ПРОТОКОЛ

№75

от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 28.08.2015 г.

Днес, 28.08.2015 г. в гр.Дългопол, в залата на Общински съвет – гр.Дългопол от
10:00 часа, се проведе 75-то редовно заседание на Общински съвет – Община
Дългопол, Варненска област. Присъстваха 15 от общо 17 съветника.
Николай Христов - Председател на Общинския съвет обяви, че заседанието е законно
– редовно е свикано, присъстват повечето от половината от общия брой съветници,
поради което може да бъде открито.
Присъстват:
1. Николай Иванов Христов – присъства
2. Радка Илиева Дукова - Русева – присъства
3. Даниела Маринова Костадинова - отсъства
4. Добромир Василев Иванов – присъства
5. Мустафа Юнуз Исмаил – присъства
6. Хюсеин Реджебов Ибов – присъства
7. Ферхан Юсеин Хасан – присъства
8. Насуф Юсуфов Насуфов – присъства
9.Хатидже Мехмед Чолак – отсъства
10.Александър Неделчев Александров – присъства /отсъства от 11:22ч. до 11:24ч./
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 /отсъства от 11:35ч. до 11:45ч./
16. Руска Йорданова Иванова – присъства
17. Тодорка Божкова Вълчева – присъства
Предварително обявен проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Питания и предложения от граждани
2.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:
Изразяване на съгласие за изменение на кадастралната карта на с.Аспарухово,
общ.Дългопол, обл.Варна за обединяване на имоти с идентификатори 00789.205.27 и
00789.205.28
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Елеонора Славчева – Гл. специалист ТУКРП
Становище: ПК ”Териториално устройство и екология” и ПК”Собственост и
стопанство”
3.Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол, относно:
Формиране и дофинансиране на маломерни и слети паралелки за учебната 2015 – 2016
година в СОУ „Назъм Хикмет” с. Медовец.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности"
4.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:
Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост – прекратяване на съсобственост в УПИ Х-354, в кв.19 по
регулационния план на с. Лопушна.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел УТОС
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”

5.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:
Откриване на процедура за придобиване на имот с цел разширение на гробищен парк в
с. Величково.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел УТОС
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК ”Териториално устройство и
екология”
6.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”
7. Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС - Дългопол, относно:
Актуализация на Спортен календар 2015г.
Вносител: Николай Христов – Председател на ОбС - Дългопол
Докладчик: Николай Христов – Председател на ОбС - Дългопол
Становище: ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности" и
ПК”Финанси и бюджет”
8.Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС - Дългопол, относно:
Отпускане на еднократна помощ за обезщетение на пострадали домакинства от
наводнението на 01-04.02.2015г. на територията на община Дългопол.
Вносител: Николай Христов – Председател на ОбС - Дългопол
Докладчик: Николай Христов – Председател на ОбС - Дългопол
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”и ПК”Финанси и бюджет”
9. Докладна записка от Александър Александров – Общински съветник, относно:
Разпределение на субсидиите от делегираната дейност Функция „Образование”.
Вносител: Александър Александров – Общински съветник
Докладчик: Александър Александров – Общински съветник
Становище: ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности" и
ПК”Финанси и бюджет”
10.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:
Заявления за еднократна помощ.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
Н. Христов – Предс. на ОбС: На Председателски съвет беше разгледан проекта за
дневен ред, като към настоящият момент той е от 10 точки. Имате ли други
предложения по дневния ред?
Ал. Александров – общ. съветник: Поради отсъствие на вносителя от залата,
предлагам всички докладни с вносител Маринка Иванова да отпаднат от дневния ред
на заседанието.
Н. Христов – Предс. на ОбС: По предложението на г-н Александров, който е съгласен
всички докладни с вносител Маринка Иванова да отпаднат от дневния ред на
заседанието, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 5 гласа;
“ПРОТИВ” – 4 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Н. Христов – Предс. на ОбС: Имате ли други предложения по дневния ред? Няма.
Който е съгласен проекта за дневен ред да бъде приет за дневен ред на днешното
заседание, моля да гласува!

Резултати от гласуването:
“ЗА” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – 2 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
ПРИЕМА СЕ.
Приет Дневен ред:
1.Питания и предложения от граждани
2.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:
Изразяване на съгласие за изменение на кадастралната карта на с.Аспарухово,
общ.Дългопол, обл.Варна за обединяване на имоти с идентификатори 00789.205.27 и
00789.205.28
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Елеонора Славчева – Гл. специалист ТУКРП
Становище: ПК ”Териториално устройство и екология” и ПК”Собственост и
стопанство”
3.Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол, относно:
Формиране и дофинансиране на маломерни и слети паралелки за учебната 2015 – 2016
година в СОУ „Назъм Хикмет” с. Медовец.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности"
4.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:
Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост – прекратяване на съсобственост в УПИ Х-354, в кв.19 по
регулационния план на с. Лопушна.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел УТОС
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”
5.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:
Откриване на процедура за придобиване на имот с цел разширение на гробищен парк в
с. Величково.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел УТОС
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК ”Териториално устройство и
екология”
6.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”
7. Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС - Дългопол, относно:
Актуализация на Спортен календар 2015г.
Вносител: Николай Христов – Председател на ОбС - Дългопол
Докладчик: Николай Христов – Председател на ОбС - Дългопол
Становище: ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности" и
ПК”Финанси и бюджет”
8.Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС - Дългопол, относно:
Отпускане на еднократна помощ за обезщетение на пострадали домакинства от
наводнението на 01-04.02.2015г. на територията на община Дългопол.
Вносител: Николай Христов – Председател на ОбС - Дългопол
Докладчик: Николай Христов – Председател на ОбС - Дългопол
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”и ПК”Финанси и бюджет”

9. Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС - Дългопол, относно:
Увеличаване общата численост на администрацията в местни дейности - „Други
дейности по опазване на околната среда” с една щатна бройка.
Вносител: Николай Христов – Председател на ОбС - Дългопол
Докладчик: Александър Александров – Общински съветник
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
10.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:
Заявления за еднократна помощ.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Питания и предложения от граждани.
Ал. Александров – общ. съветник: Имам две питания, които искам да се протоколират
и които ще размножа на населението. Първото е: в ръцете ми има един предизборен
агитационен материал „Гласът на долината”, брой 1 се издава от днес – 28.08.2015г.
Питането ми е: какво прави герба на общината на предизборни агитационни материали,
след като със Закон е забранено държавни и общински официални символи да
присъстват на предизборни агитационни материали? Кой си позволява и това означава
ли, че всички ние на нашите дипляни трябва да сложим герба на общината? В бр. 1 на
„Гласът на долината”, в който пише, че е основан от г-жа Маринка Иванова, няма
издател, още в първото изречение пише „целта на първия ми мандат”, което означава,
че госпожата се бори за втори – чисто проба предизборна агитация и там е изтипосан
герба на общината. Второто ми питане е: кой и защо нареди на пилона на общината да
не се вее държавния флаг? Къде е държавният флаг от пилона на общината, той се
издига, сваля се на половина само, когато има траур и се сваля изцяло от чужди войски,
когато влязат в общината и те набиват техния флаг. Кой нареди да се свали флага от
пилона на общината? Да не се появи и той на такива предизборни агитационни
материали? Искам да ми се отговори в писмен вид.
Н. Христов – Предс. на ОбС: Кой е адреса на вестника, съгласно нашето Решение?
Ал. Александров – общ. съветник: Това не е нашият вестник. На нашия вестник адреса
е ул.”Г. Димитров”, издател е община Дългопол, а тук пише: за информация Марин
Маринов, ул. „Хр. Михайлов” №3, това е седалището на кооперацията на г-жа Иванова.
Това е частен вестник, предизборна агитация, на която присъства герба на общината.
Н. Христов – Предс. на ОбС: Трябва да сезираме Комисията за защита на
конкуренцията, защото е откраднато логото на нашия вестник.
Б. Николов – Зам.-предс. на ОбС: Общинският вестник е „Дългопол днес и утре”.
Ал. Александров – общ. съветник: Ако общинският вестник е „Дългопол днес и утре”,
какво финансирахме ние 3 години?
Н. Христов – Предс. на ОбС: С наше Решение сме утвърдили логото на общинския
вестник и сега някой си го присвоява и си прави частен вестник.
Ал. Александров – общ. съветник: Трябва да се сезират съответните органи, защото
приет официално с Решение на Общински съвет символ на общината, се намира на
предизборен материал.
Н. Христов – Предс. на ОбС: Който е съгласен да бъдат уведомени институциите за
това, че герба на общината се намира върху частно издание, което е агитационен
материал за предстоящите избори, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 7 гласа;
“ПРОТИВ” – 4 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Н. Христов – Предс. на ОбС: Въпреки това аз ще уведомя компетентните органи.
Ал. Александров – общ. съветник: В залата вече е секретаря на общината, искам да ми
се отговори на въпроса кой нареди да се свали флага на общината?

К. Балинова – Секретар на общ. Дългопол: В кой нормативен акт пише, че трябва на
покрива на публична сграда да се вее флага? Пилон има пред читалището и
общинските знамена са сложени там.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община
Дългопол, относно: Изразяване на съгласие за изменение на кадастралната карта на
с.Аспарухово, общ.Дългопол, обл.Варна за обединяване на имоти с идентификатори
00789.205.27 и 00789.205.28
Н. Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК”Териториално устройство и екология” и ПК”Собственост и
стопанство”?
М. Исмаил – Предс. на ПК ТУЕ: Да бъде приет проекта за решение.
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”

отсъства
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
Не участва
Не участва
Не участва
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Не участвали в гласуването – 3 общински съветници.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, основание чл.21, ал.1. т.8 от
ЗМСМА, Общински съвет- Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 75-2
Дава съгласие за изменение на кадастралната карта на с.Аспарухово, общ.Дългопол, обл.Варна с
цел обединяване на имот с идентификатор 00789.205.27 (собственост на Неделчо Вълчев Колев) и
имот с идентификатор 00789.205.28 (собственост на Община Дългопол).

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община
Дългопол, относно: Формиране и дофинансиране на маломерни и слети паралелки за
учебната 2015 – 2016 година в СОУ „Назъм Хикмет” с. Медовец.
Н. Насуфов – общински съветник: Има ли разрешение на Министъра за маломерна
паралелка в СОУ „Назъм Хикмет” с. Медовец?

Н.Христов-Предс.на ОбС: Уведомявам ви, че ми беше предоставен Държавен план за
прием за учебната 2015-2016г., където са упоменати СОУ”Св. Климент Охридски” – гр.
Дългопол и СОУ „Назъм Хикмет” с. Медовец.
Цв. Костова – Зам.-кмет по ОКМСД: Това означава, че е утвърдена професионална
паралелка в СОУ „Назъм Хикмет” с. Медовец. Мисля, че нищо ново не се случва,
миналата година в този ред без становище на Министъра гласувахте маломерна
паралелка от 14 ученика на СОУ”Св. Климент Охридски”. Доколкото знам към
момента учениците за ІХ клас за въпросната паралелка са станали 15, така че до
04.09.2015г. тече трето класиране и може да станат 18 ученика, но нека да се
застраховаме и да я гласуваме като маломерна, не се касае за финансиране от
общинския бюджет, само в докладната трябва да се добави „професионална”.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли други въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК”Образование, култура, младежки и спортни дейности”?
Е. Енев – Предс. на ПК ОКМСД: Да се отложи докладната до получаване на
становище от Министъра.
В 11:22ч. Александър Александров излезе от залата и заседанието продължи с 14
общински съветника.
Н.Христов-Предс.на ОбС: по предложението на ПК ОКМСД, който е съгласен
Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол, относно:
Формиране и дофинансиране на маломерни и слети паралелки за учебната 2015 – 2016
година в СОУ „Назъм Хикмет” с. Медовец, да бъде отложена за разглеждане до
получаване на становище от Министъра на образованието, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 1 глас;
“ПРОТИВ” – 6 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 7 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
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”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

отсъства
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
отсъства
Не участва
Не участва
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Не участвали в гласуването – 2 общински съветници.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, основание чл.21, ал.1. т.6 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал.1, т.2, ал.2, т.3, ал.3 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 75-3
Утвърждава професионална маломерна паралелка ІХ клас в СОУ „Назъм Хикмет” с.
Медовец, под минималния брой ученици. Записани 14 ученика.
В 11:24ч. Александър Александров влезе в залата и заседанието продължи с 15
общински съветника.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община
Дългопол, относно: Актуализация на Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост – прекратяване на съсобственост в УПИ
Х-354, в кв.19 по регулационния план на с. Лопушна.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”?
Н. Насуфов – Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
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”

отсъства
„ЗА”
„Възд се”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
Не участва
Не участва
Не участва
„ЗА”
„ЗА”
„Възд. се”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
Не участвали в гласуването – 3 общински съветници.
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, основание чл.21, ал.1, т. 8,
от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.9,т.2 от Закона за общинската собственост, чл. 44,
ал.1,т.1 ал.2 т.2 и ал.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на ОбС-Дългопол, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 75-4
I.Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общинско
имущество за 2015 г. като включва:
1.Прекратяване на съсобственост в УПИ X- 356, в кв.19 по плана на с. Лопушна чрез
продажба на идеални части с площ от 90 кв.м. /деветдесет квадратни метра/ подробно
описани в АОС № 1703/20.08.2015 г.
II.Одобрява предложената пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС в
размер на 540.00 лв. /петстотин и четиридесет лева/ без включен ДДС за общински
имот представляващ идеални части от 90 кв.м.от дворно място съставляващо УПИ X 356 в кв.19 по план за регулация на с. Лопушна, съгласно АОС № 1703/20.08.2015 г.
Данъчна оценка на частта-485.90 лв. /четиристотин и осемдесет и пет лева и деветдесет
стотинки/
III.Разрешава прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот УПИ X -356
в кв.19, целия с площ от 1890 кв., отреден за жилищно строителство по регулационния
плана на с.Лопушна чрез продажба на 90 кв.м. /деветдесет квадратни метра/,
собственост на община Дългопол съгласно АОС № 1703/20.08.2015 г. на другия
съсобственик съгласно Нотариален акт № 190 т.II. д. 883/1965г. /по стар пл.за
регулация на с. Лопушна/ собственик на идеални части от 1800 кв.м. – г-н Хюсеин
Мустафов Шакиров с постоянен адрес с. Лопушна, като същият заплати пазарната цена
на общинските идеални части в размер на 540.00 лв. /петстотин и четиридесет лева/ без
включен ДДС.
IV. Режийните разноски, административните такси, такса вписвания и всички останали
разходи по придобиването на имота да бъдат за сметка на Хюсеин Мустафов Шакиров,
с постоянен адрес с. Лопушна
V.Упълномощава и задължава Кмета на Общината да предприеме законосъобразни
действия, за изпълнение на решението съгласно изискванията на Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Дългопол.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община
Дългопол, относно: Откриване на процедура за придобиване на имот с цел разширение
на гробищен парк в с. Величково.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК”Териториално устройство и екология” и ПК”Собственост и
стопанство”?
М. Исмаил – Предс. на ПК ТУЕ: Да бъде приет проекта за решение.
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

„ЗА”

отсъства
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
Не участва
Не участва
Не участва
„ЗА”

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

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Не участвали в гласуването – 3 общински съветници.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, основание чл. 21, ал. 1, т. 8,
от ЗМСМА и във връзка чл. 8, ал. 9 , т.4. от Закона за общинската собственост,
Общински съвет- Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 75-5
I.Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост – за 2015 г. като включва в раздел VI „Придобиване на имоти”
1.Възмездно придобиване на имот частна собственост в землището на с. Величково с
цел разширяване на гробищен парк на селото.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: 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: 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”

отсъства
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
Не участва
Не участва
Не участва
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Не участвали в гласуването – 3 общински съветници.

С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, основание чл. 21, ал. 1, т.8 от
ЗМСМА, и във връзка чл.8. ал.9 , т. 2 ,чл. 37 ал.1 и 2 от Закона за общинската
собственост, Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет- Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 75-6
I.Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост през 2015 г., като включва учредяване право на строеж върху 84 кв.м. в
имот частна общинска собственост, съставляващ поземлен имот с идентификатор №
24565.502.1381 по кадастралната карта на гр. Дългопол./ /УПИ VIII в кв.37 по
регулационния план на гр. Дългопол/ за магазин и пенсионерски клуб.
II.Приема пазарната оценка на учреденото право на строеж за магазин и пенсионерски
клуб в поземлен имот с идентификатор № 24565.502.1381 по кадастралната карта на гр.
Дългопол. / УПИ VIII в кв.37 по регулационния план на гр. Дългопол/ в размер на
840.00 лв. /осемстотин и четиридесет лева./
III.Открива процедура - публично оповестен конкурс за учредяване безсрочно право на
строеж за магазин и пенсионерски клуб в имот частна общинска собственост при
следните конкурсни условия:
1. Заплащането на цената на правото на строеж в размер на 840.00 лв. /осемстотин
и четиридесет лева/. да се извърши с предоставянето в собственост на общината
като част от ново построената сграда-пенсионерски клуб, а останалата част от
сградата се придобие в собственост от спечелилия конкурса.
2. Утвърждава предложения от архитекта на община Дългопол проект - задание
за проектиране на обект магазин и пенсионерски клуб. /Приложение № 1
неразделна част от настоящото решение/.
IV. Упълномощава и задължава кмета на община Дългопол да проведе публично
оповестен конкурс съгласна реда и условия на Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество - на ОбС-Дългопол
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС Дългопол, относно: Актуализация на Спортен календар 2015г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК”Образование, култура, младежки и спортни дейности”,
ПК”Финанси и бюджет” и Общинска администрация?
Е. Енев – Предс. на ПК ОКМСД: Да бъде приет проекта за решение.
Т. Божкова – Предс. на ПК ФБ: Да бъде приет проекта за решение.
Е. Емурла – Зам.-кмет по САКГ: 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

„ЗА”

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, основание чл. 21, ал.1, т.6 и
т.23, Общински съвет- Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 75-7
Актуализира Спортен календар 2015г. в частта „Субсидиране на лицензирани спортни
клубове в Община Дългопол”, последен ред - обща сума 9 000лв., средствата да бъдат
разпределени както следва:
1. За СКБ „Аркос” да бъде отпусната сума в размер на 1 500лв.
2. За ККС „Дико Милев” да бъде отпусната сума в размер на 3 000лв.
3. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението, като остатъка да бъде разпределен след Решение на ОбСДългопол, съгласно нуждите на лицензираните спортни клубове.
ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС Дългопол, относно: Отпускане на еднократна помощ за обезщетение на пострадали
домакинства от наводнението на 01-04.02.2015г. на територията на община Дългопол.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК”Здравеопазване и социални дейности”, ПК”Финанси и бюджет” и
Общинска администрация?
Ал. Александров – Предс. на ПК ЗСД: Да бъде приет проекта за решение.
Т. Божкова – Предс. на ПК ФБ: Да бъде приет проекта за решение.
Е. Емурла – Зам.-кмет по САКГ: 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”

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

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

“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, основание чл. 21, ал.1, т.6 и
т.23, Общински съвет- Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 75-8
1. Отпуска еднократна помощ на Иванка Иванова Стоева от гр. Дългопол с адрес
ул.”Георги Димитров” №208 в размер на 650 лв.
2. Отпуска еднократна помощ на Ангел Мартинов Добрев от гр. Дългопол с адрес
ул.”Стефан Караджа” №7 в размер на 260лв.
3. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС Дългопол, относно: Увеличаване общата численост на администрацията в местни
дейности - „Други дейности по опазване на околната среда” с една щатна бройка.
В 11:35ч. Халил Насуфов излезе от залата и заседанието продължи с 14 общински
съветника.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК”Здравеопазване и социални дейности” и Общинска
администрация?
Ал. Александров – Предс. на ПК ЗСД: Да бъде приет проекта за решение, като в т.1 от
проекта за решение да бъде добавено „считано от 01.09.2015г.”.
Е. Емурла – Зам.-кмет по САКГ: 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 с така
направеното допълнение, 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”

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, основание чл. 21, ал.1, т.8 и
т.23, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 75-9
1. Увеличава общата численост на администрацията – местна дейност „Други
дейности по опазване на околната среда” – длъжност „Чистач – Клуб на
пенсионера и инвалида” – гр. Дългопол.
2. Възлага на Кмета на Общината и го оправомощава да извърши всичко
необходимо във връзка с изпълнение на решението.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: 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 Цвятко Диянов Маринов, заявление
с вх. № ОС-260/17.08.2015г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100лв. на Цвятко Диянов
Маринов, 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”

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21,
ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие
РЕШЕНИЕ 75-10-1
1.Отпуска еднократна помощ на Цвятко Диянов Маринов – 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 100лв. на Анка Андонова Михалева,
заявление с вх. № ОС-255/03.08.2015г.

Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100лв. на Анка Андонова
Михалева, 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”

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21,
ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие
РЕШЕНИЕ 75-10-2
1.Отпуска еднократна помощ на Анка Андонова Михалева – 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 100лв. на Снежанка Миткова Маринова,
заявление с вх. № 9400-1637/14.08.2015г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100лв. на Снежанка
Миткова 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

„ЗА”

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

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”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21,
ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие
РЕШЕНИЕ 75-10-3
1.Отпуска еднократна помощ на Снежанка Миткова Маринова – жител на с. Комунари,
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”: За всички останали заявления, становището на
комисията е отказ.
Други предложения нямаше и се пристъпи към гласуване.
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 9 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5 гласа.
С 9 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5, на основание чл. 21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 75-10-4
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Заявление с вх. №ОС-261/20.08.2015г. от Сафуре Салим Ибрям с адрес в с.
Партизани.
2. Заявление с вх. №9400-1668/18.08.2015г. от Атче Исуф Ахмед с адрес в с.
Аспарухово.
3. Заявление с вх. №ОС-251/30.07.2015г. от Гюсюм Мустафа Исмаил с адрес в с.
Лопушна.
4. Заявление с вх. №9400-1623/13.08.2015г. от Зера Кямил Юсеин с адрес в с.
Камен дял.
5. Заявление с вх. №9400-1410/21.07.2015г. от Пенка Калчева Димитрова с адрес в
гр. Дългопол.
6. Заявление с вх. №9400-1634/14.08.2015г. от Кръстинка Маринова Атанасова с
адрес в с. Партизани.
7. Заявление с вх. №9400-1356/15.08.2015г. от Юмюш Хасан Юсуф с адрес в с.
Цонево.

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Николай Христов закри заседанието
на Общински съвет - Дългопол в 11:45 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/НИКОЛАЙ ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/ Д. ТОНЧЕВА/

