ПРОТОКОЛ

№15

от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 28.10.2016 г.

Днес, 28.10.2016 г. в гр.Дългопол, в залата на Общински съвет – гр.Дългопол от
10:00 часа, се проведе 15-то редовно заседание на Общински съвет – Община
Дългопол, Варненска област. Присъстваха 15 от общо 17 съветника.
Злати Златев - 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. Злати Станев Златев – присъства
2. Добромир Василев Иванов – присъства
3. Катерина Димитрова Тончева - присъства
4. Радка Илиева Дукова – Русева – присъства
5. Александър Неделчев Александров – присъства
6. Красен Петков Железов – присъства
7. Недялка Диянова Филчева – присъства /отсъства от 10:00ч. до 10:25ч./
8. Николай Иванов Христов – присъства
9. Даниела Маринова Костадинова – присъства
10.Халил Халилов Исмаилов – отсъства
11.Хатидже Мехмед Чолак – присъства
12.Муталиб Шевкет Муталиб – отсъства
13.Насуф Юсуфов Насуфов – присъства /отсъства от 10:40ч. до 11:30ч./
14.Маринка Димитрова Иванова – присъства /отсъства от 11:10ч. до 11:30ч./
15.Борислав Благоев Николов – присъства
16.Лъчезар Колев Лазаров – присъства
17.Гюлейдин Исмаил Кязим – присъства
Предварително обявен проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Питания и предложения от граждани
2.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Информация за подготовка на Община Дългопол за работа при зимни условия.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Неделчо Неделчев – Служител по сигурността на информацията и ОМП
Становище: ПК”Обществен ред и сигурност”
3.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: План за
действия в Община Дългопол при есенно-зимни условия за периода Ноември 2016 –
Март 2017 година.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Неделчо Неделчев – Служител по сигурността на информацията и ОМП
Становище: ПК”Обществен ред и сигурност”
4.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Утвърждаване на наградите на Община Дългопол в областта на културата.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОСДКС
Становище: ПК”Образование, култура, младежки и спортни дейности”
5.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за

личностно развитие – Общински детски комплекс – ОДК „Андрей Германов”, град
Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОСДКС
Становище: ПК”Образование, култура, младежки и спортни дейности”
6.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Приемане на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботнонеделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в
общинска детска градина на територията на община Дългопол на първо четене.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОСДКС
Становище: ПК”Образование, култура, младежки и спортни дейности”
7.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Приемане на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и
центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в община Дългопол на първо
четене.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОСДКС
Становище: ПК”Образование, култура, младежки и спортни дейности”
8.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Изменение и допълнение на Наредба №24 за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне и
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова – Нач. отдел БФСД
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
9.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Утвърждаване на направените разходи за командировки от Кмета на общината и от
Председателя на Общински съвет за периода 01.07.2016г. – 30.09.2016г.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова – Нач. отдел БФСД
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
10.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Информация за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2016г. и неговата
актуализация.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова – Нач. отдел БФСД
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
11.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Предложение за изменение и допълнение на Наредба №15 за определяне размера на
местните данъци на територията на Община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик:Мирка Станчева - Нач. отдел МДТ
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
12.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Предоставяне на широколистен дървен материал от Общински горски фонд.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик:инж. Емурла Емурла – Зам.-кмет УТОС
Становище: ПК”Собственост и стопанство”
13.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Осигуряване на дърва за огрев на Църковни и Джамийски настоятелства, Пенсионерски
и Спортни клубове на територията на Община Дългопол.

Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик:инж. Емурла Емурла – Зам.-кмет УТОС
Становище: ПК”Собственост и стопанство”
14.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно:
Заявления за еднократна помощ.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОСДКС
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
Зл. Златев – Предс. на ОбС: На Председателски съвет беше разгледан проекта за
дневен ред и към настоящият момент той е от 14 точки. Имате ли други предложения?
Няма. 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.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Информация за подготовка на Община Дългопол за работа при зимни условия.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Неделчо Неделчев – Служител по сигурността на информацията и ОМП
Становище: ПК”Обществен ред и сигурност”
3.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: План за
действия в Община Дългопол при есенно-зимни условия за периода Ноември 2016 –
Март 2017 година.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Неделчо Неделчев – Служител по сигурността на информацията и ОМП
Становище: ПК”Обществен ред и сигурност”
4.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Утвърждаване на наградите на Община Дългопол в областта на културата.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОСДКС
Становище: ПК”Образование, култура, младежки и спортни дейности”
5.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за
личностно развитие – Общински детски комплекс – ОДК „Андрей Германов”, град
Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОСДКС
Становище: ПК”Образование, култура, младежки и спортни дейности”
6.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Приемане на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботнонеделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в
общинска детска градина на територията на община Дългопол на първо четене.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОСДКС
Становище: ПК”Образование, култура, младежки и спортни дейности”

7.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Приемане на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и
центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в община Дългопол на първо
четене.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОСДКС
Становище: ПК”Образование, култура, младежки и спортни дейности”
8.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Изменение и допълнение на Наредба №24 за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне и
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова – Нач. отдел БФСД
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
9.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Утвърждаване на направените разходи за командировки от Кмета на общината и от
Председателя на Общински съвет за периода 01.07.2016г. – 30.09.2016г.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова – Нач. отдел БФСД
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
10.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Информация за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2016г. и неговата
актуализация.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова – Нач. отдел БФСД
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
11.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Предложение за изменение и допълнение на Наредба №15 за определяне размера на
местните данъци на територията на Община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик:Мирка Станчева - Нач. отдел МДТ
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
12.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Предоставяне на широколистен дървен материал от Общински горски фонд.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик:инж. Емурла Емурла – Зам.-кмет УТОС
Становище: ПК”Собственост и стопанство”
13.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Осигуряване на дърва за огрев на Църковни и Джамийски настоятелства, Пенсионерски
и Спортни клубове на територията на Община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик:инж. Емурла Емурла – Зам.-кмет УТОС
Становище: ПК”Собственост и стопанство”
14.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно:
Заявления за еднократна помощ.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОСДКС
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Питания и предложения от граждани.

М. Георгиева – Кмет на с. Аспарухово: Внесох докладна записка до Кмета на
общината, относно: Влизащо в сила от 01.12.2016 година ново разписание и отмяната
на пътнически влакове, спиращи на гара Аспарухово посока за и от гара Варна, с което
спират два влака от и до с. Аспарухово. По наблюдение на ден пътуват до областния и
общински град над 40 – 50 човека, а в почивните дни потока от туристи за Аспарухово
и от Аспарухово нараства почти двойно. Има млади семейства, които са постоянно
живеещи в Аспарухово и пътуват ежедневно до работните си места в Повеляново,
Езерово, Дългопол, Варна и обратно, ако бъдат отменени тези влакове ще се засили
миграцията на изселване на маса хора, и това ще доведе до обезлюдяване на селото.
Населението в по-голямата си част е застаряващо и самотно живеещи, които си
осигуряват лекарствени средства и посещение при лекар до общинския и областния
град. Особено трудно е през зимния период, където жп услугите са неизбежни.Ученици
и студенти пътуват непрекъснато до Шумен и Варна с влак, поради това, че в
Аспарухово няма друг обществен транспорт. По този повод пътуващите не са само
жители на с. Аспарухово, а услугите на жп транспорта се използват ежедневно и от
жители на съседното село Добромир, община Руен област Бургас, където в селото няма
жп- гара и потока от пътуващи се извършва от с. Аспарухово. По данни на Кмета на с.
Добромир пътуващите на месец надхвърлят над 60 човека. В предвид горното в
Аспарухово се събра подписка от хората, които изказват недоволство за отмяната на
влаковете. Апелирам да направим всичко възможно да не се спират тези влакове.
Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол: Едно от нещата, поради които ходих вчера
до гр. София, е среща с Министъра на транспорта. Не успяхме да се видим, но днес ще
отидат при него и ще му занесат докладната от Кмета на с. Аспарухово, ведно с
подписката от жителите на селото. Другата седмица ще имам ангажимента да отида, за
да опитам да реша проблема. Но всички ще помислим за евентуално нова автобусна
линия, която да обслужва населението.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, ще ви запозная с проекта за решение в подкрепа
на докладната от Кмета на с. Аспарухово. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
предлагам ОбС-Дългопол да приеме следният проект за решение:
1. ОбС-Дългопол подкрепя изцяло и безрезервно внесената докладна-записка до
Кмета на Община Дългопол от Мария Христова Георгиева – Кмет на с.
Аспарухово, относно: Влизащото в сила от 01.12.2016г. ново разписание и
отмяната на пътнически влакове, спиращи на гара Аспарухово посока за и от
гара Варна.
2. Възлага на Кмета на общината да предприеме необходимите действия пред
всички държавни институции, имащи отношение за решаване на проблема.
Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за решение да бъде приет
за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1,
т.23 ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 15 – 1
1. ОбС-Дългопол подкрепя изцяло и безрезервно внесената докладна-записка до
Кмета на Община Дългопол от Мария Христова Георгиева – Кмет на с.

Аспарухово, относно: Влизащото в сила от 01.12.2016г. ново разписание и
отмяната на пътнически влакове, спиращи на гара Аспарухово посока за и от
гара Варна.
2. Възлага на Кмета на общината да предприеме необходимите действия пред
всички държавни институции, имащи отношение за решаване на проблема.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Информация за подготовка на Община Дългопол за работа при
зимни условия.
Ал. Александров – Общински съветник: Всяка година, когато приемаме тези мерки за
действия при зимни условия, поставям този въпрос. В материала има един абзац, в
който се казва, че при необходимост настаняваме хората в бившата ЦДГ „Зорница”.
При условия на бедствие, самото изкачване до ЦДГ „Зорница” е бедствено, защото е на
такова място, че при голям сняг е трудно да се стигне до там. Може би се пропуска
факта, че общината има щаб за действие при кризи. Този щаб е със собствена
вентилация, със собствено захранване, отделен трафопост и т.н. и в момента
помещенията стоят празни, стават дори за бомбоубежище и този щаб е в СУ „Св.
Климент Охридски”. Не е ли време да помислим за поетапно оборудване на тези
помещения, така че да станат щаб за действия при криза? Все още работят системите,
всяка година им правим профилактика, но помещенията стоят празни.
Ем. Емурла – Зам.-кмет УТОС: Ако г-н Александров няма нищо против, имам
желание да разгледам помещенията и съгласувано с г-н Георгиев да предприемем
необходимите действия.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво е становището на ПК „Обществен ред и
сигурност”?
Д. Иванов – Предс. на ПК ОРС: Да бъде приета информацията.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване. Който е съгласен да
бъде приета информацията за подготовка на Община Дългопол за работа при зимни
условия, като се допълни с информацията за помещенията в училището, моля да
гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21,
ал.1, т.23 от ЗМСМА , Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 15 - 2
ПРИЕМА информацията за подготовка на Община Дългопол за работа при зимни
условия, като допълва същата с ползване на помещенията, намиращи се в сградата на
СУ „Св. Климент Охридски” – гр. Дългопол.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: План за действия в Община Дългопол при есенно-зимни условия за
периода Ноември 2016 – Март 2017 година.
Д. Иванов – Предс. на ПК ОРС: В докладната са посочени два автомобила УАЗ. В
какво състояние са и могат ли да пътуват извън общината. Предложението ми е, при
бедствени условия, лицето, което отговаря за високопроходимия автомобил, да бъде на
разположение 24 часа в денонощието, тъй като автомобила, с който разполага ЦСМПВарна няма такава висока проходимост.

Ем. Емурла – Зам.-кмет УТОС: Нямаме практика да возим извън общината, понеже
не се е налагало, но ще го имаме предвид и ще направим всичко възможно, ако се
наложи.
Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол: Имаме 4 автомобила, подарени от МВР, от
ПБЗН. Единият е УАЗ, който е в много добро състояние и следващата седмица ще
дойде комисия, която ще ги регистрира, тъй като три от автомобилите са
специализирани, така че ще бъдат регистрирани и УАЗ-а ще може да пътува извън
общината.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво е становището на ПК „Обществен ред и
сигурност”?
Д. Иванов – Предс. на ПК ОРС: Да бъде приет плана за действия в Община Дългопол
при есенно-зимни условия за периода Ноември 2016 – Март 2017 година.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване. Който е съгласен да
бъде приет плана за действия в Община Дългопол при есенно-зимни условия за
периода Ноември 2016 – Март 2017 година, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21,
ал.1, т.23 от ЗМСМА , Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 15 - 3
Приема План за действия в Община Дългопол при есенно-зимни условия за периода
Ноември 2016 – Март 2017 година.
В 10:25ч. Недялка Филчева влезе в залата и заседанието продължи с 15 общински
съветника.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Г-жо Иванова, тази година ще предоставите ли техника за
почистване?
М. Иванова – Общински съветник: Ще предоставя, но не безплатно. Аз съм убедена,
че г-н Георгиев ще намери изход от ситуацията. Искам да обърна внимание на
следното: пари се дават единствено и само за четвъртокласната пътна мрежа и нито
една стотинка не се дава за вътрешните улици. Апелирам кметовете по кметства да
помагат на Кмета на общината, защото никак не е лесно справянето със
снегопочистването.
М. Георгиева – Кмет на с. Аспарухово: Донякъде съм си решила проблема със
снегопочистването, тъй като имам човек, който доброволно ще ми почисти селото.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Утвърждаване на наградите на Община Дългопол в областта на
културата.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли други въпроси? Няма. Какво е становището на ПК
„Образование, култура, младежки и спортни дейности”?
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: Предлагаме с наградата „Община Дългопол в
сферата на културата” за 2016 година, да бъдат наградени както следва:
В категория „Културен деятел в сферата на библиотечното дело” да бъде наградена:
1. Ивелина Трендафилова Добрева - НЧ „Н.Й. Вапцаров – 1896”, гр. Дългопол
В категория „Културен деятел в сферата на художествената самодейност – фолклор
и други” да бъде наградена:

1. Ася Петрова Демирова - НЧ „Н.Й. Вапцаров – 1896”, гр. Дългопол
В категория „Читалищна формация” да бъдат наградени:
1. Клуб за народни танци „Ритми” – младежи, с ръководител Гинка Андонова - НЧ
„Н.Й. Вапцаров – 1896”, гр. Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен с
наградата „Община Дългопол в сферата на културата” за 2016 година, да бъдат
наградени както следва: В категория „Културен деятел в сферата на библиотечното дело”
да бъде наградена: Ивелина Трендафилова Добрева - НЧ „Н.Й. Вапцаров – 1896”, гр.
Дългопол. В категория „Културен деятел в сферата на художествената самодейност –
фолклор и други” да бъде наградена: Ася Петрова Демирова - НЧ „Н.Й. Вапцаров – 1896”,
гр. Дългопол. В категория „Читалищна формация” да бъдат наградени: Клуб за народни
танци „Ритми” – младежи, с ръководител Гинка Андонова - НЧ „Н.Й. Вапцаров – 1896”, гр.
Дългопол, моля да гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
отсъства
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21,
ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 15 – 4
Награждава с награда „Община Дългопол в сферата на културата” за 2016
година:
1. В категория „Културен деятел в сферата на библиотечното дело” - Ивелина
Трендафилова Добрева - НЧ „Н.Й. Вапцаров – 1896”, гр. Дългопол.
2. В категория „Културен деятел в сферата на художествената самодейност –
фолклор и други” - Ася Петрова Демирова - НЧ „Н.Й. Вапцаров – 1896”, гр.
Дългопол

3. В категория „Читалищна формация” - Клуб за народни танци „Ритми” –
младежи, с ръководител Гинка Андонова - НЧ „Н.Й. Вапцаров – 1896”, гр.
Дългопол.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за
подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – ОДК „Андрей
Германов”, град Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли други въпроси? Няма. Какво е становището на
ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”?
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1,
т.12, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 49, ал. 8 и §18, ал. 3 от ПЗР на Закона на
предучилищното и училищно образование, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 15 – 5
Приема Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно
развитие – Общински детски комплекс, град Дългопол.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за организиране на
почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по
отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на община Дългопол
на първо четене.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли други въпроси? Няма. Какво е становището на
ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”?
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: Да бъде приет проекта за решение със
следната редакция в Раздел ІІІ, чл.13, ал.1 –„ Педагогическият съвет със свое решение”
се заменя с „Директорът със своя Заповед”.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол с така направената
редакция Раздел ІІІ, чл.13, ал.1, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1,
т.23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.68, ал.1 от Закона за предучилищното и
училищното образование, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 15 – 6

Приема Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и
сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска
детска градина на територията на община Дългопол на първо четене.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за вписване на
общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в
община Дългопол на първо четене.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли други въпроси? Няма. Какво е становището на
ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”?
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1,
т.23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.346, ал.2 от Закона за предучилищното и
училищното образование, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 15 – 7
Приема Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и
центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в община Дългопол на първо
четене.
В 10:40ч. Насуф Насуфов излезе от залата и заседанието продължи с 14 общински
съветника.
ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Изменение и допълнение на Наредба №24 за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за
съставяне и приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община
Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК”Финанси и бюджет”?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – 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. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова

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

отсъства
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
отсъства
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа;
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, на основание чл. 21,
ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.
82, ал.1 и Глава осем «а» от Закона за публичните финанси, Общински съвет –
Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 15 – 8
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 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 на
община Дългопол, която е неразделна част от решението, считано от датата на
приемане на настоящото решение.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Утвърждаване на направените разходи за командировки от Кмета
на общината и от Председателя на Общински съвет за периода 01.07.2016г. –
30.09.2016г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК”Финанси и бюджет”?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – 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. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов
11.Хатидже Мехмед Чолак
12. Муталиб Шевкет Муталиб
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова

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

„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 8, ал.
4 от Наредбата за командировките в страната и чужбина и чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,
Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 15 – 9
1. Утвърждава изразходваните средства за командировки в страната и чужбина
към 30.09.2016г. както следва:
На Георги Георгиев –кмет на Община, командировки в страната - 475,18 лв.;
На Злати Златев – председател на Общински съвет, командировки в страната –
100,63лв.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Информация за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2016г.
и неговата актуализация.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК”Финанси и бюджет”?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – 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. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов
11.Хатидже Мехмед Чолак
12. Муталиб Шевкет Муталиб
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
15. Борислав Благоев Николов
16. Лъчезар Колев Лазаров
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;

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

С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.
1 т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал.2 от
Закона за публичните финанси и чл.23, ал.3 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 съвет –
Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 15 – 10
1. Приема актуализация на бюджета към 30.09.2016г., както следва:
1.1. Приема компенсирани промени по ЕБК по приходите и намалява планът на
приходната част със сумата 703 735 лв. , съгласно приложения №№ 1 и 3, колона 7;
2.2. Приема компенсираните промени по планът на разходите по дейности,
групи и функции, и по ЕБК и намалява планът на разходната част със сумата 703 735
лв., съгласно приложение №№ 3 и 4, колона 7;
3. Задължава кмета на община Дългопол да извърши необходимата актуализация
по разходните подпараграфи в местните дейности до размера на уточнения план,
съгласно приетата актуализация.
4. Приема информацията за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2016 г.
В 11:00ч. бе обявена 10 минутна почивка, след което заседанието продължи
със 13 общински съветника.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на
община Дългопол, относно: Предложение за изменение и допълнение на Наредба №15
за определяне размера на местните данъци на територията на Община Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК”Финанси и бюджет”?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – 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. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов
11.Хатидже Мехмед Чолак
12. Муталиб Шевкет Муталиб
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
15. Борислав Благоев Николов
16. Лъчезар Колев Лазаров
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:

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

“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21,ал.2
от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2 от Закон за
местните данъци и такси, вр. чл.8 от Закон за нормативните актове, Общински съвет –
Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 15 – 11
1. Приема допълнения в Наредба №15 за определяне на местните данъци на
територията на община Дългопол, както следва:
§.1. В чл.2 се създава нова „т.8.данък върху таксиметров превоз на пътници“
§2. В чл.3 ал.2 след думата „година“ се добавя „,а за данъка по чл.2, т.8 до 31 октомври
на предходната година“
§3. Създава нов Раздел VII:
„Раздел VII.Данък върху таксиметров превоз на пътници“
Чл.60. Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи
удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров
превоз на пътници, издадено от кмета на общината по Закона за автомобилните
превози.
Чл.61.Годишният размер на данъка върху таксиметровия превоз на пътници за община
Дългопол е 300 лв.
Чл.62. Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се дължи от данъчно
задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за
извършване на таксиметров превоз на пътници.
Чл.63.Декларирането, внасянето, възстановяването на данъка върху таксиметровия
превоз на пътници се извършва по реда на чл.61х – чл.61щ от ЗМДТ.
2. Измененията на Наредбата влизат в сила от 01 януари 2017 г.
3. Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Дългопол.

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на
община Дългопол, относно: Предоставяне на широколистен дървен материал от
Общински горски фонд.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК”Собственост и стопанство”?
Н. Христов – Член на ПК ФБ: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – 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. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов

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

„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
отсъства
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
отсъства
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.
1, т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 15 – 12
1. Предоставя на Юмер Хюсеинов Юмеров от с.Медовец–от Общински горски
фонд -10(десет) м3 плътна широколистна дървесина за ремонтиране на мостове
в с.Медовец.
2. Възлага на Кмета на Община Дългопол да предприеме съответните действия за
изпълнение на настоящето решение.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на
община Дългопол, относно: Осигуряване на дърва за огрев на Църковни и Джамийски
настоятелства, Пенсионерски и Спортни клубове на територията на Община Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК”Собственост и стопанство”?
Н. Христов – Член на ПК ФБ: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – 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. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов
11.Хатидже Мехмед Чолак
12. Муталиб Шевкет Муталиб
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
15. Борислав Благоев Николов
16. Лъчезар Колев Лазаров
17. Гюлейдин Исмаил Кязим

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.
1, т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 15 – 13
1. Общински съвет Дългопол дава съгласие да бъдат осигурени без заплащане-по 5
м3 пространствени дърва за огрев от гори- общинска собственост на Църковните
и Джамийските настоятелства, Пенсионерски клубове и Спортни клубове на
територията на Община Дългопол.
2. Общински съвет Дългопол дава съгласие да бъдат осигурени без заплащане-10
м3 пространствени дърва за огрев от гори- общинска собственост на
Пенсионерски клуб (Централен)-гр.Дългопол.
3. Възлага на Кмета на Община Дългопол да предприеме съответните действия за
изпълнение на настоящето решение.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на
Община Дългопол, относно: Заявления за еднократна помощ.
Д. Иванов – Общински съветник: На заседанието на комисията постъпи предложение
да бъдат закупени няколко броя ковчези за погребения на бездомни или крайно
нуждаещи се хора, с оглед спестяване на финансови средства. По този начин
финансовия ресурс ще бъде в пъти по-малък от средствата, които отпускаме за същото
на траурната агенция, а тези спестени средства можем да отпускаме на хора, които
имат нужда от лечение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Общинска администрация ще ни информират за тяхното
становище и за това, какви действия ще предприемат по предложението на следващото
заседание на ОбС-Дългопол.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Колеги, в комисията постъпиха 7 заявления за
социално подпомагане. Становището на комисията да бъдат отпуснати безвъзмездно
3м3 дърва за огрев на Сали Асанов Яшаров, заявление с вх. № 9400-3274/18.10.2016 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъдат отпуснати безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Сали Асанов Яшаров,
моля да гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов
11.Хатидже Мехмед Чолак
12. Муталиб Шевкет Муталиб
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова

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

„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 13 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 15 – 14 – 1
1.Отпуска безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Сали Асанов Яшаров – жител на гр.
Дългопол.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията да бъдат отпуснати
безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Грамена Димитрова Жекова, заявление с вх. №
9400-3190/06.10.2016 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъдат отпуснати безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Грамена Димитрова
Жекова, моля да гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
отсъства
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
отсъства
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 13 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 15 – 14 – 2

1.Отпуска безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Грамена Димитрова Жекова – жител на
с. Красимир.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията да бъдат отпуснати
безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Мустафа Исмаил Емин, заявление с вх. № ОС284/20.10.2016 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъдат отпуснати безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Мустафа Исмаил
Емин, моля да гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
отсъства
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
отсъства
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 13 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 15 – 14 – 3
1.Отпуска безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Мустафа Исмаил Емин – жител на с.
Медовец.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 150 лв. на Стефка Янчева Стефанова, заявление с вх. №
ОС-289/25.10.2016 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150 лв. на Стефка Янчева
Стефанова, моля да гласува!
1. Злати Станев Златев

„ЗА”

„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
отсъства
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
отсъства
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 13 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 15 – 14 – 4
1.Отпуска еднократна помощ на Стефка Янчева Стефанова – жител на с. Цонево, в
размер на 150 лв. Средствата да бъдат изплатени на траурна агенция „Дългопол” – гр.
Дългопол.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията е заявление с вх. № 94003203/07.10.2016 г. от Хриска Стоянова Василева да бъде отложено за разглеждане на
следващото заседание на ОбС-Дългопол, с мотив допълнително обследване.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура гласуване, който е съгласен да бъде
отложено за разглеждане заявление с вх. № 9400-3203/07.10.2016 г. от Хриска Стоянова
Василева, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 15 – 14 - 5
Отлага за разглеждане на следващото заседание на ОбС - заявление с вх. № 94003203/07.10.2016 г. от Хриска Стоянова Василева от с. Партизани.
Н. Диянова – 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” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 15-14-6
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Заявление с Вх. № 9400-3152/03.10.2016 г. от Стана Атанасова Костова с адрес
гр. Дългопол, ул. „Васил Левски” № 47.
2. Заявление с Вх. № 9400-2584/03.08.2016 г. от Мехмед Мехмед Али с адрес с.
Камен дял.
Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол: Имаме усложнена ситуация със
сметоизвозването, тъй като сметоизвозващия камион се запали отново. Другият ни
камион и той е на ремонт от 3 седмици. Поради това в понеделник ще възложа услуга
на някоя фирма, докато се отремонтира единия камион. В рамките на следващата
година нашето Регионално сдружение за управление на отпадъците има право да
изгради две станции за сепариране и няколко станции за компостиране и в момента, в
който сключим договор с депото, имаме едни пари в РИОСВ, с които можем да си
купим камиони за сметоизвозване.

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Злати Златев закри
заседанието на Общински съвет - Дългопол в 11:30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/Д. ТОНЧЕВА/

