ПРОТОКОЛ

№74

от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 31.07.2015 г.

Днес, 31.07.2015 г. в гр.Дългопол, в залата на Общински съвет – гр.Дългопол от 10:00
часа, се проведе 74-то редовно заседание на Общински съвет – Община Дългопол, Варненска
област. Присъстваха всички 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 /отсъства от 10:00ч. до 10:10ч./
3. Даниела Маринова Костадинова - присъства
4. Добромир Василев Иванов – присъства
5. Мустафа Юнуз Исмаил – присъства /отсъства от 11:20ч. до 11:32ч./
6. Хюсеин Реджебов Ибов – присъства
7. Ферхан Юсеин Хасан – присъства /отсъства от 10:00ч. до 10:10ч./
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 – присъства
16. Руска Йорданова Иванова – присъства /отсъства от 10:00ч. до 10:10ч./
17. Тодорка Божкова Вълчева – присъства
Предварително обявен проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Питания и предложения от граждани
2.Справка от Полицейски участък - Дългопол, относно: Дейността на Участък на МВРДългопол през периода м. Януари – м. Юни 2015 година.
Вносител: Началник ПУ-Дългопол
Докладчик: Ж. Железов - Началник ПУ-Дългопол
Становище: ПК”Обществен ред и сигурност”
3.Справка от РС ПБЗН-Дългопол, относно: Статистическа информация за дейността на РС
ПБЗН – Дългопол по линия на ПГ и СД за първото шестмесечие на 2015 година.
Вносител: Началник РС ПБЗН - Дългопол
Докладчик: В. Николов - Началник РС „ПБЗН”- Дългопол
Становище: ПК”Обществен ред и сигурност”
4.Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол, относно: Формиране и
дофинансиране на маломерни и слети паралелки за учебната 2015 – 2016 година.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности"
5.Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол, относно: Актуализиране
списъка на средищните училища на територията на Община Дългопол.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности"
6.Докладна записка от Маринка Иванова – кмет на община Дългопол, относно: Информация за
организацията по подготовката на училищата и ЦДГ за 2015-2016 г.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол

Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности"
7.Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол, относно: Проект на
Наредба за реда на ползване на дървесина извън горските територии в землищата на Община
Дългопол и Проект за промяна в Наредба №11/28.02.2003г. на Общински съвет Дългопол за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Дългопол.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Февзи Хасан- Дир. Дирекция УТОСЕЕЕУЗГФ
Становище: Всички постоянни комисии
8.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, 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 № 03/321/01551 от 14.12.2013 г.
по мярка 321 за Проект
„Реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения –агломерации с.
Лопушна, с. Медовец” и рехабилитация на общински път SHU1137/II-73/ Веселиново - Граница
общ.(Смядово-Дългопол)-Поляците - Партизани /III-7301/ в частта от с. Партизани до с.
Лопушна” , сключен между община Дългопол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Веселин Върбанов - Дир. дирекция ИППОП
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
9.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Информация за
касово изпълнение на бюджета на Община Дългопол и сметките за средства от ЕС към
30.06.2015г.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
10.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Провеждане на
публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за магазин и пенсионерски клуб в
имот частна общинска собственост в гр. Дългопол.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел УТОС
Становище: ПК”Собственост и стопанство”
11.Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол, относно: Даване на
съгласие за укрепване на брега на язовир Цонево срещу имот УПИ ІІІ в кв.41 по плана на
с.Аспарухово.
Вносител: Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол
Докладчик: Арх. Милан Димитров – Гл. архитект на Община Дългопол
Становище: ПК”Собственост и стопанство”
12.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Изграждане на
туристически заслон в с. Аспарухово местността „Манастира”
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Емурла Емурла-Зам.кмет по САКГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство”
13.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:
Освобождаване на средства от натрупаните по чл.20 от Наредба №7 за реда и начина на
изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци за подготовка на Общинска програма за управление на отпадъците и
изследване на морфологичния състав на отпадъците.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Татяна Михалева-Гл. еколог
Становище: ПК „Териториално устройство и екология” и ПК”Финанси и бюджет”
14.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: На Председателски съвет беше разгледан проекта за дневен ред,
като към настоящият момент той стана от 14 точки. Имате ли други предложения по дневния
ред?
Цв. Костова-ИД Кмет на община Дългопол, съгл. Заповед №619/30.07.2015г.: Оттегляме от
дневния ред т.7 - Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол, относно:
Проект на Наредба за реда на ползване на дървесина извън горските територии в землищата на
Община Дългопол и Проект за промяна в Наредба №11/28.02.2003г. на Общински съвет
Дългопол за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Дългопол.
Н. Христов – Предс. на ОбС: Дневният ред остава от 13 точки. Който е съгласен проекта за
дневен ред да бъде приет за дневен ред на днешното заседание, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Приет Дневен ред:
1.Питания и предложения от граждани
2.Справка от Полицейски участък - Дългопол, относно: Дейността на Участък на МВРДългопол през периода м. Януари – м. Юни 2015 година.
Вносител: Началник ПУ-Дългопол
Докладчик: Ж. Железов - Началник ПУ-Дългопол
Становище: ПК”Обществен ред и сигурност”
3.Справка от РС ПБЗН-Дългопол, относно: Статистическа информация за дейността на РС
ПБЗН – Дългопол по линия на ПГ и СД за първото шестмесечие на 2015 година.
Вносител: Началник РС ПБЗН - Дългопол
Докладчик: В. Николов - Началник РС „ПБЗН”- Дългопол
Становище: ПК”Обществен ред и сигурност”
4.Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол, относно: Формиране и
дофинансиране на маломерни и слети паралелки за учебната 2015 – 2016 година.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности"
5.Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол, относно: Актуализиране
списъка на средищните училища на територията на Община Дългопол.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности"
6.Докладна записка от Маринка Иванова – кмет на община Дългопол, относно: Информация за
организацията по подготовката на училищата и ЦДГ за 2015-2016 г.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности"
7.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, 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 № 03/321/01551 от 14.12.2013 г.
по мярка 321 за Проект
„Реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения –агломерации с.
Лопушна, с. Медовец” и рехабилитация на общински път SHU1137/II-73/ Веселиново - Граница

общ.(Смядово-Дългопол)-Поляците - Партизани /III-7301/ в частта от с. Партизани до с.
Лопушна” , сключен между община Дългопол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Веселин Върбанов - Дир. дирекция ИППОП
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
8.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Информация за
касово изпълнение на бюджета на Община Дългопол и сметките за средства от ЕС към
30.06.2015г.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
9.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Провеждане на
публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за магазин и пенсионерски клуб в
имот частна общинска собственост в гр. Дългопол.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел УТОС
Становище: ПК”Собственост и стопанство”
10.Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол, относно: Даване на
съгласие за укрепване на брега на язовир Цонево срещу имот УПИ ІІІ в кв.41 по плана на
с.Аспарухово.
Вносител: Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол
Докладчик: Арх. Милан Димитров – Гл. архитект на Община Дългопол
Становище: ПК”Собственост и стопанство”
11.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Изграждане на
туристически заслон в с. Аспарухово местността „Манастира”.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Емурла Емурла-Зам.кмет по САКГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство”
12.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:
Освобождаване на средства от натрупаните по чл.20 от Наредба №7 за реда и начина на
изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци за подготовка на Общинска програма за управление на отпадъците и
изследване на морфологичния състав на отпадъците.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Татяна Михалева-Гл. еколог
Становище: ПК „Териториално устройство и екология” и ПК”Финанси и бюджет”
13.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.
В 10:10ч. Радка Дукова, Руска Иванова и Ферхан Хасан влязоха в залата и заседанието
продължи с 17 общински съветника.
Ал. Александров – общ. съветник: Имам едно питане и едно предложение към общинска
администрация. Питането ми е свързано с хората, работещи на трудов договор към Областния
управител и към общината във връзка с преодоляване на щетите от бедствията. Доколкото знам
работното им място през по-голямата част от времето е да почистват дерето под моста до
мелницата, там наносите са от няколко години и с лопата и четири човека е абсурдно да се
мисли, че ще бъде почистено дерето. Освен това разбрах, че тези хора се изпращат къде ли не.
Питането ми е: имат ли график и работно място, имат ли назначен отговорник от общината и

защо се използват тези хора на места, където няма смисъл от тях? Защо не почистват канавките,
където не може да влезе техника, например канавката до „Топливо”, която беше причина да се
наводнят улиците или канавката до СОУ-то? Предложението ми е следното: уредника на
пенсионерския клуб в Дългопол е назначен на 200лв. чисто с Граждански договор на 6-часов
работен ден, но гледайки разчетите, този човек може да бъде назначен на трудов договор на 6
часа. Предложението ми към Общински съвет е да се разреши на Общинска администрация
една извънщатна численост, за да може този човек да бъде назначен и да му върви трудовия
стаж.
Цв. Костова-ИД Кмет на община Дългопол: Шест са бройките от Областна управа, техните
отговорници и управници са експерти от Областна управа, които си отговарят за тях. В писмен
вид мога да Ви предоставя графика и отчетната форма от момента на назначаването им до сега.
Техният отговорник от общината е Веска Стоянова.
Н. Христов – Предс. на ОбС: На въпроса за уредника на пенсионерския клуб. Представителя
на клуба, който е тук в залата твърди, че от тези 200лв. уредника си плащал здравните и
пенсионните осигуровки.
К. Балинова – Секретар на община Дългопол: В разговор с Вас, г-н Колев и по Ваше
настояване този човек беше назначен с Граждански договор, като Ви обяснихме всички
законови ситуации при кое случаи се плащат здравни и пенсионни осигуровки и в кои не.
Извънщатен персонал по нетрудови правоотношения са т.нар. Граждански договори или
Договорите за услуга, извънщатен персонал по трудови правоотношения, това е Общински
съвет. Не виждам как ще се назначи извънщатен персонал.
Стойчо Колев – гражданин: Чух, че сте гласували нашият съдържател на клуба да се махне и
от м. Август нямаме съдържател, взеха го по почистването след панаира и не го върнаха повече.
Н. Христов – Предс. на ОбС: Проверете при г-жа Балинова, договора е при нея и от него е
видно, че уредника получава чисто 200лв. възнаграждение месечно.
Ал. Александров – общ. съветник: Г-н Колев иска да каже, че от 10 месеца няма назначен
титуляр на трудов договор в пенсионерския клуб, затова повдигнахме въпроса да бъде назначен
такъв на граждански договор. Сега обаче, гледайки финансите, в рамките на ресурса, който е
отделила общината, е възможно до края на годината да бъде назначен този човек на трудов
договор. Затова предлагам да гласуваме една допълнителна бройка на 6 часа, за да бъде
назначен, а за следващата година и за клубовете, които заявят, това да става с промяна в
Наредбата за пенсионерските клубове.
Цв. Костова-ИД Кмет на община Дългопол: Уговорката беше след регистрацията и на
останалите клубове, които са вече 10 на брой, това възнаграждение дали е в нашите
възможности или не, ако трябва ще се намали. На десетте клуба предстои да им бъдат спуснати
възнаграждения, така че не мисля, че е възможно да отделим средства за една щатна бройка.
Б. Николов – Зам.-предс. на ОбС: Спомняте си, че когато приемахме Наредбата за
пенсионерските клубове, това което каза г-н Александров е вярно, но също е вярно, че ако се
извършат необходимите регистрации и по останалите населени места и се представят
необходимите документи, ще бъдат назначени хора на граждански договори и в другите
пенсионерски клубове. Ние не можем да гадаем, сигурно има някакъв свободен ресурс, но няма
как да знаем дали няма да се регистрират другата седмица пенсионерски клубове и да започне
плащане на възнаграждения. Аз лично не мога да подкрепя такова предложение и да ощетим
останалите пенсионерски клубове.
Ал. Александров – общ. съветник: Колеги, 6 месеца от тия пари нищо не е харчено, дали ще се
появят други регистрации или не е отделен въпрос. В края на краищата говорим за най-големия
клуб в общината и за 4-5 хил. лв.
Ф. Хасан – общ. съветник: Явно тази Наредба за пенсионерските клубове, която приехме не
действа, защото целенасочено и тенденциозно някъде се събират някакви хора, които ще си
направят „пенсионерски клуб”, а дали ще им дадем или не възнаграждения е отделен въпрос.
Защо след като има назначен уредник на граждански договор за точно определен пенсионерски
клуб, този човек се пренасочва от една в друга функция? Щом като има бройка в числеността на
общинска администрация за пенсионерски клубове или в допълнителна численост, ще се знае,
че е там, а не като ви потрябва за дърводобива и да я местите. Защото се вижда от отчетите на

бюджета, че явно дърводобива е приоритет, защото там се плащат по 200-300хил.лв. за
граждански договори на година. В тази община освен стопанска дейност, трябва да се прави и
социална политика. Подкрепям предложението на г-н Александров да се увеличи
допълнителната щатна численост с една бройка, с уточнението, че е за пенсионерския клуб в
Дългопол.
Н. Христов – Предс. на ОбС: Г-н Александров, ще Ви помоля да изготвите докладна, която да
касае числеността и структурата на Общинска администрация, да я внесете за следващото
заседание на Общински съвет и да се увеличи щата на Общинска администрация с още една
бройка – уредник на пенсионерски клуб в Дългопол.
Н. Насуфов – общ. съветник: Процедурно предложение за прекратяване на дебатите.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Справка от Полицейски участък - Дългопол, относно: Дейността на
Участък на МВР-Дългопол през периода м. Януари – м. Юни 2015 година.
Д. Иванов – общ. съветник: Искам в личен план да благодаря на представителите на
Полицейския участък и техните служители за разкриването на зачестилите напоследък
вандалски прояви на движимо и недвижимо имущество. Благодаря ви!
Н. Христов-Предс.на ОбС: Ако няма въпроси, нека чуем какво е становището на ПК
„Обществен ред и сигурност”?
Д. Иванов – Предс. на ПК”ОРС”: Становището е да бъде приета справката от Полицейски
участък - Дългопол, относно: Дейността на Участък на МВР-Дългопол през периода м. Януари
– м. Юни 2015 година.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Който е съгласен да се приеме справката от Полицейски участъкДългопол, относно: Дейността на Участък на МВР-Дългопол през периода м. Януари – м. Юни
2015 година, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.23
от ЗМСМА , Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 74-2
Приема справка за дейността на Участък на МВР-Дългопол през периода м. Януари – м. Юни
2015 година.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Справка от РС ПБЗН-Дългопол, относно: Статистическа информация за
дейността на РС ПБЗН – Дългопол по линия на ПГ и СД за първото шестмесечие на 2015
година.
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”: Становището е да бъде приета справката от РС ПБЗНДългопол за дейността на РС ПБЗН – Дългопол по линия на ПГ и СД за първото шестмесечие
на 2015 година.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Който е съгласен да се приеме справката от РС ПБЗН-Дългопол за
дейността на РС ПБЗН – Дългопол по линия на ПГ и СД за първото шестмесечие на 2015
година, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.23
от ЗМСМА , Общински съвет Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 74-3
Приема справка от РС ПБЗН-Дългопол, относно: Статистическа информация за дейността на
РС ПБЗН – Дългопол по линия на ПГ и СД за първото шестмесечие на 2015 година.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол,
относно: Формиране и дофинансиране на маломерни и слети паралелки за учебната 2015 – 2016
година.
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”: В комисията постъпи докладна от г-н Александров –
Директор на СОУ „Св. Климент Охридски”, относно: утвърждаване на маломерна паралелка в
ІХклас общообразователен профил и ІІІ клас, становището на комисията е да бъде включена
като т.7 на проекта за решение от Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община
Дългопол, относно: Формиране и дофинансиране на маломерни и слети паралелки за учебната
2015 – 2016 година.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, с така направените предложения от Председателя на ПК
ОКМСД, 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

„ЗА”

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, основание чл.21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от
ЗМСМА, вр. чл.11, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, ал. 3, т. 2 и ал. 4, ал.5,т.2 от Наредба № 7 / 29.12.2000 г.
/ изм. и доп. ДВ бр.75 / 24.09.2010 г., за определяне броя на паралелките и групите и броя на
учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите
звена, Общински съвет- Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 74-4
I. Утвърждава маломерни и слети паралелки в общинските училища, както следва:
1.0У „Христо Ботев" с.Партизани:

 Маломерна паралелка -1 клас - 13 ученици
 Маломерна паралелка - II клас - 10 ученици
 Маломерна паралелка - VI клас - 13 ученици
 Маломерна паралелка - VII клас - 11 ученици
 Маломерна паралелка - VIII клас - 13 ученици
 ПИГ / I- IV клас/- 27 ученици
 ПИГ / V- VIII клас/- 27 ученици
2.0У „Христо Ботев" с. Цонево:
 Маломерни паралелки – VIа 17 ученици
 Маломерни паралелки – VIIб-14 ученици
 Маломерни паралелки – VIIIа-13 ученици
З.СОУ"Назъм Хикмет" с.Медовец
 Маломерна паралелка - II - 12 ученици
 Маломерна паралелка - IV - 15 ученици
 Маломерна паралелка -V - 14 ученици
 Маломерна паралелка - VI клас - 12 ученици
 Маломерна паралелка - VII клас - 16 ученици
 Маломерна паралелка - VIII клас - 11 ученици
 Маломерна паралелка –XI клас - 12 ученици
 Маломерна паралелка - XII клас - 14 ученици
4.0У „Васил Левски" с. Поляците:
 Маломерна паралелка - Подготвителен клас - 13 ученици
 Маломерна паралелка - I - 14 ученици
 Маломерна паралелка - II - 15 ученици
 Маломерна паралелка - IV - 14 ученици
 Маломерна паралелка - V клас - 10 ученици
 Маломерна паралелка - VI клас - 12 ученици
 Маломерна паралелка - VII клас - 10 ученици
 Маломерна паралелка - VIII клас - 11 ученици
 ПИГ /І- II клас/- 29 ученици
 ПИГ / IV- V клас/- 24 ученици
 ПИГ / VI- VIII клас/- 25 ученици
5.0У „Митко Палаузов" с. Лопушна:
 Маломерна паралелка - V клас - 10 ученици
 Маломерна паралелка - VI клас - 10 ученици
 Маломерна паралелка - VII клас - 10 ученици
 Маломерна паралелка - VIII клас - 10 ученици
 Слята паралелка - II и III клас - 14 ученици
 ПИГ /І- IV клас/- 27 ученици
6. НУ „Иван Вазов" гр.Дългопол:
 Маломерна паралелка - II клас - 13 ученици
7. СОУ „Св. Климент Охридски” гр. Дългопол
 Маломерна паралелка – ІІІ клас – 12 ученици-непрофилирана подготовка
 Маломерна паралелка – ІХ клас – 16 ученици-непрофилирана подготовка
Дофинансира училищата, както следва:
1. ОУ „Васил Левски" с. Поляците -8439,6 лв. за 26 ученици в маломерни паралелки.
2. ОУ „Митко Палаузов" с. Лопушна -10387.2 лв. за 32 ученици в маломерни
паралелки.
II.

ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол,
относно: Актуализиране списъка на средищните училища на територията на Община Дългопол.

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”: Да бъде приет проекта за решение.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде приет
проекта за решение, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Не участвали в гласуването – 4 общински съветника.
С 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1. т.23 от
ЗМСМА и чл.2 и чл.7 от ПМС №84 от 06.04.2009 г., Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 74-5
Приема списък на средищните училища в община Дългопол за учебната 2015-2016 г. както
следва:
1. НУ „Иван Вазов” гр.Дългопол
2.СОУ „Св.Климент Охридски” гр.Дългопол
3.ОУ „Христо Ботев” с.Цонево
4. ОУ „Христо Ботев” с.Партизани
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Маринка Иванова – кмет на община Дългопол,
относно: Информация за организацията по подготовката на училищата и ЦДГ за 2015-2016 г.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Ф. Хасан – общ. съветник: На Постоянната комисия по образование се опитах да си задам
въпросите, но специалиста явно не беше адекватен и не можа да даде точен отговор. Имаше
предписание от РЗИ за подготвителната група в с. Поляците, искам да попитам до къде се е
стигнало с решаването на този въпрос и какви са сроковете за решаването му?
Цв. Костова-ИД Кмет на община Дългопол: В общинска администрация постъпи докладна от
директора на училището, с която той искаше скица, план и т.н., но всичко това е свързано с
проектиране, разрешение за строеж….дълга процедура е, не става да го решим днес и да го
построим. Но като разрешение на проблема, в същото време, в с. Поляците стои една сграда на
детската градина с удобни и пригодени помещения, така че до момента, в който сме готови да
извършим проектирането и изграждането на допълнителното помещение в основното училище,
спокойно може да се ползва базата на детската градина, която е пригодена за целодневна
организация. Със Заповед на Кмета сградата на детската градина може да се предостави за
ползване.
Б. Николов – Зам.-предс. на ОбС: Включвам се в тази точка с една препоръка, която касае
децата в община Дългопол. Материално-техническата база в нашите училища е доста остаряла
и моето предложение към общинска администрация и към обществеността е подготвителната
група да си бъде в детската градина, а не в училище. Знаете, че издръжката на един ученик в
училище е около 800лв., а в детската градина е около 1800лв.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Ако няма други въпроси нека чуем становището на
ПК”Образование, култура, младежки и спортни дейности”.
Е. Енев – Предс. на ПК”ОКМСД”: Да бъде приет проекта за решение.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде приет
проекта за решение, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл.21, ал. 1, т. 24
от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 74-6
Приема информация за организацията по подготовката на училищата и ЦДГ за учебната 2015 /
2016 година.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
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 № 03/321/01551 от 14.12.2013 г. по мярка 321 за
Проект „Реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения –
агломерации с. Лопушна, с. Медовец” и рехабилитация на общински път SHU1137/II-73/
Веселиново - Граница общ.(Смядово-Дългопол)-Поляците - Партизани /III-7301/ в частта от с.
Партизани до с. Лопушна” , 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”?
Т. 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

„ЗА”

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24,
и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на
основание договор за отпускане на финансова помощ договор № 03/321/01551 от 14.12.2013 г.
но мярка 321 за Проект „Реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения агломерации с. Лопушна, с. Медовец" и рехабилитация на общински път SHU1137/11-73/
Веселиново - Граница общ.(Смядово-Дългопол)- Поляците - Партизани /Ш-7301/ в частта от с.
Партизани до с. Лопушна", сключен между община Дългопол и ДФ „Земеделие" - Разплащателна
агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III" №136, ЕИК по
БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от
изпълнителния директор Мирослав Николов, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 74-7
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
603 408,13 лв. (шестстотин и три хиляди четиристотин и осем лв. и 13 ст.) за обезпечаване на
110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за
отпускане на финансова помощ № 03/321/01551 от 14.12.2013 г. по мярка 321 за Проект
„Реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения - агломерации с.
Лопушна, с. Медовец" и рехабилитация на общински път SIIU1137/11-73/ Веселиново - Граница
общ.(Смядово-Дългопол)- Поляците - Партизани /Ш-7301/ в частта от с. Партизани до с.
Лопушна", 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 № 03/321/01551 от 14.12.2013 г. и да ги представи пред ДФ
„Земеделие" - Разплащателна агенция.
В 11:05ч. бе обявена 15 минутна почивка, след което заседанието продължи със 16 общински
съветника. Отсъства Мустафа Исмаил.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Преди да продължим по дневния ред, давам думата на кмета на с.
Цонево – Георги Костадинов.
Г. Костадинов – кмет на с. Цонево: На 24.07.2015г. пуснах докладна-записка до Кмета на
общината и до Председателя на ОбС, относно: Неотложни проблеми на територията на
повереното ми кметство, а именно: 1. Сметището в с. Цонево е претоварено с отпадъци, налага
се неотложно почистване като се има предвид, че сметището е в непосредствена близост до
гробищния парк, което силно възмущава населението на селото. 2. Състоянието на четирите
гробищни парка е лошо, необходимо е спешно почистване, за целта трябва да се осигури
трактор с дискова косачка и четири човека работници с храсторези. 3. Улицата в кв. „Яворово”,
която води към гробищния парк е в ниска кота и редовно се наводнява и нанася тиня.
Необходимо е спешно престъргване с машина. 4. Подаденият ми график за сметоизвозване не
се спазва, за информация на 13 и 14.07.2015г. сметосъбирачната машина не влезе в селото.
Съдовете за смет са претоварени, а сме м. Юли и води до епидемии. 5. Въпреки подаданети от
мен устни сигнали и писмена докладна, до ден днешен не са доставени контейнери и кофи за
смет за селото. На 27.07.2015г. помолих г-н Евстатиев, който не иска да чува за община
Дългопол, с уважение изпрати машината, като му обещах, че ще му платя – 640лв. струва
свършената работа. Сметището е почистено, както никога до сега не е било, въпросната улица е
престъргана, също както никога досега.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Г-н Хасан, ще Ви помоля да се запознаете с докладната на кмета и
на следващото заседание да ни докладвате какви мерки са предприети по нейното изпълнение.
Х. Ибов – общ. съветник: Преди време бяхме разрешили закупуването на багер за нуждите на
кметство Цонево, после беше прехвърлен тук в общината. Защо този багер не се пуска да
работи, а сега трябва да заплатим 640лв. на „Ескана”? Ако тази работа се беше свършила с наш
багер, щеше да ни струва около 200лв.
Ф. Хасан- Дир. Дирекция УТОСЕЕЕУЗГФ: Багерът не работи, има повреден комплект
съединител, но са му закупени 4 съвсем нови гуми. Беше направено искане за закупуване на
притискателен диск, но не беше разрешено. Ако бъде разрешено закупуването на тази част, ще
бъде отремонтиран за 2-3 дни.
Д. Костадинова – Зам.-предс. на ОбС: Багер няма, гуми има?!
Ф. Хасан – общ. съветник: Поредният цирк, аз нямам думи! Каквото и да коментирам по
отношение на политиката на общинска администрация е излишно. Каквото си иска, това прави
г-жа Иванова. Преди повече от 2 години взехме Решение този багер да се върне в Цонево, сега
коментираме какво му било техническото състояние.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Г.н Кмете, този багер беше ли предоставен на кметство Цонево?

Г. Костадинов – кмет на с. Цонево: Беше ни предоставен, бяхме го възстановили, после Ради
Савов го поиска да работят една седмица и да ни го върне, но не разбрах коя седмица точно ще
стане това.
Х. Ибов – общ. съветник: Относно почистването на сметището и избутването, което се налага,
бяхте закупили булдозер, с който щяха да се правят пътища, пасища и .т.н., какво се случва с
този булдозер, работи ли?
Ф. Хасан- Дир. Дирекция УТОСЕЕЕУЗГФ: Работи, ползва се за запръстяване на сметището.
ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Информация за касово изпълнение на бюджета на Община Дългопол и сметките за
средства от ЕС към 30.06.2015г.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на
ПК”Финанси и бюджет”?
Т. Божкова – Предс. на ПК ФБ: Да не 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

„Възд. се”

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

„Възд. се”

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 6 гласа;
“ПРОТИВ” – 6 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4 гласа.
С 6 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 6, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, основание чл. 21, ал.1, т.6 от
ЗМСМА , във връзка с чл.23, ал.3 , чл. 24, ал.1 и чл. 32, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съветДългопол прие:
РЕШЕНИЕ 74-8
НЕ ПРИЕМА информация за касово изпълнение на бюджета на Община Дългопол и сметките
за средства от ЕС към 30.06.2015г.
Ф. Хасан – общ. съветник: Отрицателен вот. Гласувах „Против”, защото политиката на
община Дългопол във всички дейности и на това, което се случва в общината като цяло е
погрешно. Още при приемането на бюджета коментирахме, че е погрешна политиката по
отношение на отпадъците, на кухите бюджети, има много голяма разходна част и не се

предприемат никакви мерки. Приходната част на бюджета е абсурдна, толерират се дадени
дейности за сметка на други, би трябвало да се извършва социална политика. Ние като
общински съветници няма да имаме нищо против да се разпореждаме с общинска собственост,
за да се покрият дадени задължения. Ролята на общинска администрация е не да се толерират
определени групи, прослойки и организации, а да се мисли за всички. Кмета не е кмет само на
себе си, на приближените си и на фирмите си, прикрити зад обществени поръчки и т.н.
В 11:32ч. Мустафа Исмаил влезе в залата и заседанието продължи с 17 общински съветника.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за магазин
и пенсионерски клуб в имот частна общинска собственост в гр. Дългопол.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, преди да ви дам думата, имам едно предложение. Понеже
преписката по докладната не е окомплектована и липсват няколко документа, предлагам тази
докладна да бъде отложена за разглеждане на следващото заседание на ОбС-Дългопол. Който е
съгласен Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:
Провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за магазин и
пенсионерски клуб в имот частна общинска собственост в гр. Дългопол, да бъде отложена за
разглеждане на следващото заседание на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – 2 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл.21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 74-9
ОТЛАГА за разглеждане на следващото заседание на ОбС-Дългопол Докладна записка от
Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Провеждане на публично оповестен
конкурс за учредяване право на строеж за магазин и пенсионерски клуб в имот частна общинска
собственост в гр. Дългопол.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол,
относно: Даване на съгласие за укрепване на брега на язовир Цонево срещу имот УПИ ІІІ в кв.41
по плана на с.Аспарухово.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на
ПК”Собственост и стопанство” и Общинска администрация?
Н. Насуфов – Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Цв. Костова-ИД Кмет на община Дългопол: Да бъде приет проекта за решение.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде приет
проекта за решение, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 74-10
1. Дава съгласие за укрепване на брега на язовир Цонево срещу УПИ ІІІ в кв.41 по плана
на с.Аспарухово, след съгласуване с Гл. архитект на Община Дългопол, като
собственика на УПИ ІІІ в кв.41 по плана на с.Аспарухово извърши укрепването за своя
сметка и не ограничава достъпа до язовира..

2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение
на решението.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община
Дългопол, относно: Изграждане на туристически заслон в с. Аспарухово местността
„Манастира”.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на
ПК”Собственост и стопанство”?
Н. Насуфов – Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

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

„ЗА”

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, основание чл.21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от
ЗМСМА, Общински съвет- Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 74-11
1.Дава съгласие за изграждане на туристически заслон в с.Аспарухово, местност"Манастира" в
имот-собственост на Община Дългопол.
2.Одобрява и разрешава добиването на дървен материал от Общински горски фонд необходими
за изграждането на заслона,както следва:
Греди 10/10 см-18 бр.,Греди 14х10см-4 бр.,Ребра 6x8 см -40 бр.,Ламперия-50 кв.м или общо12м3 плътен строителен материал.
3.Възлага на Кмета на Община Дългопол да предприеме всички необходими действия за
изпълнение на горното.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община
Дългопол, относно: Освобождаване на средства от натрупаните по чл.20 от Наредба №7 за реда
и начина на изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани
при депониране на отпадъци за подготовка на Общинска програма за управление на отпадъците
и изследване на морфологичния състав на отпадъците.

Н. Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на
ПК”Териториално устройство и екология” и ПК„Финанси и бюджет”?
В. Василев – Секретар на ПК ТУЕ: Да бъде приет проекта за решение без т. 2 от проекта за
решение – Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Т. 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

„ЗА”

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА,
Общински съвет- Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 74-12
Упълномощава инж. Филчо Филев – Кмет на община Провадия да подаде заявление до
Директора на РИОСВ – Варна за освобождаване на част от натрупаните по реда на чл.64 от
ЗУО отчисления за дейности по депониране на отпадъци, предназначени за изготвяне на
Програма за управление на отпадъците и извършване на морфологичен анализ състава и
количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на община Дългопол.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община
Дългопол, относно: Заявления за еднократна помощ.
Ал. Александров – Предс. на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 100лв. на Фатме Хасан Исмаил, заявление с вх. № 94001206/23.06.2015г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100лв. на Фатме Хасан Исмаил, 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”
„Против”

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”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 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 74-13-1
1.Отпуска еднократна помощ на Фатме Хасан Исмаил – жител на с. Лопушна, в размер на 100
лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Ал. Александров – Предс. на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 100лв. на Ана Николаева Маринова, заявление с вх. №ОС219/16.07.2015г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100лв. на Ана Николаева Маринова, 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” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;

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

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 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 74-13-2
1.Отпуска еднократна помощ на Ана Николаева Маринова – жител на гр. Дългопол, в размер на
100 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Ал. Александров – Предс. на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 150лв. на Севда Илчева Стоянова, заявление с вх. №ОС211/30.06.2015г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150лв. на Севда Илчева Стоянова, 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”
„Против”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 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 74-13-3
1.Отпуска еднократна помощ на Севда Илчева Стоянова – 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 100лв. на Асен Радков Живков, заявление с вх. №94001276/06.07.2015г.

Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100лв. на Асен Радков Живков, 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”
„Против”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 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 74-13-4
1.Отпуска еднократна помощ на Асен Радков Живков – жител на гр. Дългопол, в размер на 100
лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Ал. Александров – Предс. на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 200лв. на Филка Андреева Атанасова, заявление с вх. №9400924/20.05.2015г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200лв. на Филка Андреева Атанасова, 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

„ЗА”

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

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”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 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 74-13-5
1.Отпуска еднократна помощ на Филка Андреева Атанасова – жител на с. Величково, 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 Председателския съвет е да бъдат
отпуснати безвъзмездно 5м3 дърва за огрев на Айше Юнуз Юмер, заявление с вх. №ОС239/28.07.2015г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъдат отпуснати безвъзмездно 5м3 дърва за огрев на Айше Юнуз Юмер, 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”
„Против”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 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 74-13-6
1.Да бъдат отпуснати безвъзмездно 5м3 дърва за огрев на Айше Юнуз Юмер – жител на с.
Партизани.

2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Ал. Александров – Предс. на ПК”ЗСД”: За всички останали заявления, становището на
комисията е отказ.
Други предложения нямаше и се пристъпи към гласуване.
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4 гласа.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, на основание чл. 21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 74-13-7
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Заявление с вх. №9400-1222/25.06.2015г. от Мехмед Ибрямов Мехмедов с адрес в с.
Поляците, ул. „Единадесета” 9.
2. Заявление с вх. №ОС-213/03.07.2015г. от Салиш Алиева Мехмедова с адрес в с.
Величково.

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Николай Христов закри заседанието на
Общински съвет - Дългопол в 11:50 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/НИКОЛАЙ ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/ Д. ТОНЧЕВА/

