ПРОТОКОЛ

№16

от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 15.11.2016 г.

Днес, 15.11.2016 г. в гр.Дългопол, в залата на Общински съвет – гр.Дългопол от
14:00 часа, се проведе 16-то редовно заседание на Общински съвет – Община
Дългопол, Варненска област. Присъстваха всички 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
8. Николай Иванов Христов – присъства
9. Даниела Маринова Костадинова – присъства
10.Халил Халилов Исмаилов – присъства
11.Хатидже Мехмед Чолак – присъства
12.Муталиб Шевкет Муталиб – присъства
13.Насуф Юсуфов Насуфов – присъства
14.Маринка Димитрова Иванова – присъства
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 Ганка Йорданова – ВРИД Кмет на община Дългопол, относно:
Предоставяне на имот общинска собственост на Министерството на здравеопазването.
Вносител: Ганка Йорданова – ВРИД Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач. Отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство”
3. Докладна записка от Ганка Йорданова – ВРИД Кмет на община Дългопол, относно:
Даване на съгласие за закупуване и монтаж на два броя въздушни отоплители за
училищни автобуси, собственост на Община Дългопол.
Вносител: Ганка Йорданова – ВРИД Кмет на община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. отдел ХДО
Становище: ПК „Финанси и бюджет”
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, към настоящият момент дневният ред е от 3
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” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.

Приет Дневен ред:
1.Питания и предложения от граждани
2.Докладна записка от Ганка Йорданова – ВРИД Кмет на община Дългопол, относно:
Преминаване на имот публична общинска собственост в частна общинска собственост.
Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско
имущество 2016 г. – предоставяне безвъзмездно ползване на част от имот общинска
собственост на Министерство на здравеопазването.
Вносител: Ганка Йорданова – ВРИД Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач. Отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство”
3. Докладна записка от Ганка Йорданова – ВРИД Кмет на община Дългопол, относно:
Даване на съгласие за закупуване и монтаж на два броя въздушни отоплители за
училищни автобуси, собственост на Община Дългопол.
Вносител: Ганка Йорданова – ВРИД Кмет на община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. отдел ХДО
Становище: ПК „Финанси и бюджет”
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Питания и предложения от граждани.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Към настоящият момент няма постъпили питания и
предложения от граждани в Канцеларията на Общински съвет.
Ал. Александров – Общински съветник: В началото на учебната година започнахме
извозването на децата по схема с наличните автобуси, но някои от тях пристигат твърде
рано в училище и се налага да чакат много време до началото на учебните занятия. До
къде стигна въпроса със закупуването на новия автобус?
Г. Георгиев – Кмет на Община Дългопол: Доставени са автобусите и след като ги
регистрират ще ги разпределят по населените места.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от Ганка Йорданова – ВРИД Кмет на община
Дългопол, относно: Преминаване на имот публична общинска собственост в частна
общинска собственост. Актуализация на годишната програма за управление и
разпореждане с общинско имущество 2016 г. – предоставяне безвъзмездно ползване на
част от имот общинска собственост на Министерство на здравеопазването.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Становището на комисията е да бъдат приети
проектите за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, имаме 4 проекта за решение, които ще гласуваме
поотделно. В процедура на поименно гласуване, който е съгласен Іт. от 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

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

„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” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
Със 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.
1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 16–2-1
1.Отменя Решение № 19-8/23.08.2012 г. на ОбС-Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен ІІт. от проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-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
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
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” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
Със 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.
1, т. 8 от ЗМСМА във вр. с чл. 6, ал. 1 от Закона за общинска собственост, Общински
съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 16–2-2
Обявява от публична общинска собственост в частна общинска собственост имот,
описан в АОС № 61/10.10.2011 г., а именно:
1.Урбанизирана територия, с площ от 2872 кв.м (Две хиляди осемстотин седемдесет
и два квадратни метра), съставляваща поземлен имот с идентификатор
24565.502.1830 (Две четири пет шест пет точка пет нула две точка едно осем три
нула) по кадастралната карта на град Дългопол, номер по предходен план квартал

124 (сто двадесет и четири), парцел ХV (петнадесет). Начин на трайно ползване: За
обект комплекс за здравеопазване.
2.Здравно заведение, със ЗП 556 кв.м (петстотин петдесет и шест квадратни метра)
на два етажа, с идентификатор 24565.502.1830.1 (Две четири пет шест пет точка пет
нула две точка едно осем три нула точка едно), разположена в УПИ с идентификатор
24565.502.1830 (две четири пет шест пет точка пет нула две точка едно осем три
нула) по кадастралната карта на град Дългопол.
3.Хангар, депо, гараж, със ЗП 31 кв.м (Тридесет и един квадратни метра) на един
етаж, с идентификатор 24565.502.1830.2 (Две четири пет шест пет точка пет нула две
точка едно осем три нула точка две), разположена в УПИ с идентификатор
24565.502.1830 (две четири пет шест пет точка пет нула две точка едно осем три
нула) по кадастралната карта на град Дългопол.
4.Хангар, депо, гараж, със ЗП 22 кв.м (Двадесет и два квадратни метра) на един
етаж, с идентификатор 24565.502.1830.3 (Две четири пет шест пет точка пет нула две
точка едно осем три нула точка три), разположена в УПИ с идентификатор
24565.502.1830 (две четири пет шест пет точка пет нула две точка едно осем три
нула) по кадастралната карта на град Дългопол.
5.Хангар, депо, гараж, със ЗП 22 кв.м (Двадесет и два квадратни метра) на един
етаж, с идентификатор 24565.502.1830.4 (Две четири пет шест пет точка пет нула две
точка едно осем три нула точка четири), разположена в УПИ с идентификатор
24565.502.1830 (две четири пет шест пет точка пет нула две точка едно осем три
нула) по кадастралната карта на град Дългопол.
6.Хангар, депо, гараж, със ЗП 21 кв.м (Двадесет и един квадратни метра) на един
етаж, с идентификатор 24565.502.1830.5 (Две четири пет шест пет точка пет нула две
точка едно осем три нула точка пет), разположена в УПИ с идентификатор
24565.502.1830 (две четири пет шест пет точка пет нула две точка едно осем три
нула) по кадастралната карта на град Дългопол.
7.Хангар, депо, гараж, със ЗП 22 кв.м (Двадесет и два квадратни метра) на един
етаж, с идентификатор 24565.502.1830.6 (Две четири пет шест пет точка пет нула две
точка едно осем три нула точка шест), разположена в УПИ с идентификатор
24565.502.1830 (две четири пет шест пет точка пет нула две точка едно осем три
нула) по кадастралната карта на град Дългопол.
8.Хангар, депо, гараж, със ЗП 22 кв.м (Двадесет и два квадратни метра) на един
етаж, с идентификатор 24565.502.1830.7 (Две четири пет шест пет точка пет нула две
точка едно осем три нула точка седем), разположена в УПИ с идентификатор
24565.502.1830 (две четири пет шест пет точка пет нула две точка едно осем три
нула) по кадастралната карта на град Дългопол.
9.Хангар, депо, гараж, със ЗП 23 кв.м (Двадесет и три квадратни метра) на един
етаж, с идентификатор 24565.502.1830.8 (Две четири пет шест пет точка пет нула две
точка едно осем три нула точка осем), разположена в УПИ с идентификатор
24565.502.1830 (две четири пет шест пет точка пет нула две точка едно осем три
нула) по кадастралната карта на град Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен ІІІт. от 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

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
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” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
Със 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.
1, т. 8, от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 9, т. 2 и чл. 4, ал. 4, т. 2 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС- Дългопол,
Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 16–2-3
1.Включва в годишната програма за управление и разпореждане с общинско
имущество за 2016 г. – за учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от
имот общинска собственост, а именно:
1.Етаж I–ви ляво крило със застроена площ от 170 кв. м, състоящо се от
манипулационна, коридор, сервизни помещения и 7 бр. кабинети, представляващи
част от имот Здравно заведение (Поликлиника) с идентификатор №
245651.502.1830.1, находяща се в урегулиран поземлен имот с идентификатор №
245651.502.1830 по кадастралната карта на гр. Дългопол.
2.Гараж с площ от 31 кв. м, с идентификатор № 245651.502.1830.2, находящ се в
урегулиран поземлен имот с идентификатор № 245651.502.1830 по кадастралната
карта на гр. Дългопол.
3.Терен с площ от 170 кв. м, представляващ идеална част от поземлен имот с
идентификатор № 245651.502.1830 по кадастралната карта на гр. Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен ІVт. от 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

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

„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” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
Със 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.
1, т. 8, от ЗМСМА и във връзка с чл. 37, ал. 6, т. 1 и чл. 39, ал. 4 и ал. 5 от ЗОС,
Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 16–2-4
Учредява безвъзмездно право на ползване на Министерство на здравеопазването,
гр. София, пл. „Света Неделя” № 5, следните имоти частна общинска собственост, а
именно:
1.Етаж I–ви ляво крило със застроена площ от 170 кв. м, състоящо се от
манипулационна, коридор, сервизни помещения и 7 бр. кабинети, представляващи
част от имот Здравно заведение (Поликлиника) с идентификатор №
245651.502.1830.1, находяща се в урегулиран поземлен имот с идентификатор №
245651.502.1830 по кадастралната карта на гр. Дългопол.
2.Гараж с площ от 31 кв. м, с идентификатор № 245651.502.1830.2, находящ се в
урегулиран поземлен имот с идентификатор № 245651.502.1830 по кадастралната
карта на гр. Дългопол.
3.Учредява безвъзмездно право на строеж върху 170 кв. м, представляващи идеални
части от поземлен имот с идентификатор № 245651.502.1830 по кадастралната карта
на гр. Дългопол, за изграждане на козирка – 35 кв. м; навес за линейки със ЗП от 45
кв. м; дизелов генератор – 10 кв.м; паркинг – 80 кв. м.
4.Цитираните имоти се предоставят на Министерство на здравеопазването, гр.
София, пл. „Света Неделя” № 5, с цел осъществяване на дейността на Центъра за
спешна медицинска помощ – Варна, филиал – Дългопол.
5.Срокът за предоставяне на имотите е 10 (десет) години, като същият може да бъде
продължен с едномесечно уведомление от страна на ползвателя.
6.Упълномощава от свое име Министерство на здравеопазването гр. София, пл.
„Света Неделя” № 5, като „Ползвател” да съгласува проекти с институции свързани
с извършване на ремонтни дейности с цел на подобряване на имота.
7.Дава право на Министерство на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя”
№ 5 като „Ползвател” да извършва подобрение в имота за своя сметка, включващи
вътрешни преустройства и намеса върху общи сградни инсталации и комуникации,
свързани с ремонта и поддържането на обектите на техническата инфраструктура.
8.Освобождава Министерство на здравеопазването от общински такси при
реализиране на проекта.
9.Министерство на здравеопазването да осъществи управлението на общинска
собственост от свое име, за своя сметка и на своя отговорност в рамките на
действащата нормативна уредба.
V.Учредяването на безвъзмездно право на строеж и ползване да се извърши след
съставяне и вписване на акта за частна общинска собственост.
VІ.Общински съвет – Дългопол допуска предварително изпълнение на решението,
на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, със следните
мотиви: Предвид изпълнението на голям инвестиционен проект, свързан с
обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на

спешната помощ на територията на цялата страна по Оперативна програма „Региони
в растеж” 2014-2020 г. и с оглед защита на важни държавни интереси –
своевременно усвояване на финансови средства по Оперативната програма, е
необходимо да се допусне предварително изпълнение на решението на Общинския
съвет.
VІІ.Упълномощава и задължава Кмета на Общината да предприеме законосъобразни
действия, за изпълнение на решенията.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Ганка Йорданова – ВРИД Кмет на община
Дългопол, относно: Даване на съгласие за закупуване и монтаж на два броя въздушни
отоплители за училищни автобуси, собственост 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!
„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
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
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” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
Със 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал. 1,
т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 16–3
1. Дава съгласие да бъдат закупени и монтирани два броя въздушни отоплители
AT EVO55 24V D за училищни автобуси Исузу Тюркоаз, собственост на
Община Дългопол на стойност 6 956,48лв. с ДДС.
2. Допуска предварително изпълнение на решението.
3. Възлага на Кмета на Община Дългопол да предприеме всички необходими
действия за изпълнение на решението.

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Злати Златев закри
заседанието на Общински съвет - Дългопол в 14:20 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/Д. ТОНЧЕВА/

