Разпространява се безплатно, Брой 53, ноември/декември 2020 г.

Уважаеми съграждани,
В първите дни на новата 2021 година, когато всеки от нас си прави равносметка за
изминалите дни, нека погледнем с оптимизъм и вяра в настоящето, за да бъде новата
година здрава, успешна и по-добра от изминалата.
А 2020 бе една трудна година, която ни поднесе предизвикателството Ковид-19 и
промени живота на всички хора. С настъпването на пандемията осъзнахме колко крехък и колко ценен е човешкият живот. Приоритет на всяка държава беше да се гарантират здравето и безопасността на хората. В ситуацията на ограничаване на свободното движение на хора, стоки и намалено производство бе поставена на изпитание
икономиката на всички страни. Пандемията ни накара да осъзнаем, че единственият начин да се защитим и оцелеем е чрез обединение на усилията и действията на всички хора. В ситуацията на социална изолация открихме истинските
неща в живота – състраданието, загрижеността, добротата, саможертвата и
любовта. Разбрахме, че животът е мимолетен дар и трябва да го ценим, да се
научим да живеем на по-бавни обороти, истински, обичайки тези около нас.
Надяваме се, че с подкрепата на правителството и отпуснатите ни финансови средства ще успеем да преодолеем
трудностите, които ни поднесе пандемията и ще успеем
да подобрим живота в нашата община през идващата
2021 година. В резултат на активната работа на ръководения от мен екип и отличното ни взаимодействие с
правителството на ПП ГЕРБ и Обединените патриоти
община Дългопол ще разполага със 7 085 834,91 лв.
за извършване на капиталови вложения.
Следва на 2 стр.
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Средствата ще бъдат вложени
в изпълнение на поетите от нас
ангажименти:
I. От Министерството на земеделието, храните и горите чрез
Държавен фонд „Земеделие“
1 143 604,96 лв. за:
1. Саниране на двете сгради на
СУ „Св. Климент Охридски“ – гр.
Дългопол – 931 876,84 лв.
2. Основен ремонт за въвеждане
на мерки за енергийна ефективност
в Административна сграда „Б“ на
община Дългопол – гр. Дългопол, и
Многофункционална сграда „Младост“ – гр. Дългопол – 211 728,12 лв.
II. От Министерството на образованието и науката 999 141,53 лв. за:
1. Изграждане на пристройка
към детската градина в с. Цонево –
879 141,53 лв.;
2. Изграждане на Комбинирана
спортна площадка с изкуствено покритие в с. Медовец – 120 000 лв.
III. От Министерството на финансите с 2 постановления на МС, коледен подарък от правителството
на ПП ГЕРБ – 2 611 579,18 лв. за:
1. Асфалтиране на улици и тротоарни настилки за следните населени
места – 1 566 579,18 лв.:
– гр. Дългопол – 49 611,41 лв.
– гр. Дългопол – тротоарни настилки – 272 615,76 лв.
– с. Поляците – 92 002,93 лв.

– с. Лопушна – 148 585,16 лв.
– с. Партизани – 130 828,19 лв.
– с. Аспарухово – 192 006,25 лв.
– с. Цонево – 236 491,20 лв.
– с. Медовец – 280 338,28 лв.
– с. Комунари – 48 250 лв.
– с. Величково – 36 850 лв.
– с. Сава – 36 250 лв.
– с. Рояк – 42 750 лв.
2. Ремонт на общински пътища –
127 000 лв.:
– VAR 1222 – Боряна и Сладка
вода – 46 000 лв.
– VAR 3192 – до с. Камен дял –
31 150 лв.
– VAR 3194 – от с. Красимир до
път III-208 – 49 850 лв.
3. Изграждане на физкултурен
салон към СУ „Назъм Хикмет“ с.
Медовец – 600 000 лв.;
4. Основен ремонт на физкултурен
салон към Спортен комплекс – с.
Цонево – 318 000 лв.
IV. От Министерството на околната среда и водите, чрез Предприятието за управление на дейностите
по опазване на околната среда за
Изграждане на канализационна мрежа по ул. „Тодор Илиев”, ул. „Здравко
Бомбов”, ул. „Никола Обретенов”, ул.
„Йордан Йовков”, ул. „Христо Смирненски”, ул. „Никола Й. Вапцаров”, ул.
„Димчо Дебелянов“ в гр. Дългопол –
910 570,90 лв.
V. От Министерството на регионалното развитие и благоу-

стройството за реконструкция на
водопроводни клонове по улици в
град Дългопол – ул. „Иван Вазов“,
ул. „Христо Смирненски“, ул. „Алеко
Константинов“, ул. „Никола Й. Вапцаров“ – 669 215,34 лв.
VI. От Министерството на младежта и спорта за изграждане на
спортна площадка с изкуствено
покритие в с. Цонево – 152 909 лв.
VII. От Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за
„Аварийно- възстановителни работи
на покрива на ОУ „ Васил Левски“,
с. Поляците, общ. Дългопол, обл.
Варна“ – 198 814 лв.
VIII. Всички останали села:
– с. Арковна, с. Боряна, с. Красимир, с. Камен дял, с. Сладка вода,
с. Дебелец, както и гореизброените
населени места, ще бъдат включени
по предложение на кметовете и кметските си наместници в капиталовата
програма на община Дългопол за
2021 година на стойност 400 000 лв.
Уверени сме, че с този финансов
ресурс ще успеем да сбъднем част
от мечтите на всички нас – живеещите в нея.
Здрава и успешна да е новата
2021 година!
Георги Георгиев
Кмет на община Дългопол

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

ПОКАНА

На основание чл. 86, ал.6 от Закона за публичните
финанси и чл. 13, ал. 2 от Наредбата за условията и
реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза
за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Дългопол.
Кметът на Община Дългопол кани неприсъствено
всички жители и заинтересовани лица, ръководители на
фирми, НПО, общински съветници, кметове и кметски
наместници на населените места в община Дългопол
на публично обсъждане на ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА
ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ЗА 2021 ГОДИНА. Във връзка с
въведените временни ограничения и забрани относно
публични прояви на открито и закрито с участието на
множество лица, считано от 27.11.2020 г. до 31.01.2020

г., съгласно заповед № РД-01-675/25.11.2020 г. на Министъра
на здравеопазването, молим Вашите мнения, препоръки и
предложения по проекта на бюджета за 2021 г. да направите
писмено в деловодството на общината или на електронен
адрес e-mail: оbshtina@dalgopol.org по утвърден Образец
от 8,30 часа до 17,00 часа в работните дни, най-късно до
29.01.2021 г. За постъпилите становища и предложения
от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол,
който ще се приложи като неразделна част от проекта на
общинския бюджет при внасянето му от Кмета на общината за разглеждане от Общинския съвет. Материалите са
публикувани на интернет страницата на общината: www.
dalgopol.org в раздел, „Бюджет и финанси“, подраздел
„Бюджет“ както следва:

1. Проект на Бюджет на община Дългопол за 2021 г. – ПРИХОДНА ЧАСТ
2. Проект на Бюджет на община Дългопол за 2021 г. – РАЗХОДНА ЧАСТ
3. Проект на бюджетната прогноза за местните дейности за периода от 2021г. до 2024 г.
4. Поименен списък на обектите по капиталовата програма за 2021 г.
5. Доклад по съставянето на проекта за бюджет за 2021 г.

С уважение,
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Дългопол
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Инж. Емурла Емурла, заместник-кмет на община Дългопол, отговарящ за
Устройство на територията и общинска собственост

Общината подобрява пътната
инфраструктура, сградния
фонд и ВиК-мрежата

– Г-н Емурла, виждаме, че в тези
трудни за цялата страна времена в община Дългопол животът
продължава и тук се изпълняват
редица важни инфраструктурни
проекти. Кои са те и как успявате
да се справите?
– Политиката на общинското ръководство е с наличните финансови
възможности със средства от общинския бюджет и привлечени средства
от европейски програми и държавно
финансиране да подобри състоянието на пътната инфраструктура,
общинския сграден фонд, водопроводните и канализационни мрежи,
спортните съоръжения, устройственото планиране и обслужването на
гражданите. Ще дам пример, който
илюстрира това. През последните няколко години са изпълнени следните
дейности и проекти: 14 500 л.м улици
са асфалтирани изцяло и 10 000 л.м
са ремонтирани частично. Междуселищните пътища се ремонтират
ежегодно и са в добро техническо и
експлоатационно състояние. Разработена е План-програма за подобряване на безопасността за движение
по пътищата в общината за периода
2020–2021 г., която съдържа конкретни мерки за превенция и намаляване
на пътния травматизъм. Изградена
е спортна площадка с изкуствена
тревна настилка в гр. Дългопол, която
е чудесна придобивка за спортуване
на децата.
Извършени са ремонти на покривите на: Медицински център – гр.
Дългопол, Средно училище „Назъм
Хикмет“ – с. Медовец, Градски
исторически музей и сграда „А“ на
община Дългопол. Газифицирани са
сградите на Медицински център – гр.
Дългопол, и на Градски яисторически
музей. Ремонтирани са детските градини в с. Медовец и с. Аспарухово.
Голяма част от уличното осветление
е подменено с нови модерни икономични лед лампи. Подменена е
част от водопроводната мрежа и е

Емурла Емурла е роден през 1976 г. в село
Медовец, община Дългопол. Средното си
образование завършва
в Строителен техникум „Васил Левски“
– гр. Варна. Завършва
висшето си образование в ВСУ „Черноризец
Храбър“ – гр. Варна, и
магистратура по икономика на строителството в ИУ - Варна.
Женен, с 2 деца. От 2002
г. досега е зам.-кмет на
Община Дългопол.
доизградена канализационна мрежа
в гр. Дългопол.
– Докъде стигна изграждането
на Общия устройствен план на
територията на общината Дългопол?
– Възложен е Общ устройствен
план на цялата територия на общината, който предстои да бъде
приет. Той ще се превърне в основен
документ, предначертаващ визията
за развитието на устройственото
планиране и ще отразява съществуващото състояние и бъдещо
развитие на различните сектори
(селско, горско и рибно стопанство;
преработващата промишленост и
строителството; туризъм; образование; култура; здравеопазване;
социални услуги; транспорт; електроснабдяване; водоснабдяване и
канализация; техническа инфраструктура; информационна среда;
околна среда; природни ресурси;
недвижими културни ценности),
както и възможностите пред местния
бизнес за реализация на техните

инвестиционни намерения.
– С какво подпомага гражданите на общината изненесеното
работно място към Службата по
кадастър?
– Чрез разкритото изнесено работно място към Службата по кадастър
и картография и геодезия – Варна,
гражданите получават услугата за
издаване на скица и характеристика
на имоти на гише в Информационен
център – гр. Дългопол. Това значително ще ги улесни в тяхната работа
и ще им спести ходене до офиса на
службата в морския град.
– Кои ще са приоритетите и
през следващите години в работата Ви?
– Приоритетите и усилията на
общинското ръководство ще са в
посока да се надгради това, което е
направеното досега, за да може община Дългопол и населените места
да имат по-висок жизнен стандарт,
подобрена инфраструктура и да бъдат едно по-добро място за живеене
за нашите съграждани.
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Решения на Общински съвет – Дългопол

ПРОТОКОЛ № 16 от заседание
на 30.10.2020 г.
РЕШЕНИЕ 16 – 2
І. Включва в годишната програма за
управление и разпореждане с общинско имущество за 2020 г. имот частна
общинска собственост, а именно:
- площ от 10 (десет) кв. м в североизточния ъгъл от покривното
пространство на сграда, находяща
се в кв. 33, парцел XVII по плана на
с. Медовец, община Дългопол, област
Варна, подробно описан в АОС №
202/27.08.2007 г.
II. Одобрява предложената наемна
цена, изготвена от независим оценител, по реда на чл. 41, ал. 2, вр. с чл.
22, ал. 3 от ЗОС за имота, а именно:
- Месечна наемна цена в размер на
396.00 лв с вкл. ДДС, за площ от 10
(десет) кв. м. в североизточния ъгъл
от покривното пространство на сграда,
находяща се в кв. 33, парцел XVII по
плана на с. Медовец, община Дългопол, област Варна, подробно описан
в АОС № 202/27.08.2007 г.
III. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем със
заявителя „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, със
седалище и адрес на управление: гр.
София, район Илинден, ул. “Кукуш” №
1, ЕИК: 131468980, ИН: BG 131468980
за срок от 10 години, съгл. чл. 19, ал.
1 от ЗЕСМФИ.
IV. Упълномощава и задължава
кмета на общината да предприеме
законосъобразни действия за изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 16 – 3
Приема информация за подготовка
на община Дългопол за работа при
зимни условия /месец ноември 2020
г. – месец март 2021 г./
РЕШЕНИЕ 16 – 4
Приема План за действие на община Дългопол за работа при есенно-зимни условия /месец ноември
2020 г. – месец март 2021 г./
РЕШЕНИЕ 16 – 5
Дава съгласие за въвеждане на
задължително предучилищно образование на 4-годишните деца в община
Дългопол за учебната 2020/2021 г.,
считано от 01.12.2020 г.
РЕШЕНИЕ 16 – 6
1. Приема Наредба за допълнение
на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени
на услуги на територията на община
Дългопол.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши последващи действия във
връзка с изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ 16 – 7
Утвърждава изразходваните средства за командировки в страната за
периода 01.07.2020 до 30.09.2020 г.
на Председателя на Общински съвет
– 40 лв.
РЕШЕНИЕ 16 – 8
Дава съгласие община Дългопол да
поеме дългосрочен дълг при следните
параметри:
1. Максимален размер на дълга – до
1 000 000 лева (един милион лева);
2. Валута на дълга – български лева;
3. Вид на дълга – дългосрочен банков заем по Закона за общинския дълг;
4. Цел на дълга: Рефинансиране на
съществуващ дълг - банков заем поет
с договор № 46874/31.05.2019 г. в размер на 181 539 лв.; рефинансиране на
банков заем тип овърдрафт поет с договор № 80800РО-АА-2339/20.09.2019
г. в размер на 103 609 лв.; осигуряване
на средства за предварително финансиране на проекти по Програмата за
развитие на човешките ресурси и за
окончателно финансиране на проект
по Програма „Европа на гражданите“, и за разплащане на просрочени
задължения.
5. Обезпечения: учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични
взимания, представляващи настоящи
и бъдещи приходи на община Дългопол по чл. 45, ал. 1. т.1 букви от „а“ до
„ж“ и обща изравнителна субсидия за
местните дейности по чл. 52, ал. 1, т.
1 буква „Б“ от Закона за публичните
финанси, в размер на 100% от размера
на кредита;
6. Срок за погасяване - до 5 (пет) години, считано от датата на подписване
на договора за кредит, с възможност
за предсрочно погасяване изцяло или
на части, без такса за предсрочно
погасяване;
7. Начин на погасяване:
3 (три) месеца гратисен период за
погасяване на главницата, след което
на равни анюитетни вноски;
Ежемесечно погасяване на лихвата
върху усвоената част от кредита
8. Максимален размер на годишния
лихвен процент - не по-висок от 3%;
9. Лихвен процент при просрочие:
до 2% надбавки от лихвата при редовен дълг;
10. Такси и комисионни:
Без годишна такса за управление
на кредита;
Без такси и комисионни за проучване и разглеждане на искане за кредит;
Без такса ангажимент върху неусвоената част от кредита в периода на

усвояване;
Без такса за предсрочно погасяване
на кредита или част от него;
11. Начин на усвояване: Предвижда се кредитът да бъде усвоен на
траншове по предварителна заявка
за конкретния размер.
Общинският съвет възлага и делегира права на кмета на община Дългопол
да подготви и проведе процедура за
избор на финансова институция по
реда на Наредба № 33/2018г. за избор
на финансираща банкова институция,
съобразно приетите параметри, която
да осигури необходимото финансиране; да подпише договора за кредит и
договора за учредяване на залог, както
и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия
за изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 16 – 9
1. Приема актуализираната капиталова програма по функции и източници на финансиране и по обекти към
30.09.2020 г. в размер на 3 887 989 лв.,
съгласно Приложението.
2. Приема вътрешно компенсирани
промени по бюджета към 30.09.2020
г. както следва:
2.1. Увеличава заложеният план по
§ 51-00 „Основен ремонт“ във функция „Отбрана и сигурност“, дейност
284 „Ликвидиране на последици от
стихийни бедствия и производствени
аварии“ със 198 814 лв.
2.2. Увеличава заложения план по
§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във
функция „Образование“ дейност 311
„Детски градини“ с 4798 лв.
2.3. Увеличава заложения план по
§ 52-00 „Придобиване на ДМА“ във
функция „ Образование“ с 47 160 лв.
и намалява заложения пан в § 10-00
„Издръжка“ с 43 501 лв. и §0100 „Заплати и възнаграждения“ с 3659 лв.
РЕШЕНИЕ 16 – 10
І. Включва в годишната програма за
управление и разпореждане с общинско имущество за 2020 г. имот частна
общинска собственост, а именно:
- площ от 10 (десет) кв. м. в североизточния ъгъл от покривното
пространство на сграда, находяща
се в кв. 33, парцел XVII по плана на
с. Медовец, община Дългопол, област
Варна, подробно описан в АОС №
202/27.08.2007 г.
II. Одобрява предложената наемна
цена, изготвена от независим оценител, по реда на чл. 41, ал. 2, вр. с чл.
22, ал. 3 от ЗОС за имота, а именно:
- Месечна наемна цена в размер
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на 396.00 лв с вкл. ДДС или левовата
равностойност в евро, за площ от 10
(десет) кв. м в североизточния ъгъл от
покривното пространство на сграда,
находяща се в кв. 33, парцел XVII по
плана на с. Медовец, община Дългопол, област Варна, подробно описан
в АОС № 202/27.08.2007 г.
III. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за наем със
заявителя „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, със
седалище и адрес на управление: гр.
София, район Илинден, ул. “Кукуш” №
1, ЕИК: 131468980, ИН: BG 131468980
за срок от 10 години, съгл. чл. 19, ал.
1 от ЗЕСМФИ.
IV. Упълномощава и задължава
кмета на общината да предприеме
законосъобразни действия за изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 16 – 11
1. Дава съгласие чрез Договор за
дарение да бъдат предоставени от
общински горски територии 10 м3 пр.
дърва за огрев с включен транспорт
на стойност 740.00 лв. при единична
цена 74.00 лв. с ДДС за нуждите на
Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“
Дългопол.
2. Упълномощава кмета на общината и го задължава да извърши необходимите действия по изпълнение
на Решението.
РЕШЕНИЕ 16 – 12
1. Дава съгласие чрез Договор за
дарение да бъдат предоставени 800
литра бензин А 95 Н на обща стойност
1432,00 лв. при единична цена 1,79
лв. за нуждите на Районна служба
„Пожарна безопасност и защита на
населението“ Дългопол.
2. Определя 12-месечен срок на
договора, считано от датата на подписването му.
3. Действието на договора да влезе
във сила след изтичане на срока на
Договор за дарение с рег. № 833000329/24.02.2020 г., сключен между кмета
на общината и Директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“ Варна , а
именно 24.02.2021 г.
4. Упълномощава кмета на общината и го задължава да извърши необходимите действия по изпълнение
на Решението.
РЕШЕНИЕ 16 – 13
1. Дава съгласие да бъде предоставян лимит от 120,00 лв. месечно за
закупуване на гориво на ПУ-Дългопол
за лек автомобил марка: АУДИ, модел:
А3, номер на двигателя: ASZ891141,
шаси №: WAUZZZ8L23A042603, рег.
№ В 1389 ТА, представен с Решение
№ 13-3/19.08.2020г. от Общински съ-

вет-Дългопол
2. Разходите по поддръжка и управление на автомобила да са за сметка
на Община Дългопол.
3. Упълномощава кмета на общината и го задължава да извърши необходимите действия по изпълнение
на Решението.
РЕШЕНИЕ 16 – 14
Приема Правилник за изменение и
допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет – Дългопол, неговите комисии
и взаимодействието му с общинска
администрация.
РЕШЕНИЕ 16 – 15
Избира Александър Александров за
заместник-председател на Общински
съвет-Дългопол
РЕШЕНИЕ 16 – 16 – 1
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 400 лв. на К. Х. Д.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 16 – 16 – 2
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 50 лв. на Т. Й. С.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 16 – 16 – 3
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 100 лв. Ц. С. Д.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 16 – 16 – 4
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 150 лв. М. В. И.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
землище

идентификатор по КК
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РЕШЕНИЕ 16 – 16 – 5
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 400 лв. И. С. А.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 16 – 16 – 6
Отказва да отпусне еднократна
помощ на заявления с:
1. Отказва да отпусне еднократна
помощ на Заявление с Вх. № 94002112/07.10.2020г. от С. М. М., адрес….
2. Отказва да отпусне еднократна
помощ на Заявление с Вх. № 94002075/05.10.2020г. от Х. Ю. А., адрес….
3. Отказва да отпусне еднократна
помощ на Заявление с Вх. № 94001949/21.09.2020г. от А. Т. Д., адрес….
ПРОТОКОЛ № 17 от заседание
на 26.11.2020 г.
РЕШЕНИЕ 17 – 2
Допълва Програмата за управление
и разпореждане с имоти, общинска
собственост през 2020 като създава
нова т. 6 към Раздел IV, а именно:
Отдаване под наем чрез публичен
търг с явно наддаване за срок от
три стопански години (стопанските
2020/2021 г., 2021/2022 г. и 2022/2023
г.) на необработваеми поземлени имоти, собственост на община Дългопол
както следва: (Виж Таблицата).
1. Определя начална тръжна цена
за имотите, описани в т. 1, в размер
на 28,00 лв./дка (50% от началната
тръжна цена на декар за отглеждане на
едногодишни полски култури за земите
от ДПФ на територията на Община
Дългопол, определена със Заповед №
РД 46-143/20.03.2020 г. на Министъра
на земеделието, храните и горите).
2. Задължително условие в тръжна-

площ/дка

местност

НТП

Боряна

05699.102.14

14.887

Кайряка

Изоставена орна земя

Боряна

05699.102.18

15.120

Кайряка

Изоставена орна земя

Боряна

05699.104.13

3.600

Голиша

Изоставена орна земя

Боряна

05699.104.15

4.505

Голиша

Изоставена орна земя

Боряна

05699.104.17

10.106

Голиша

Изоставена орна земя

Боряна

05699.104.22

49.061

Голиша

Изоставена орна земя

Боряна

05699.104.3

14.920

Голиша

Изоставена орна земя

Боряна

05699.106.13

5.486

Голиша

Изоставена орна земя

Боряна

05699.106.14

6.745

Голиша

Изоставена орна земя

Боряна

05699.106.15

4.909

Голиша

Изоставена орна земя

Боряна

05699.106.18

4.500

Голиша

Изоставена орна земя

Боряна

05699.106.7

5.399

Голиша

Изоставена орна земя

Боряна

05699.106.8

3.647

Голиша

Изоставена орна земя

Боряна

05699.114.2

9.142

Кайряка

Изоставена орна земя

152.027
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та документация да бъде забрана за
отрязването на дървета в поземлените
имоти.
3. Спечелилият процедурата участник да заплати гаранция за изпълнение на договора в размер на годишната
наемна цена за една стопанска година.
3. При постъпили в общинска администрация допълнителни заявления за
предоставяне под наем на поземлени
имоти и след установяване от комисия, че същите са необработваеми
и наличната дървесина в същите
не притежава характеристиката на
„ГОРА“ по чл. 2 от Закона за горите,
дава съгласие с имотите да бъде допълнено приложение № 1 от т. 6 към
Раздел IV от Програмата.
4. Упълномощава кмета на общината да извърши всички законосъобразни действия по изпълнение на
Решението.
РЕШЕНИЕ 17 – 3
1. Дава съгласие да бъдат предоставени под наем за стопанската
2020/2021г. полски пътища - собственост на Община Дългопол, попадащи
в масивите за ползване на земеделски
земи в землищата на общината, които
не са необходими за осигуряване на
пътен достъп до имотите, на потенциални ползватели, подробно описани в
Приложение № 1, неразделна част от
настоящата Докладна записка.
2. Определя размер на годишна
наемна цена за предоставяне под
наем на полски пътища - собственост на Община Дългопол, съгласно
Списък на землищата на територията
на Община Дългопол с определено
средно годишно рентно плащане
за ползване на земеделски земи за
стопанската 2020/2021 г., съставен от
комисия, назначена със Заповед № РД
20-07-29/29.01.2020 г. на Директора
на Областна дирекция „Земеделие”
Варна, изменена със Заповед № РД
20-07-55/10.03.2020 г. на Директора
на Областна дирекция „Земеделие”
Варна по землища както следва:
Арковна – 35.00 лв./дка, Аспарухово –
39,00 лв./дка, Боряна – 42,00 лв./дка,
Величково – 48,00 лв./дка, Дългопол
– 40,00 лв./дка, Камен дял – 43,00
лв./дка, Комунари – 35,00 лв./дка,
Красимир – 35,00 лв./дка, Лопушна –
35,00 лв./дка, Медовец – 35,00 лв./дка,
Партизани – 40,00 лв./дка, Поляците
– 38,00 лв./дка, Рояк – 40,00 лв./дка,
Сава – 40,00 лв./дка, Сладка вода –
40,00 лв./дка, Цонево – 50,00 лв./дка
и Дебелец – 42,00 лв./дка.
3. Ползвателят, на който са предоставени под наем полски пътища,
осигурява достъп до имоти, декларирани и заявени за ползване в реални

граници съгласно разпоредбите на
ЗСПЗЗ.
4. Упълномощава кмета на общината и го задължава да извърши необходимите действия по изпълнение
на Решението.
РЕШЕНИЕ 17 – 4
1. Определя годишна наемна цена
за включената в масив за ползване на
земеделски земи площ от поземлени
имоти – общинска собственост, които
не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени
договори за наем или за аренда, преди
издаването на заповеди за разпределяне на масиви за ползване на
земеделски земи за стоп. 2020/2021г.,
находящи се в землищата на с. Арковна, с. Аспарухово, с. Красимир, с.
Лопушна, с. Медовец, с. Партизани, с.
Поляците, с. Рояк и с. Сава в размер
на 56.00 лв./дка.
2. Упълномощава кмета на общината и го задължава да извърши необходимите действия по изпълнение
на Решението.
РЕШЕНИЕ 17 – 5
1. Приема уточнения план по приходната част на бюджета за 2020г. в
размер на 13 856 986 лв., съгласно
кол. 5 от Приложение №1 и кол. 8 от
Приложение №2 неразделна част от
решението.
2. Приема уточнения план по разходната на бюджета за 2020г. в размер
на 13 856 986 лв., в т.ч. за:
- делегирани държавни дейности - 9
409 648 лв. / кол. 5 от Приложение №3/
- местни дейности – 4 026 411 лв. /
кол. 8 от Приложение №4/
- дофинансирани държавни дейности със собствени приходи – 420 927
лв., /кол. 8 от Приложение №4/
3. Задължава Кмета на общината
да актуализира бюджета за 2020г. по
пълна бюджетна класификация.
РЕШЕНИЕ 17 – 6
І. Общински съвет-Дългопол открива процедура по избор на Управител
на „Медицински център І – Дългопол”
ЕООД чрез провеждането на конкурс.
РЕШЕНИЕ 17 – 7
Актуализира списъка на длъжностите и лицата с право транспортни
разноски от местоживеене до месторабота и обратно, считано от 09.11.2020г.
както следва: (Виж Таблицата)
РЕШЕНИЕ 17 – 8
1. Приема Наредба за допълнение
на Наредбата за определяне на администриране на местните такси и цени
на услуги на територията на община
Дългопол.
№
1.

2. Възлага на кмета на общината
да извърши последващи действия във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 17 – 9
1. Одобрява кандидатстването на
община Дългопол пред Предприятието за управление на дейностите по
опазване на околната среда с проект:
„Доизграждане на канализационна
мрежа и подмяна на водопроводна
мрежа в гр. Дългопол, общ. Дългопол.“
2. Проектът е заложен в Общинския
план за развитие на община Дългопол
за 2014-2020 г.
3. Упълномощава кмета на община Дългопол да предприеме всички
действия във връзка с кандидатстване
с проекта.
РЕШЕНИЕ 17 – 10 – 1
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 100 лв. на А. А. Е.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 17 – 10 – 2
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 100 лв. на Ш. Ш. К.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 17 – 10 – 3
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 100 лв. З. М. И.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 17 – 10 – 4
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 100 лв. И. А. И.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 17 – 10 – 5
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 250 лв. И. К. И.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 17 – 10 – 6
Отказва да отпусне еднократна
помощ на заявления с:
1. Отказва да отпусне еднократна
помощ на Заявление с Вх. № 94002627/16.11.2020 г. от Д. Л. Н., адрес….
2. Отказва да отпусне еднократна
помощ на Заявление с Вх. № 94002529/05.11.2020 г. от З. Ж. Ж., адрес….
2. Отказва да отпусне еднократна
помощ на Заявление с Вх. № 94002659/19.11.2020 г. от Г. Х. П., адрес….
3. Отказва да отпусне еднократна
помощ на Заявление с Вх. № 94002687/23.11.2020 г. от А. Г. Х., адрес….

Име и фамилия

Заемана длъжност

Маршрут

Мехтап Ахтер Рашид

Медицинска сестра

гр. Провадия - гр. Дългопол - гр. Провадия
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за конкурс за възлагане на управлението на
„Медицински център І – Дългопол“ ЕООД
На основание Решение
№17-6 по Протокол № 17 от
26.11.2020 г.
І. Общински съвет – Дългопол, открива процедура по
избор на Управител на „Медицински център І – Дългопол”
ЕООД чрез провеждането
на конкурс по ред и условия,
посочени в настоящото решение.
II. Определя реда и условията за провеждане на конкурс,
както следва:
1. Обект на конкурса: Възлагане на управлението на
„Медицински център І – Дългопол” ЕООД за срок от три
години
2. Изисквания към кандидатите:
2.1. До участие в конкурса
се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:
– да притежават образователно-квалификационна
степен „магистър“ по медицина, съответно дентална
медицина
– или с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с призната специалност
по медицинска информатика
и здравен мениджмънт или
по икономика на здравеопазването;
– да имат най-малко пет
години трудов стаж като лекар, съответно стоматолог
или икономист; кандидатите,

притежаващи образователно-квалификационна степан
„магистър“ по медицина, съответно стоматология, да имат
придобита специалност;
– да отговарят на условията
за управител по Търговския
закон и ЗЛЗ;
– да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ
характер, освен ако не са
реабилитирани.
2.2. Необходими документи:
2.2.1. Заявление за участие
в конкурса;
2.2.2. Автобиография;
2.2.3. Копие от диплом за
завършено образование по
посочените специалности;
2.2.4. Копие от диплом за
придобита основна специалност за лекарите, съответно
стоматолозите;
2.2.5. Копие от трудовата
книжка, удостоверяваща наличието на изискуемия трудов
стаж;
2.2.6. Свидетелство за съдимост с посочена цел за
издаване – работа като Управител на лечебно заведение;
2.2.7. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността за
заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер,
че лицето не се води на отчет;
2.2.8. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен
период.

се издава от
Общинска администрация – Дългопол
гр. Дългопол, обл. Варна
ул. „Георги Димитров“ №105

2.3. Място и срок за подаване на документите: До 17,00
часа на 19.02.2021 г. в канцеларията на Общински съвет
– Дългопол. Заявленията за
участие в конкурса, заедно с
необходимите документи се
подават в запечатан плик и
се завеждат по реда на тяхното постъпване. Програмата
за развитие се представя в
отделен запечатан плик. За
всяко подадено заявление
се издава удостоверение, в
което се посочват името на
подателя, датата и часът на
приемането му.
2.4. Място и срок за получаване на информация относно
темите, предмет на събеседването: всеки работен ден от
8,00 до 12,30 часа и от 13,30
до 17,00 ч. в канцеларията на
Общински съвет – Дългопол,
от 15.12.2020 г. до 15.01.2021 г.
2.5. Дата, час и място на
провеждане на конкурса: от
10,00 часа на 01.03.2021 г. в
малката зала на Общински
съвет – Дългопол.
3. Конкурсът се провежда
на три етапа:
3.1. Проверка на съответствието на представените
документи с предварително
обявените изисквания;
3.2. Оценка на програма
за развитието и дейността
на лечебното заведение за
тригодишен период;
3.3. Провеждане на събеседване с кандидатите.

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП:
Мариана Николаева – зам.-кмет, Юлияна Манолова – секретар
МКБППМН, Пламен Минасов – редактор
Тел: 0517/22-185
ПРЕДПЕЧАТ: „Медиа бокс“ ЕООД, ПЕЧАТ: „Алфа дизайн“ ООД
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В Дългопол се проведе
международна онлайн конференция

На 15 декември в гр. Дългопол се проведе международна онлайн конференция
„Социалното включване успешни практики” по проект
„Интегриран социален офис”
по договор № BG05M9OP0014.003-0006-C01, финансиран
от Оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси”.
Партньор по проекта е
община Озило, Сардиния,
Италия. В работата на конференцията се включиха
63 участници от общините
Дългопол, Аксаково, Аврен,
Белослав, Бяла, Смядово
и представители на партньорите.
Конференцията бе открита от кмета на община
Дългопол Георги Георгиев,
който изтъкна доброто партньорство с община Озило,
благодари за показаните
при работното ни посещение
там добри практики за интегрирани социални услуги
и социално включване на
уязвими групи и съжалението, че поради усложнената
обстановка конференцията
не може да се проведе на
живо в община Дългопол.
Кметът на община Озило
също благодари за поканата
и пожела на всички ползотворна работа.
На конференцията се
представиха дейностите и
резултатите от проекта „Интегриран социален офис” на
община Дългопол от Ганка
Георгиева – ръководил на
проекта, който въвежда изцяло нов подход, иновационна
практика за предоставяна на
социални услуги на принципа
на едно гише, предоставяне
на комплексно обслужване
(предоставяне на няколко
социални услуги на едно
място) на потребителите
- възрастни хора, хора с увреждания, деца, семейства
в риск, както и на техните
близки. Представено бе и
състоянието на социалните
услуги на територията на

община Дългопол и практики за социално включване
от работното посещение в
Полша.
Партньорите от Италия
представиха работещата при
тях Програма ПЛЮС, работата на Център за социални
грижи в Сасари и Центъра за
семейна подкрепа LARISO в
община Нуоро.
Представители на общините Долни чифлик и
Аксаково представиха резултати от проектите си за
Център за възстановяване
на социалния живот, Общите
спортове - състезание между
поколенията“ и „Социални
услуги на едно гише“.
При обработката на резултатите от обратната връзка
бе изказано задоволство от
интересните презентации и
получената информация за
състоянието и организацията
на социалните дейности в
Сардиния и Полша.
Конференцията бе модерирана от Нели Петрова,
която успя да организира
дейността и така, че всичко
да е точно по програма.
За финал на конференцията Злати Златев, председател на Общински съвет
- Дългопол, поздрави всички,
благодари на участниците
и пожела здраве и весело
посрещане на празниците.

Традиция

И тази година грейнаха светлините на коледната
елха в центъра на град Дългопол. От съображения за
сигурност и в съответствие с противоепидемичните
мерки символичното запалване премина без публика и
тържество.

