П Р О Т О К О Л №23
от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 28.02.2017 г.
Днес, 28.02.2017 г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет – гр. Дългопол от 10:00
часа, се проведе 23-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 - присъства
4. Радка Илиева Дукова – Русева – присъства
5. Александър Неделчев Александров – присъства /отсъства от 10:40ч. до 10:48ч./
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 – отсъства
13.Насуф Юсуфов Насуфов – присъства
14.Маринка Димитрова Иванова – отсъства
15.Борислав Благоев Николов – присъства
16.Лъчезар Колев Лазаров – отсъства
17.Гюлейдин Исмаил Кязим – присъства
Предварително обявен проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Питания и предложения от граждани
2.Приемане на справка, относно: Дейността на Участък на МВР – Дългопол през 2016г.
Вносител: Началник УМВР - Дългопол
Докладчик: Ст. инспектор Ж. Железов - Началник УМВР - Дългопол
Становище: ПК ”Обществен ред и сигурност”
3.Приемане на справка, относно: Статистическа информация за дейността на РСПБЗН –
Дългопол по линия на ПСД за 2016г.
Вносител: Началник РСПБЗН - Дългопол.
Докладчик: Гл. инспектор инж.В. Николов - Началник РСПБЗН- Дългопол.
Становище: ПК”Обществен ред и сигурност”
4.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
отчета за дълга на община Дългопол през 2016г.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
5.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет
за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда и Програмата за управление на
отпадъците в Община Дългопол през 2016 г.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Денница Димитрова - Гл. експерт ООС

Становище: ПК”Териториално устройство и екология”
6.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Преобразуване чрез промяна на вида по чл. 38, ал. 1, т. 4 от Закона за предучилищно и
училищно образование на Основно училище ,,Христо Ботев‘‘с. Цонево, община Дългопол в
Обединено училище ,,Христо Ботев‘‘ с. Цонево, община Дългопол.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева- Зам.- кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности "
7.Докладна записка от Група Общински съветници, относно: Изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Дългопол, неговите комисии и
взаимодействията му с общинска администрация.
Вносител: Група Общински съветници
Докладчик: Александър Александров – Общински съветник
Становище: ПК ”Финанси и бюджет” и Председателски съвет
8.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет
за изпълнение решенията на ОбС от общинска администрация за периода 01.07.2016г. –
31.12.2016г.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова-Секретар на Община Дългопол
Становище: Председателски съвет
9.Докладна записка от Злати Златев – Председател на Общински съвет, относно: Приемане
на отчет за дейността на Общински съвет и на неговите комисии за 2016г.
Вносител: Злати Златев – Председател на Общински съвет
Докладчик: Злати Златев – Председател на Общински съвет
Становище: Председателски съвет
10.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
2016г. на Годишна програма за управление на Община Дългопол, мандат 2015-2019г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева – Зам.-кмет ИП
Становище: Председателски съвет
11.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на община Дългопол, относно:
Определяне на пасища и ливади, собственост на Община Дългопол, за общо и индивидуално
ползване, отдаването им под наем на правоимащи лица и определяне на правила за тяхното
ползване.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач. Отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”
12.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на община Дългопол, относно:
Разпореждане с имот частна общинска собственост – Урбанизирана територия, съставляваща
поземлен имот с идентификатор № 00789.30.691 по кадастралната карта на с.Аспарухово.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач. Отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”
13.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на община Дългопол, относно:
Разпореждане с имот частна общинска собственост – Терен, находящ се в кв. 72 по
регулационния план на с.Цонево.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач. Отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”
14.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на община Дългопол, относно:
Разпореждане с имот частна общинска собственост – Урбанизирана територия, съставляваща
поземлен имот с идентификатор № 00789.30.699 по кадастралната карта на с.Аспарухово.

Вносител: инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач. Отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”
15.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на община Дългопол, относно:
Разпореждане с имот частна общинска собственост – Дворно място, ведно със сграда за
търговия и тоалетна, съставляващо УПИ ІІ, в кв. 61А, по регулационния план на с.Цонево.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач. Отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”
16.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Заявления за еднократна помощ.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ИД 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 настоящия момент след направените корекции, той е структуриран в 16 точки.
Имате ли други предложения? 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.Приемане на справка, относно: Дейността на Участък на МВР – Дългопол през 2016г.
Вносител: Началник УМВР - Дългопол
Докладчик: Ст. инспектор Ж. Железов - Началник УМВР - Дългопол
Становище: ПК ”Обществен ред и сигурност”
3.Приемане на справка, относно: Статистическа информация за дейността на РСПБЗН –
Дългопол по линия на ПСД за 2016г.
Вносител: Началник РСПБЗН - Дългопол.
Докладчик: Гл. инспектор инж.В. Николов - Началник РСПБЗН- Дългопол.
Становище: ПК”Обществен ред и сигурност”
4.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
отчета за дълга на община Дългопол през 2016г.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
5.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет
за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда и Програмата за управление на
отпадъците в Община Дългопол през 2016 г.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Денница Димитрова - Гл. експерт ООС
Становище: ПК”Териториално устройство и екология”
6.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Преобразуване чрез промяна на вида по чл. 38, ал. 1, т. 4 от Закона за предучилищно и
училищно образование на Основно училище ,,Христо Ботев‘‘с. Цонево, община Дългопол в
Обединено училище ,,Христо Ботев‘‘ с. Цонево, община Дългопол.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол

Докладчик: Мариана Николаева- Зам.- кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности "
7.Докладна записка от Група Общински съветници, относно: Изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Дългопол, неговите комисии и
взаимодействията му с общинска администрация.
Вносител: Група Общински съветници
Докладчик: Александър Александров – Общински съветник
Становище: ПК ”Финанси и бюджет” и Председателски съвет
8.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет
за изпълнение решенията на ОбС от общинска администрация за периода 01.07.2016г. –
31.12.2016г.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова-Секретар на Община Дългопол
Становище: Председателски съвет
9.Докладна записка от Злати Златев – Председател на Общински съвет, относно: Приемане
на отчет за дейността на Общински съвет и на неговите комисии за 2016г.
Вносител: Злати Златев – Председател на Общински съвет
Докладчик: Злати Златев – Председател на Общински съвет
Становище: Председателски съвет
10.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
2016г. на Годишна програма за управление на Община Дългопол, мандат 2015-2019г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева – Зам.-кмет ИП
Становище: Председателски съвет
11.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на община Дългопол, относно:
Определяне на пасища и ливади, собственост на Община Дългопол, за общо и индивидуално
ползване, отдаването им под наем на правоимащи лица и определяне на правила за тяхното
ползване.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач. Отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”
12.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на община Дългопол, относно:
Разпореждане с имот частна общинска собственост – Урбанизирана територия, съставляваща
поземлен имот с идентификатор № 00789.30.691 по кадастралната карта на с.Аспарухово.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач. Отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”
13.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на община Дългопол, относно:
Разпореждане с имот частна общинска собственост – Терен, находящ се в кв. 72 по
регулационния план на с.Цонево.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач. Отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”
14.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на община Дългопол, относно:
Разпореждане с имот частна общинска собственост – Урбанизирана територия, съставляваща
поземлен имот с идентификатор № 00789.30.699 по кадастралната карта на с.Аспарухово.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач. Отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”
15.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на община Дългопол, относно:
Разпореждане с имот частна общинска собственост – Дворно място, ведно със сграда за
търговия и тоалетна, съставляващо УПИ ІІ, в кв. 61А, по регулационния план на с.Цонево.

Вносител: инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач. Отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”
16.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Заявления за еднократна помощ.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОСДКС
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Питания и предложения от граждани.
Ивелина Трендафилова – гражданин: Искам да попитам каква е процедурата и дали въобще
ще се сключи договор между Сдружението на собствениците на бл. 120, вх. А и вх. Б с
общината във връзка със санирането? Което се искаше като документация по отношение на
учредяване на сдружението с всички срокове и изисквания от страна на закона, както и
Булстат е предадено на общината. От тогава до днес минаха 4 месеца, искам да попитам
какъв е срока за сключването на този договор? Заедно с г-н Емурла ходихме до община
Смядово и хората бяха така любезни да ни обяснят как те стоят зад сдруженията и правят
всичко възможно да убедят хората, а ние убедихме хората, но нямаме подкрепата от
общината
Г. Георгиев – Кмет на общ. Дългопол: Имаме още някои неща за доизясняване, има казуси,
които ги няма никъде в околните общини. Много е лесно да се подпише договора, но не
искаме да се окаже така, че после хората да връщат пари. Ще изясним въпросите.
Донка Крайчева – гражданин: Кой отговаря за хигиената на гр. Дългопол, кой контролира
тези хора, които метат и чистят? Цял ден сноват наляво-надясно, каквото си искат това
правят.
Г. Георгиев – Кмет на общ. Дългопол: Имаме еколог, но той не отговаря за цялата хигиена,
за временната заетост отговаря Иванка Стоянова.
М. Николаева - Зам.-кмет ОХД: Не знам какво имате предвид, че сега никой не отговаря и
никой не се грижи. Хората, които работят по временната заетост са хора, които отработват
по 14 дни. В общината нямаме механизъм, по който да ги контролираме, не са ни вменени
такива задължения да ги следим кога идват на работа и кога не, идват си по графици от
Бюрото по труда. Ако сте видели някаква нередност можете да ни сигнализирате.
Донка Крайчева – гражданин: Другият ми въпрос е за пазара. Така са си разположили
стоката, че ще влязат във входа на блока. Колко квадрата плащат, кой ги контролира?
Инж. Емурла Емурла – Зам.-кмет УТОС: Този проблем в община Дългопол е от дълго
време и не е бил решаван. В това, че се контролира и че се взима наем няма никакво
съмнение, въпросът е, че подредбата на стоката ви притеснява като граждани, които живеете
там. Предприели сме необходимото, г-н Георгиев възложи и преценихме, че има възможност
да изместим този пазар за земеделска продукция в парка до спортната площадка. Изработили
сме необходимия ПУП, приет е, в момента го отразяваме в кадастъра и след това ще
направим каквото е нужно за създаване на подходящите условия и постройки за извършване
на търговската дейност, така че да е удобно и за гражданите и за търговците. До първата
половина на тази година това ще бъде факт.
Ивелина Трендафилова – гражданин: Може ли и по какъв начин може да се контролира при
зареждането на магазините да не се качват микробусите по тротоарите, защото това са тежки
превозни средства, които освен, че пречат на пътникопотока, се разбива и тротоара? Другият
ми въпрос е свързан с това, че поголовно от двете страни на платното се спира срещу
пицарията, а от там минават децата за училище, може ли това да се ограничи?
Ст. инспектор Ж. Железов - Началник УМВР – Дългопол: В този участък има знак, който
забранява спирането, но от наша страна трябва да се засили контрола.
Инж. Емурла Емурла – Зам.-кмет УТОС: По отношение на качването микробусите по
тротоарите, съвместно с колегите, които отговарят за това ще решим въпроса.

ПО ТОЧКА ВТОРА: Приемане на справка, относно: Дейността на Участък на МВР –
Дългопол през 2016г.
Ст. инспектор Ж. Железов - Началник УМВР – Дългопол: В действителност има
проблеми, по които има какво да работим. Ще бъда благодарен да ни сигнализирате за
нередности и нарушения своевременно, за да може своевременно да взимаме мерки по
компетентност. Скоро проведохме кампания на територията на общината под егидата на
Министерството, раздадохме листовки с координатите на младшите инспектори по райони,
за да бъдем в полза на гражданите. Взаимодействието ни с общинска администрация е много
добро, без тяхното съдействие нашата дейност би била немислима.
Н. Диянова – общ. съветник: На една от предишните сесии се взе решение за
видеонаблюдение в селищната система. Има ли възможност, когато това стане факт да бъде
свързано с Полицейския участък?
Ст. инспектор Ж. Железов - Началник УМВР – Дългопол: Само по себе си изграждането
на видеонаблюдение е добра идея, дори и да няма при нас оператор, който да следи,
достатъчно е да имаме достъп до записите, това ще е от голяма полза.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво е становището на ПК „Обществен ред и сигурност”?
Д. Иванов – Предс. на ПК ОРС: Становището на комисията е да бъде приета справката за
дейността на Участък на МВР – Дългопол през 2016г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде
приета справката за дейността на Участък на МВР – Дългопол през 2016г., 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 23-2
Приема справката за дейността на Участък на МВР – Дългопол през 2016 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Приемане на справка, относно: Статистическа информация за
дейността на РСПБЗН – Дългопол по линия на ПСД за 2016г.
Гл. инспектор инж. В. Николов - Началник РСПБЗН- Дългопол: Както всички знаем,
престоят парламентарни избори, предстои ни съвместна работа с общинска администрация
по подготвяне на комисии и избирателни секции, смятам, че както винаги ще си свършим
работата в срок и качествено. Искам да помоля всички граждани и особено кметовете на
населени места, времето се затопли, започнаха палежите на сухи треви, молбата ми е ако
видите и констатирате хора, които извършват тази дейност да ни сигнализирате, но с
конкретни факти на тел. 0517/22-180, за да можем навреме да ги санкционираме.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво е становището на ПК „Обществен ред и сигурност”?
Д. Иванов – Предс. на ПК ОРС: Становището на комисията е да бъде приета информация за
дейността на РСПБЗН – Дългопол по линия на ПСД за 2016 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде
приета информация за дейността на РСПБЗН – Дългопол по линия на ПСД за 2016г., 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 23-3
Приема информация за дейността на РСПБЗН – Дългопол по линия на ПСД за 2016 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на отчета за дълга на община Дългопол през 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: Становището на комисията е 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
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
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
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9, ал.3 от Закона за
общинския дълг, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 23–4
Приема отчета за дълга на община Дългопол през 2016г.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община
Дългопол, относно: Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда и
Програмата за управление на отпадъците в Община Дългопол през 2016 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК "Териториално устройство и екология "?
Р. Дукова – Предс. на ПК ТУЕ: Становището на комисията е 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” – 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, във връзка с чл.79(5) от ЗООС и чл.52(9) от ЗУО, Общински съвет – Дългопол
прие:
РЕШЕНИЕ 23–5
Приема Отчета за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда и Програмата за
управление на отпадъците в Община Дългопол през 2016 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община
Дългопол, относно: Преобразуване чрез промяна на вида по чл. 38, ал. 1, т. 4 от Закона за
предучилищно и училищно образование на Основно училище ,,Христо Ботев‘‘с. Цонево,
община Дългопол в Обединено училище ,,Христо Ботев‘‘ с. Цонево, 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: Становището на комисията е 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. 17, ал 1, т. 3
и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 312, ал. 1 и ал.6 от ЗПУО, Общински
съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 23–6
1. На основание чл. 17, ал 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл.
312, ал. 1 и ал.6 от ЗПУО приема да се преобразува, чрез промяна на вида училище по чл. 38,
ал. 1, т. 4 от ЗПУО – Основно училище ,, Христо Ботев '' с. Цонево, община Дългопол се
преобразува и променя в Обединено училище ,,Христо Ботев'' с. Цонево, община Дългопол,
считано от учебната 2017/2018г.
2. Възлагам на Кмета на община Дългопол да изготви писменно предложение до
МОН за преобразуване, чрез промяна на вида училище по чл. 38, ал. 1, т. 4 от ЗПУО, като
Основно училище ,, Христо Ботев '' с. Цонево, община Дългопол се преобразува и променя в
Обединено училище ,,Христо Ботев'' с. Цонево, община Дългопол, съгласно изискванията на
чл. 314 от ЗПУО и на чл. 6 и чл. 8 от Наредба № 9 / 19.08.2016 г. За институциите в
систематаа на предучилищното и училищно образование.
3. Задължава Кмета на община Дългопол да предприеме всички необходими действия
за изпълнение на решенията.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Група Общински съветници, относно:
Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съветДългопол, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителите? Няма. Какво е
становището на ПК „Финанси и бюджет” и Председателския съвет?

Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Становището на комисията е да бъде приет проекта за
решение.
Ал. Александров – Зам.-Предс. на ОбС: 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!
„Против”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„Против”
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
„Против”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – 3 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 3, във
вр. с чл.21, ал.1, т.23, във вр. с чл.34, ал.1, ал. 2, т.2, ал.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл.75-79 от
АПК, чл.8, чл. 11, ал.3, чл.15, ал.1, чл. 26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, ЗДБРБ за
2017г., Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 23–7
І. Общинският съвет изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет - Дългопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както
следва:
§1.Чл.18, ал.2 придобива вида: „(2) Бюджетът на Общински съвет включва разходи за
представителни нужди в размер на 2% от утвърдената с бюджета на общината издръжка на
Общински съвет.”
§2.Чл. 22, ал.1, т.6 придобива вида: „т. 6 Да получава възнаграждение за участието си в
заседанията на Общински съвет и в комисиите, в които е избран, както и за други разходи, свързани с
дейността му в Общински съвет в размер на 70 на сто, съгласно чл.34, ал.2 от ЗМСМА.”
§3.Чл.22, ал.1, т.7 придобива вида: „т.7 Определя възнаграждение за всеки месец на общински
съветник за работа в специализираните органи към ОбС-Дългопол, в размер на 270лв. При
неприсъствие на заседание на специализиран орган, общинските съветници не получават
възнаграждение.”
§4.Към чл.22, ал.1 се създава нова „т.8 Възнаграждението по т.6 не включва възнаграждението,
което общинските съветници могат да получат за участието си в специализирани органи на
общински съвет.”

§5.Създава се нов чл.58а:
Чл.58а (1) Общински съвет - Дългопол създава Специализиран орган „Контролен
съвет по средствата от Европейския съюз за програмен период 2014-2020, общински
земеделски и горски фонд и туризъм”.
т.1 Съставът на Контролния съвет се състои от председател, зам.-председател,
секретар и четирима членове.
т.2 Общински съвет – Дългопол определя следните функции на Контролния съвет:
проверка за целесъобразност във връзка с кандидатстване и разходване на средствата от
Структурните фондове на Европейския съюз за програмен период 2014-2020; провеждане на
търгове, конкурси и разпореждане със земеделски и горски фонд, осъществяване на контрол
във връзка с туристическата дейност на територията на Община Дългопол.
(2) Общински съвет –Дългопол създава Специализиран орган „Комисия за
установяване и предотвратяване на конфликт на интереси".
т.1 Съставът на органа се състои от председател, зам.председател, секретар и двама
членове.
т.2 Общински съвет – Дългопол определя следните функции на Контролния съвет:
изпълнява задълженията си на контролен орган по ЗПУКИ. Проверява актовете на
внесените проекти за решения за конфликт на интереси на общински служители или
общински съветници.
(3) Общински съвет –Дългопол създава Специализиран орган „Социални проекти".
т.1 Съставът на органа се състои от председател, зам.председател, секретар и двама
членове.
т.2 Общински съвет – Дългопол определя следните функции на Контролния съвет:
проверка за целесъобразност във връзка с кандидатстване и разходване на средствата
от социалните проекти на община Дългопол, както и дейността на домашен социален
патронаж.
(4) Поименния състав на Специализираните органи се приема с Решение на Общински
съвет-Дългопол.
ІІ. Поименен състав на:
1. Специализиран орган „Контролен съвет по средствата от Европейския съюз за
програмен период 2014-2020, общински земеделски и горски фонд и туризъм”.
1.1. Александър Неделчев Александров – Председател
1.2. Маринка Димитрова Иванова – Зам.-председател
1.3. Борислав Благоев Николов - Секретар
1.4. Муталиб Шевкет Муталиб - член
1.5. Насуф Юсуфов Насуфов - член
1.6. Добромир Василев Иванов - член
1.7. Даниела Маринова Костадинова - член
2. Специализиран орган „Комисия за установяване и предотвратяване на конфликт
на интереси".
2.1. Злати Станев Златев – Председател
2.2. Халил Халилов Исмаилов – Зам.-председател
2.3. Николай Иванов Христов - Секретар
2.4. Красен Петков Железов - член
2.5. Радка Илиева Дукова-Русева - член
3. Специализиран орган „Социални проекти".
3.1. Недялка Диянова Филчева – Председател
3.2. Хатидже Мехмед Чолак - Зам.-председател
3.3. Гюлейдин Исмаил Кязим – Секретар
3.4. Лъчезар Колев Лазаров - член
3.5. Катерина Димитрова Тончева - член

ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община
Дългопол, относно: Отчет за изпълнение решенията на ОбС от общинска администрация за
периода 01.07.2016г. – 31.12.2016г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на Председателския съвет?
Р. Дукова – Зам.-Предс. на ОбС: 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, във връзка с чл. 44, ал.1,т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 23–8
Приема Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Дългопол за периода
01.07.2016 – 31.12.2016 год. съгласно приложение №1.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТ: Докладна записка от Злати Златев – Председател на Общински съвет,
относно: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет и на неговите комисии за
2016г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на Председателския съвет?
Р. Дукова – Зам.-Предс. на ОбС: 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.27, ал.6 от
ЗМСМА и чл.16 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр.
Дългопол, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 23–9
Общински съвет – Дългопол приема отчет за дейността на Общински съвет - Дългопол и на
неговите комисии за 2016 г.
В 10:40 ч. Александър Александров излезе от залата и заседанието продължи с 13 общински
съветника.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол,
относно: Отчет за 2016г. на Годишна програма за управление на Община Дългопол, мандат
2015-2019г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на Председателския съвет?
Р. Дукова – Зам.-Предс. на ОбС: 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” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 44, ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет –
Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 23–10
Приема Годишен отчет за 2016г. на програмата за управление на Община Дългопол за
мандат 2015-2019г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на
община Дългопол, относно: Определяне на пасища и ливади, собственост на Община
Дългопол, за общо и индивидуално ползване, отдаването им под наем на правоимащи лица и
определяне на правила за тяхното ползване.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Собственост и стопанство” и ПК "Финанси и бюджет "?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Становището на комисията е да бъде приет проекта за
решение.
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 отсъства
„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
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
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. 24а, ал. 6, т. 4, чл. 37и, ал. 3, ал. 4, ал. 13, ал. 14 и ал. 15, чл.37о, ал. 1, ал. 2
и ал. 4 от ЗСПЗЗ и чл. 98, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 23–11
1. Определя пасища и ливади, собственост на Община Дългопол, подробно описани в
приложение 1 и дава съгласие да бъдат разпределени за индивидуално ползване под
наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на
БАБХ за съответното землище съобразно броя и вида на регистрираните пасищни
селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно
основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в
имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти
от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с
предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи,
се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма
категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.
На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози,
одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към
биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие",
включени в направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15
животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите.
2. При недостиг на пасища и ливади - общинска собственост в съответното землище на
правоимащите лица да бъдат разпределени такива в съседни землища.
3. Определя наемна цена за 1 декар предоставена под наем площ пасища и ливади,
собственост на Община Дългопол, в размер на 7,00 лева за пасища и 8,00 лева за
ливади.
4. Съгласно чл. 37и, ал. 15 от ЗСПЗЗ при сключване на договорите за наем на пасища и
ливади, които изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на подписване
на договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2/17.02.2015г. за
критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки
за плащане на площ, не се дължи заплащане на наемна цена за две стопански години
от сключването на договора.
5. Дава съгласие останалите след горепосоченото разпределение свободни пасища и
ливади, собственост на Община Дългопол, да се отдадат под наем чрез търг по реда на
чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ с начална тръжна цена 7,00 за 1 декар предоставена
площ пасища и 8,00 лева за ливади.
6. Дава съгласие договорите за наем на пасища и ливади, собственост на Община
Дългопол, да бъдат сключени за срок от 5 стопански години при условията на чл. 37и,
ал. 12 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 10 от ППЗСПЗЗ.
7. Определя и дава съгласие пасищата и ливадите, собственост на Община Дългопол,
останали неразпределени след гореизброените процедури да бъдат разпределени за
общо ползване.
8. Определя правила за ползване на пасища
Дългопол, подробно описани в приложение 2.

и ливади, собственост на Община

9. Упълномощава Кмета на общината и го задължава да извърши необходимите
законови действия по изпълнение на Решението.
В 10:48 ч. Александър Александров влезе в залата и заседанието продължи с 14 общински
съветника.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на
община Дългопол, относно:
Разпореждане с имот частна общинска собственост –
Урбанизирана територия, съставляваща поземлен имот с идентификатор № 00789.30.691 по
кадастралната карта на с.Аспарухово.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Собственост и стопанство” и ПК "Финанси и бюджет "?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Становището на комисията е да бъде приет проекта за
решение.
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
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
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, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и Наредба за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет
– Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 23–12
I.Приема пазарната оценка в размер на 125 800.00 лв. (сто двадесет и пет хиляди и
осемстотин лева) за имот частна общинска собственост – Урбанизирана територия,
съставляваща поземлен имот с идентификатор № 00789.30.691 по кадастралната карта на
с.Аспарухово, подробно описан в АОС № 365/05.06.2009 г.

II.Да се открие процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот частна
общинска собственост, съгласно АОС № 365/05.06.2009 г., а именно: Урбанизирана
територия, съставляваща поземлен имот с идентификатор № 00789.30.691 по кадастралната
карта на с.Аспарухово, с площ 4537 кв. м (четири хиляди петстотин тридесет и седем
квадратни метра), с начална тръжна цена 125 800.00 лв. (сто двадесет и пет хиляди и
осемстотин лева).
III.Възлага на Кмета на Общината и го упълномощава да извърши продажба на
горепосочения недвижим имот по реда и условията на Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Дългопол.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на
община Дългопол, относно: Разпореждане с имот частна общинска собственост – Терен,
находящ се в кв. 72 по регулационния план на с.Цонево.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Собственост и стопанство” и ПК "Финанси и бюджет "?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Становището на комисията е да бъде приет проекта за
решение.
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
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
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, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и Наредба за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет
– Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 23–13

I.Приема пазарната оценка в размер на 80 800.00 лв. (осемдесет хиляди и осемстотин лева) за
имот частна общинска собственост – Терен, находящ се в кв. 72 по регулационния план на
с.Цонево, подробно описан в АОС № 1707/20.11.2015 г.
II.Да се открие процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот частна
общинска собственост, съгласно АОС № 1707/20.11.2015 г., а именно: Терен, находящ се в
кв. 72 по регулационния план на с.Цонево, с площ от 7900 кв. м (седем хиляди и деветстотин
квадратни метра), с начална тръжна цена 80 800.00 лв. (осемдесет хиляди и осемстотин лева).
III.Възлага на Кмета на Общината и го упълномощава да извърши продажба на
горепосочения недвижим имот по реда и условията на Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Дългопол.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на
община Дългопол, относно:
Разпореждане с имот частна общинска собственост –
Урбанизирана територия, съставляваща поземлен имот с идентификатор № 00789.30.699 по
кадастралната карта на с.Аспарухово.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Собственост и стопанство” и ПК "Финанси и бюджет "?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Становището на комисията е да бъде приет проекта за
решение.
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
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
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, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и Наредба за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет
– Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 23–14

I.Приема пазарната оценка в размер на 83 500.00 лв. (осемдесет и три хиляди и петстотин
лева) за имот частна общинска собственост – Урбанизирана територия, съставляваща
поземлен имот с идентификатор № 00789.30.699 по кадастралната карта на с.Аспарухово,
подробно описан в АОС № 373/08.06.2009 г.
II.Да се открие процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот частна
общинска собственост, съгласно АОС № 373/08.06.2009 г., а именно: Урбанизирана
територия, съставляваща поземлен имот с идентификатор № 00789.30.699 по кадастралната
карта на с.Аспарухово, с площ 3013 кв. м (три хиляди и тринадесет квадратни метра), с
начална тръжна цена 83 500.00 лв. (осемдесет и три хиляди и петстотин лева).
III.Възлага на Кмета на Общината и го упълномощава да извърши продажба на
горепосочения недвижим имот по реда и условията на Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Дългопол.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на
община Дългопол, относно: Разпореждане с имот частна общинска собственост – Дворно
място, ведно със сграда за търговия и тоалетна, съставляващо УПИ ІІ, в кв. 61А, по
регулационния план на с.Цонево.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Собственост и стопанство” и ПК "Финанси и бюджет "?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Становището на комисията е да бъде приет проекта за
решение.
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
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
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, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и Наредба за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет
– Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 23–15
I.Приема пазарната оценка в размер на 4500.00 лв. (четири хиляди и петстотин лева) без
включен ДДС, за имот частна общинска собственост – Дворно място с площ от 472 кв.м,
съставляващо УПИ ІІ, в кв. 61А по регулационния план на с.Цонево, ведно с построените в
дворното място – сграда за търговия със ЗП от 34 кв.м и тоалетна със ЗП от 4,20 кв.м,
подробно описани в АОС № 2359/15.12.2016 г.
II.Да се открие процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот частна
общинска собственост, съгласно АОС № 2359/15.12.2016 г., а именно: Дворно място с площ
от 472 кв.м (четиристотин седемдесет и два квадратни метра), съставляващо УПИ ІІ, в кв.
61А по регулационния план на с.Цонево, ведно с построените в дворното място – сграда за
търговия със ЗП от 34 кв.м (тридесет и четири квадратни метра) и тоалетна със ЗП от 4,20
кв.м (четири квадратни метра и двадесет квадратни сантиметра), с начална тръжна цена
4500.00 лв. (четири хиляди и петстотин лева) без включен ДДС.
III.Възлага на Кмета на Общината и го упълномощава да извърши продажба на
горепосочения недвижим имот по реда и условията на Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Дългопол.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на
Община Дългопол, относно: Заявления за еднократна помощ.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Колеги, в комисията постъпиха 14 заявления за социално
подпомагане. Становището на комисията да бъдат отпуснати безвъзмездно 3м3 дърва за
огрев на Наню Тодоров Киров, заявление с вх. № 9400 – 44/12.01.2017г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
да бъдат отпуснати безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Наню Тодоров Киров, 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”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
отсъства
„ЗА”

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 23–16–1
1.Отпуска безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Наню Тодоров Киров – жител на с. Цонево.
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 Мартин Добрев Мартинов, заявление с вх. № 9400 –
152/26.01.2017г.
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 Мартин Добрев Мартинов, 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
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
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 23–16–2
1.Отпуска еднократна помощ на Мартин Добрев Мартинов – жител на гр. Дългопол, в
размер на 100 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.

Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна
помощ в размер на 100 лв. на Петър Кръстев Кръстев, заявление с вх. № 9400 –
177/31.01.2017г.
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 Петър Кръстев Кръстев, 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
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
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 23–16–3
1.Отпуска еднократна помощ на Петър Кръстев Кръстев – жител на гр. Дългопол, в размер
на 100 лв.
2.Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна
помощ в размер на 50 лв. на Теменужка Йорданова Младенова, заявление с вх. № 9400 –
234/07.02.2017г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 50 лв. на Теменужка Йорданова
Младенова, моля да гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

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
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
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 23–16–4
1.Отпуска еднократна помощ на Теменужка Йорданова Младенова – жител на с. Величково,
в размер на 50 лв. Сумата да бъде получена от кмета на с. Величково Цеца Найчева.
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 Михаил Атанасов Атанасов.
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 Михаил Атанасов Атанасов,
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”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
отсъства
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 23–16–5
1.Отпуска еднократна помощ на Михаил Атанасов Атанасов – жител на гр. Дългопол, в
размер на 100 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна
помощ в размер на 85 лв. на Мария Костова Янакиева.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 85 лв. на Мария Костова Янакиева, 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
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
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 23–16–6
1.Отпуска еднократна помощ на Мария Костова Янакиева – жител на гр. Дългопол, в размер
на 85 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 заявление с вх. № ОС –
58/21.02.2017г. от Кезван Ахмед Осман 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. № ОС – 58/21.02.2017г. от Кезван Ахмед Осман,
моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл. 21, ал.1, т.23
от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 23–16–7
Отлага за разглеждане на следващото заседание на ОбС-Дългопол заявление с вх. № ОС –
58/21.02.2017г. от Кезван Ахмед Осман от с. Поляците.
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” – 2 гласа.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл. 21, ал.1, т.23
от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 23–16–8
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Заявление с Вх. № 9400 – 34 /09.01.2017г. от Димитрина Тодорова Калчева,
адрес гр. Дългопол, ул. ,,Георги Раковски‘‘ № 26
Вх. 9400 – 67/16.01.2017г. от Петрана Василева Добрева, адрес гр. Дългопол, ул.
,,Н. Обретенов‘‘ №67
Вх. 9400 – 174/30.01.2017г. от Лиляна Станимирова Асенова, адрес с.
Величково, общ. Дългопол, обл. Варна
Вх. №9400 – 215/03.02.2017г. от Гергина Златева Иванова, адрес гр. Дългопол,
ул. ,,Георги Раковски‘‘№5
Вх. №9400 – 266/09.02.2017г. от Зера Кямил Юсеин, адрес с. Камен дял, общ.
Дългопол, обл. Варна
Вх. №9400 – 282/13.02.2017г. от Славка Ройчева Косева, адрес гр. Дългопол, ул.
,,Ивайло‘‘ №7
Вх. №9400 – 360/23.02.2017г. от Ангел Господинов Петров, адрес гр. Дългопол,
ул. ,,Митко Палаузов‘‘ №8

Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, съгласно чл.92, ал.3 от ПОДОС - Предложение за
решение, по което общинският съвет се е произнесъл със свое решение не може да се внася
за повторно разглеждане от общинския съвет до шест месеца от вземане на решението на
съвета, а през м. Декември вече има подадена такава молба от Славка Ройчева – учител в СУ
„Св. Климент Охридски” и на това основание нямаме право да отпуснем еднократна помощ.

Не зная г-н Александров като директор и колектива на училището какви мерки са
предприели, но аз предлагам предвид тежкото здравословно състояние на лицето, всеки от
общинските съветници да предостави лична сума за лечението на г-жа Ройчева, тъй като част
от живота и е преминал за добруването в тази община. Сумата ще и бъде предоставена лично
следващата седмица.

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Злати Златев закри заседанието
на Общински съвет - Дългопол в 11:05 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/Д. ТОНЧЕВА/

