ПРОТОКОЛ

№17

от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 28.11.2016 г.

Днес, 28.11.2016 г. в гр.Дългопол, в залата на Общински съвет – гр.Дългопол от
10:00 часа, се проведе 17-то редовно заседание на Общински съвет – Община
Дългопол, Варненска област. Присъстваха 14 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 - отсъства
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 – отсъства
11.Хатидже Мехмед Чолак – присъства
12.Муталиб Шевкет Муталиб – присъства
13.Насуф Юсуфов Насуфов – отсъства
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 Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Изразяване на предварително съгласие за утвърждаване на трасета за обект „Нова
въздушна електропроводна линия (ВЛ) 400 kV от п/ст „Варна” до п/ст „Бургас” през
имоти общинска собственост в землищата на с.Цонево, с.Дебелец и с.Величково,
обл.Варна.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик:инж. Емурла Емурла – Зам.-кмет УТОС
Становище: ПК”Собственост и стопанство”
3.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Актуализиране на списък на длъжностите и лицата с право на транспортни разноски.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. отдел ХДО
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
4.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. отдел ХДО
Становище: ПК”Образование, култура, младежки и спортни дейности”
5.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 второ
четене.
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:
Кандидатстване с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020. Процедура чрез подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване
BG05M9OP001-2.006 „ Развитие на социалното предприемачество”.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОСДКС
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти”
7.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно:
Одобряване на разход, свързан с придобиване на дълготраен материален актив.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОСДКС
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
8.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Актуализация планът на капиталовата програма към 31.12.2016г. по източници на
финансиране и приемане на отчета за капиталовите разходи за 2016г.
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:
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, като към настоящият момент след направените промени той е от 9 точки.
Имате ли други предложения?
Н. Христов – Зам.-предс. на ОбС: Предлагам като т.9 от дневния ред да бъде включена
Докладна записка от Николай Иванов Христов – Зам.-председател на ОбС-Дългопол,
относно: Актуализация на Решение №12-5/25.08.2016г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Който е съгласен с така направеното предложение, моля
да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Дневният ред за днешното заседание става от 10 точки.
Който е съгласен този проект 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 инж. Емурла Емурла – И.Д. Кмет на община Дългопол, относно:
Предоставяне под наем за стопанската 2016/2017г. на полски пътища, собственост на
Община Дългопол.
Вносител: инж. Емурла Емурла – И.Д. Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. Отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК”Собственост и стопанство”
3.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Актуализиране на списък на длъжностите и лицата с право на транспортни разноски.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. отдел ХДО
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
4.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. отдел ХДО
Становище: ПК”Образование, култура, младежки и спортни дейности”
5.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 второ
четене.
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:
Кандидатстване с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020. Процедура чрез подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване
BG05M9OP001-2.006 „ Развитие на социалното предприемачество”.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОСДКС
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти”
7.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно:
Одобряване на разход, свързан с придобиване на дълготраен материален актив.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОСДКС
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
8.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Актуализация планът на капиталовата програма към 31.12.2016г. по източници на
финансиране и приемане на отчета за капиталовите разходи за 2016г.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова-Нач. отдел БФСД
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
9.Докладна записка от Николай Иванов Христов – Зам.-председател на ОбС-Дългопол,
относно: Актуализация на Решение №12-5/25.08.2016г.
Вносител: Николай Христов – Зам.-председател на ОбС-Дългопол
Докладчик: Николай Христов – Зам.-председател на ОбС-Дългопол
Становище: ПК”Собственост и стопанство”
10.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.

Зл. Златев – Предс. на ОбС: Към настоящия момент няма постъпили питания от
граждани.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – И.Д. Кмет на община
Дългопол, относно: Предоставяне под наем за стопанската 2016/2017г. на полски
пътища, собственост на Община Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК”Собственост и стопанство”?
М. Иванова – Секретар на ПК СС: 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
отсъства
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
„ЗА”
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” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.
1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 17 – 2
1. Дава съгласие да бъдат предоставени под наем за стопанската 2016/2017г.
полски пътища - собственост на Община Дългопол, попадащи в масивите за
ползване на земеделски земи в землищата на общината на потенциални
ползватели, подробно описани в Приложение 1, неразделна част от Заповеди на
Директора на Областна дирекция „Земеделие” Варна с номера №№ РД 16-17131/03.10.2016г., РД 16-17-127/03.10.2016г., РД 16-17-128/03.10.2016г., РД 16-17129/03.10.2016г., РД 16-17-130/03.10.2016г., РД 16-17-132/03.10.2016г., РД 16-17133/03.10.2016г., РД 16-17-134/03.10.2016г., РД 16-17-135/03.10.2016г., РД 16-17136/03.10.2016г., РД 16-17-137/03.10.2016г., РД 16-17-138/03.10.2016г., РД 16-17139/03.10.2016г., РД 16-17-140/03.10.2016г., РД 16-17-141/03.10.2016г., РД 16-17142/03.10.2016г. и РД 16-17-143/03.10.2016г.
2. Определя размер на наемна цена за предоставяне на полски пътища съгласно
Списък на землищата на територията на Община Дългопол с определено средно

годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи за стопанската
2016/2017г., съставен от комисия, назначена със Заповед № РД 16-1054/15.02.2016г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Варна.
3. Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурява достъп до
имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата
стопанска година съгласно чл. 37в, ал. 17 от ЗСПЗЗ.
4. Упълномощава Кмета на общината и го задължава да извърши необходимите
действия по изпълнение на Решението.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Актуализиране на списък на длъжностите и лицата с право на
транспортни разноски.
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
отсъства
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
„ЗА”
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” – 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 17 – 3
Актуализира списък на длъжностите и лицата с право на транспортни разноски
от местоживеене до месторабота и обратно както следва:
№
1.

Име и фамилия
Назмие Самиева Адмедова

Заемана длъжност
Мед. сестра

маршрут
Дългопол - Медовец – Поляците Дългопол

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? 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” – 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, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.196, ал.1и ал.3 от Закона за предучилищното и училищното
образование, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 17 – 4
Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Дългопол.
ПО ТОЧКА ПЕТА: 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 второ 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” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 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 17 – 5
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 второ
четене.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Кандидатстване с проект по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020. Процедура чрез подбор на проекти с един краен срок за
кандидатстване BG05M9OP001-2.006 „ Развитие на социалното предприемачество”.
М. Николаева-Зам.-кмет ОСДКС: Това е един проект, който подготвя Общинска
администрация. Освен социалната насоченост на проекта, целта ни е и да осигурим
средства за ремонт и оборудване на помещенията на т.нар. млечна кухня, която се
намира в приземния етаж на Медицинския център. Освен средства за ремонт и

оборудване, в рамките на 12 месеца ще имаме осигурени средства и за заплати на
персонал. Идеята е да преместим звеното на домашен социален патронаж, което сега се
помещава в сградата на СУ „Св. Климент Охридски”, тъй като това помещение се
нуждае от ремонт. Ще можем да преназначим хората от домашния социален патронаж
за една година в това социално предприятие, след това съответно ще продължим
дейността.
М. Иванова – Общински съветник: Това е прекрасно решение, което трябва да се
случи, защото тези помещения имат всички условия за това.
Ал. Александров – Общински съветник: Какво ще се случи със старата кухня, която
ще бъде напусната от общината? В момента тя е в окаян вид и ще затворят целия стол
заради нея. В момента кухнята е под юрисдикцията на общината, училището ползва
само разливочната. В каквото и състояние да е кухнята, ние можем да получим
разрешение за ползване на разливочната, защото сме две отделни институции. Сега,
когато се възстанови собствеността, стола става едно цяло, вече няма две обособени
части и ако не въведем в нормален вид кухнята, няма как да получим разрешение и за
разливочната.
Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол: Планираме да я отремонтираме по ПРСР, ще
се кандидатства през м. Септември 2017г. Но дотогава ще я приведем в приемлив вид.
Н. Диянова – Общински съветник: Решението е много добро, но и двете кухни трябва
да бъдат направени. Млечната кухня е изхранвала децата на гр. Дългопол години наред,
помещението е направено за тази цел и отговаря на всички изисквания, но е важно да
продължи да съществува и след проекта.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво е становището на ПК „Стратегическо планиране и
европроекти”?
М. Иванова – Предс. на ПК СПЕП: 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” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1,
т.12 и т.23 ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 17 – 6
1.Дава съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура за
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното
предприемачество“.
2. Дава съгласие за създаване на социална услуга - Социално предприятие
3. Дава съгласие за ремонт и оборудване на помещения - общинска собственост
Акт №103/11.11.1999 г.
4. Предоставя за времето на изпълнение на проекта и със срок до одобряване на
окончателния доклад по проекта помещения, находящи се в гр. Дългопол в обект
Комплекс за здравеопазване с АОС № 61/10.10.2011 г. находящи се в УПИ с
идентификатор 24565.502.1830 и помещение находящо се в гр. Дългопол в кв. 54
парцел І по Акт №103/11.11.1999 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община
Дългопол, относно: Одобряване на разход, свързан с придобиване на дълготраен
материален актив.
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!
„Възд. се”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
отсъства
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
„ЗА”
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” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас;
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл.21,
ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 17 – 7
1. Дава съгласие за закупуване на 1 (един) брой изкуствено коледно дърво с украса
на стойност 4243,20 лв. с ДДС. В цената са включени доставка и монтаж.
ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Актуализация планът на капиталовата програма към 31.12.2016г. по
източници на финансиране и приемане на отчета за капиталовите разходи за 2016г.
Н. Диянова – Общински съветник: Харесва ми идеята, като предлагам да се помисли
и върху възстановяване на традицията за Коледния базар.
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

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

„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
отсъства
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
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” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.
1 т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 140, ал 5 от Закона за публичните финанси, Общински съвет –
Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 17 – 8
1. Одобрява компенсираните промени и приема актуализираната капиталова
програма по източници на финансиране, съгласно Приложението.
2. Приема отчета на капиталовите разходи в размер на 3 790 396 лв.
3. Възлага на Кмета на Община Дългопол да извърши необходимите действия
свързани с изпълнението на т.1 от Решението.

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка от Николай Иванов Христов – Зам.председател на ОбС-Дългопол, относно: Актуализация на Решение №12-5/25.08.2016г.
Т. Панайотова - Нач. Отдел УТОСТЗГ: Единствената причина, поради която няма
внесена докладна записка от Общинска администрация е, че нямахме възможност да
извършим проверка на имотите. Нямам никакво намерение да спирам инициативата на
никой земеделски производител.
Н. Христов – Общински съветник: Имаме уговорка ако някой имот от списъка се
окаже частен, да бъде изкаран от списъка. Освен това ще влязат около 35 хиляди лева в
общината.
М. Иванова – Общински съветник: Като човек, който познава територията и земите
искам да кажа, че срока за кандидатстване е 07.12.2016г. по мярка 4.1. Освен това, това
е само допълване на списъка, но по този начин ще влязат пари в общината.
Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол: Ще защитя по най-добрия начин интереса на
общината, ще имаме включена точка с депозит или с някаква сума, която ако не е по
предназначение или ако в края на първата година се върне имота и се развали договора,
да се удържи.
Кр. Железов – Общински съветник: Тази процедура е в интерес основно на бизнеса. В
случая предложението може би е несъвършено наистина, но както каза Кметът, в хода
на изготвяне на договора, ще се впишат клаузи какви мерки ще се предприемат за
контрол на ползване, така че да се защити по най-добрия начин интереса на общитата.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли други въпроси? Няма. Какво е становището на
ПК”Собственост и стопанство”?
М. Иванова – Секретар на ПК СС: 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
отсъства
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
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
отсъства
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отвод
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 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и 24а, ал. 6, т. 2 и ал. 9 от ЗСПЗЗ, Общински съвет –
Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 17 – 9
1. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общинско
имущество за 2016 г. като включва отдаване под аренда без търг или конкурс на
земеделски имоти, подробно описани в приложение № 2;
2. Дава съгласие да бъдат предоставени под аренда без търг или конкурс, земеделски
имоти, собственост на Община Дългопол подробно описани в приложение № 2,
неразделна част от Решението считано от стопанската 2016/2017г.
3. Определя годишна арендна вноска в размер на 26.00 лв./дка.
4. Не се дължи арендно плащане за една стопанска година от сключването на договора.
/съгл.чл24а ал.9 от ЗСПЗЗ--за имоти, които изцяло или частично не попадат в актуалния
към датата на подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба №
2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за
подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ (ДВ, бр. 15 от 2015 г.), не се дължи
заплащане на наемна цена, съответно арендно плащане за една стопанска година от
сключването на договора. /
5. Отдаването под аренда да се извърши при следните срокове:
5.1. При създадени трайни насаждения срока на договора да се анексира след 6
/шестата/ година като за срок се цитира - „ до продължителността на периода на
плододаване.”
5.2. При отглеждане на всички други култури – „срок на договора 10 стопански
години.”
6. Право за участие в процедурата за арендуване на земеделски имоти съгласно
приложение № 2 имат земеделски производители без задължения към община Дългопол
и ОД „Земеделие” гр. Варна, включително и такива по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ и
подали заявление по образец, инвестиционна програма и предложение за цена в
запечатан отделен плик .
7. Постъпилите заявления да се разгледат и оценят от комисия с участието на
представители на Общински съвет Дългопол и Общинска администрация Дългопол.

8. При постъпване на повече от едно заявление за един имот при еднаква годишна арендна
вноска процедурата премине към открито надаване му участниците, подали
заявленията.
9. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички законосъобразни действия по
изпълнение на решението.

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община
Дългопол, относно: Заявления за еднократна помощ.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Колеги, в комисията постъпиха 16 заявления за
социално подпомагане. Становището на комисията да бъдат отпуснати безвъзмездно
3м3 дърва за огрев на Юмер Османов Ахмедов, заявление с вх. № ОС-296/08.11.2016 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъдат отпуснати безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Юмер Османов
Ахмедов, моля да гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
отсъства
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
„ЗА”
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” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21,
ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 17 – 10 – 1
1.Отпуска безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Юмер Османов Ахмедов – жител на с.
Партизани.
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 Емин Шабан Хамза, заявление с вх. № ОС297/08.11.2016 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъдат отпуснати безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Емин Шабан Хамза,
моля да гласува!

„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
отсъства
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
„ЗА”
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” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21,
ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 17 – 10 – 2
1.Отпуска безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Емин Шабан Хамза – жител на с.
Партизани.
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 100 лв. на Живка Костадинова Савова, заявление с вх.
№ 9400-3442/08.11.2016 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на Живка
Костадинова Савова, 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”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
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. 21,
ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 17 – 10 – 3
1.Отпуска еднократна помощ на Живка Костадинова Савова – жител на с. Цонево, в
размер на 100 лв.
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 Магдалена Димитрова Кирилова, заявление с
вх. № 9400-3453/09.11.2016 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 Магдалена
Димитрова Кирилова, моля да гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
отсъства
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
„ЗА”
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” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21,
ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 17 – 10 – 4
1.Отпуска еднократна помощ на
Дългопол, в размер на 150 лв.

Магдалена Димитрова Кирилова – жител на гр.

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 200 лв. на Айше Ахмедова Емин, заявление с вх. № ОС305/18.11.2016 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на Айше Ахмедова
Емин, моля да гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
отсъства
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
„ЗА”
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” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21,
ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 17 – 10 – 5
1.Отпуска еднократна помощ на Айше Ахмедова Емин – жител на с. Медовец, в размер
на 200 лв.
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 Халил Адем Адем – директор на ОУ „Васил
Левски” с. Поляците, заявление с вх. № ОС-303/14.11.2016 г. Средствата да бъдат
използвани за осигуряване на храненето на Халил Ембие Хасан – ученик от VІІІ клас
до края на учебната година. Сумата от допълнителни 200лв. за същото дете се
осигуряват от общинските съветници и от г-н Георгиев, така че общата сума за
изхранването на Халил Ембие Хасан е в размер на 350лв.
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 Халил Адем Адем
– директор на ОУ „Васил Левски” с. Поляците, моля да гласува!

„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
отсъства
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
„ЗА”
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” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21,
ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 17 – 10 – 6
1.Отпуска еднократна помощ на Халил Адем Адем – директор на ОУ „Васил Левски”
с. Поляците, в размер на 150 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
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” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 17 – 10 – 7
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Заявление с Вх. №9400-3428/07.11.2016 г. от Стефан Радев Стефанов с адрес
с. Партизани, ул. 13 №12
2. Заявление с Вх. № 9400-3433/07.11.2016 г. от Иван Костадинов Христов с
адрес гр. Дългопол, ул. Х. Ботев № 2
3. Заявление с Вх. № 9400-3441/08.11.2016 г. от Станка Йосифова Маринова с
адрес с. Сава, общ. Дългопол, обл. Варна
4. Заявление с Вх. № 9400-3437/08.11.2016 г. от Любици Георгиева Димитрова
с адрес гр. Дългопол, ул. Цар Симеон №17

5. Заявление с Вх. №9400–3455/09.11.2016 г. от Христонка Вълчева Кръстева с
адрес гр. Дългопол, ул. Георги Димитров №174
6. Заявление с Вх. № 9400-3972/10.11.2016 г. от Зера Кямил Юсеин с адрес с.
Камен дял, общ Дългопол, обл. Варна
7. Заявление с Вх. №9400-3514 /16.11.2016 г. от Снежана Михайлова Юлиянова
с адрес с. Камен дял
8. Заявление с Вх. №9400–3203/07.10.2016г. от Хриска Стоянова Василева с
адрес с. Партизани, ул. Двадесета №1
9. Заявление с Вх. №9400–3294/20.10.2016г. от Атанас Светлюв Жеков с адрес
с. Величково
10. Заявление с Вх. №9400–3569/21.11.2016г. от Атанас Маринов Атанасов с
адрес гр. Дългопол, ул. „Васил Левски” №36

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Злати Златев закри
заседанието на Общински съвет - Дългопол в 11:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/Д. ТОНЧЕВА/

