане на първо четене на Наредба за реда на ползване на дървесина извън горските
територии в землищата на Община Дългопол.
В 11:32ч. Александър Александров и Васил Василев излязоха от залата и заседанието продължи
с 14 общински съветника.
Ф. Хасан – общински съветник: Предлагам Наредбата за реда на ползване на дървесина извън
горските територии в землищата на Община Дългопол да бъде отложена за разглеждане на
следващото заседание на ОбС-Дългопол, защото няма икономическа обосновка за ползата от
нейното приемане и не е съобразена с европейското законодателство.
Н.Христов-Предс.на ОбС: По процедурното предложение на г-н Хасан, който е съгласен
Наредбата за реда на ползване на дървесина извън горските територии в землищата на Община
Дългопол да бъде отложена за разглеждане на следващото заседание на ОбС-Дългопол, моля да
гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 2 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 12 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Х. Ибов – общински съветник: Искам да попитам общинска администрация кое налага
приемането на Наредбата за реда на ползване на дървесина извън горските територии в
землищата на Община Дългопол, тъй като досега с решение на Кмета се разрешаваше отсичането
на 5 дървета, а сега изведнъж се налага приемането на Наредба.
Ф. Хасан- Дир. Дирекция УТОСЕЕЕУЗГФ: Тази дейност в момента се изпълнява и ще се
изпълнява, но Наредбата урежда реда в местната власт. Аз и по време на заседанията на
Постоянните комисии казах, че в Наредбата са цитирани съответните основания и членове от
основните Закони, по които ще се работи след нейното приемане. Всички те са приведени в
унисон с европейските правила от 01.01.2007г.
Ф. Хасан – общински съветник: Има ли логика в Заявлението от Приложение №1? За да се
отсекат няколко броя дървета трябва да се предоставят: Копие от Решение на ОС „Земеделие” №

…или Нотариален акт № …; Актуална скица на имота; Протокол за трасиране; Удостоверение за
наследници; Нотариално заверено пълномощно от собствениците на имота /упълномощено лице/
или нотариално заверено пълномощно от останалите собственици на имота. А досега реда беше
същият?
Ф. Хасан- Дир. Дирекция УТОСЕЕЕУЗГФ: Това са необходимите и изискуеми документи, за да
се спази Наредбата.
Х. Ибов – общински съветник: Няма нищо лошо да се регламентира с Наредба, това което важи
за частните стопани, питах ви преди няколко заседания колко дърва са добити от такива негорски
територии, няма ли да е по-логично тук да се опише, там, където се режат такива дърва да се
маркират, да се сортиментират и предварително да знаем колко са кубиците, както в ОГФ, за да
знаем каква икономическа обосновка ще имаме в цялата ситуация?
Ф. Хасан – общински съветник: За общинските гори, които са самозалесили се, макар, че е
трудоемка работа, е възможно да се случи. Затова казах, че е добре да има икономическа
обосновка, след като се направи маркирането и измерването, ще добием някаква представа какво
е останало в самозалесилите се територии на община Дългопол, защото в противен случай това
ще създаде въпросителни и съмнения в хората.
В 11:40ч. Добромир Иванов излезе от залата и заседанието продължи с 13 общински
съветника.
Г. Димитрова – Инженер-лесовъд: Г-н Ибов много добре знае, че инвентаризацията на гори се
извършва от лицензирани фирми. Ако искаме да уточним точно колко е дървесината на общината
по пасища, мери и т.н., трябва да се възложи на тези лицензирани фирми. Едно лесоустройство на
едно горско стопанство струва стотици хиляди левове, но това според мен е икономически
неоправдано.
Н.Христов-Предс.на ОбС: В Приложение №3 има описани такси. Вие ли ги предлагате тези
такси?
Ф. Хасан- Дир. Дирекция УТОСЕЕЕУЗГФ: През 2003г. има приета Наредба №11, от там са
извлечени тези такси. В последната страница от проекта на тази Наредба, правим предложение за
промяна на НАРЕДБА № 11 от 28 февруари за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Дългопол.
Ф. Хасан – общински съветник: Промяната на нормативен акт е свързан с определени срокове.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Точно така. Никъде в дневния ред не е упоменато, че ще правим
промени в Наредба №11.
К. Балинова – Секретар на Община Дългопол: Искам да поясня, че Наредбата за реда на
ползване на дървесина извън горските територии в землищата на Община Дългопол, касае преди
всичко правото на гражданите да заявяват такава услуга, която към настоящият момент по
списъка за унифициране на административните услуги, не извършваме към настоящият момент.
Тази Наредба регламентира начина и реда, по който трябва да се издаде такова разрешение за
отсичане на дървета, за да не се изпада в конфузни ситуации и да не бъдат глобявани гражданите.
Другото, което касае таксите в Приложение №3, ако Общински съвет приеме Наредбата на първо
четене и ако има други предложения по отношение на размера на таксата, в проекта може да бъде
записано, че се предлага актуализация на Наредба №11 и да бъде внесено на следващото
заседание.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Няма как с приемането на първо четене на тази Наредба да приемем и
промяна в Наредба №11. Предлагам да отложим Наредбата за реда на ползване на дървесина
извън горските територии в землищата на Община Дългопол за разглеждане на следващото
заседание на ОбС, като задължим общинска администрация да спази всички законоустановени
срокове по публикуването и промените на Наредба №11. По предложението Наредбата за реда на
ползване на дървесина извън горските територии в землищата на Община Дългопол, да бъде
отложена за разглеждане на следващото заседание на ОбС, който е съгласен, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 8 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5 гласа.
С 8 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 73-9
1. ОТЛАГА за разглеждане на следващото заседание на ОбС Наредба за реда на ползване на
дървесина извън горските територии в землищата на Община Дългопол.
2. Задължава общинска администрация да спази всички законоустановени срокове по
публикуването и промените на Наредба №11 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Дългопол.
Е. Русева – общински съветник: Искам за следващото заседание на Постоянните комисии да ни
бъде предоставена информация за това Приложение №3, какви обикновено са таксите и колко са
събрани за 2014г.
К. Балинова – Секретар на Община Дългопол: Аз мога да отговоря на г-жа Русева още сега в
залата. Вие като общински съветник би трябвало да познавате Наредба №11 и да знаете, че там
няма регламентирана такава такса за този вид услуга.
Цв. Костова – И.Д. Кмет на Община Дългопол: Искам да изкажа едно притеснение, че
Наредбата за реда на ползване на дървесина извън горските територии в землищата на Община
Дългопол беше качена в сайта преди 14 дни. Всички възникнали сега проблеми ми подсказват, че
никой не я е прочел преди да дойде в тази заседателна зала, за да се направят по комисиите
предложенията и да не се стига до тази спорна ситуация. Незаинтересоваността доведе до тази
ситуация.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Понеже обвинихте общинските съветници, че не са си свършили
добре работата, аз пък искам да обвиня общинска администрация за това, че когато има промяна в
Наредба №11 е трябвало да си внесете допълнителна докладна. Вие не спазвате Закона, а в
същото време обвинявате общинските съветници в небрежност.
Е. Емурла – Зам.-кмет по САКГ: Според мен, Решението, което взехте е правилно, има
пропуски, които общинска администрация ще отстрани, смятам, че на следващото заседание ще
бъдем обединени от това, че има потребност от такава Наредба.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Цвета Костова – И.Д. Кмет на община
Дългопол, относно: Заявления за еднократна помощ.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна помощ в
размер на 150лв. на Снежана Михайлова Юлиянова, заявление с вх. № 9400-886/18.05.2015г.
Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да бъде отпусната еднократна
помощ в размер на 150лв. на Снежана Михайлова Юлиянова, 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

„ЗА”

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

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

отсъства
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие
РЕШЕНИЕ 73-11-1
1.Отпуска еднократна помощ на Снежана Михайлова Юлиянова – жител на с. Камен дял, в
размер на 150 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна помощ в
размер на 150лв. на Хриска Стоянова Василева, заявление с вх. №ОС-176/05.06.2015г. Колеги, в
процедура на поименно гласуване, който е съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в
размер на 150лв. на Хриска Стоянова Василева, 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
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„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„Против”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие
РЕШЕНИЕ 73-11-2
1.Отпуска еднократна помощ на Хриска Стоянова Василева – жител на с. Партизани, в размер на
150 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.

Н.Христов-Предс.на ОбС: Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна помощ в
размер на 150лв. на децата от ЦДГ „Детелина” – гр. Дългопол, по случай Първоюнския им
благотворителен спектакъл „Детска планета”. Колеги, в процедура на поименно гласуване, който
е съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150лв. на децата от 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

„ЗА”

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие
РЕШЕНИЕ 73-11-3
1.Отпуска еднократна помощ на децата от ЦДГ „Детелина” – гр. Дългопол, в размер на 150 лв.
Сумата да бъде получена от Нина Ненчева – Директор на ЦДГ „Детелина” – гр. Дългопол или от
упълномощено от нея лице.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Н.Христов-Предс.на ОбС: За всички останали заявления, становището на комисията е отказ.
Други предложения нямаше и се пристъпи към гласуване.
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 73-11-4
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Заявление с вх. № 9400-1085/08.06.2015г. от Татяна Славова Славова с адрес в гр.
Дългопол, ул. „Г. Димитров” №95

2. Заявление с вх. №9400-369/23.02.2015г. от Тодора Николова Иванова с адрес гр.
Дългопол, ул. „Софроний Врачански” №1
3. Заявление с вх. №1000-35/05.06.2015г. от Ивелина Митева Костадинова – кметски
наместник в с. Комунари с молба по компетентност за лицето Любов Алексиевна Колева
от с. Комунари.

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/

