П Р О Т О К О Л №24
от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 09.03.2017 г.
Днес, 09.03.2017 г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет – гр. Дългопол от
14:30 часа, се проведе 24-то редовно заседание на Общински съвет – Община
Дългопол, Варненска област. Присъстваха 15 от общо 17 съветника.
Злати Златев - Председател на Общинския съвет обяви, че заседанието е законно –
редовно е свикано, присъстват повечето от половината от общия брой съветници,
поради което може да бъде открито.
Присъстват:
1. Злати Станев Златев – присъства
2. Добромир Василев Иванов – присъства
3. Катерина Димитрова Тончева - присъства
4. Радка Илиева Дукова – Русева – присъства
5. Александър Неделчев Александров – присъства
6. Красен Петков Железов – присъства
7. Недялка Диянова Филчева – присъства
8. Николай Иванов Христов – присъства
9. Даниела Маринова Костадинова – присъства
10.Халил Халилов Исмаилов – присъства
11.Хатидже Мехмед Чолак – присъства
12.Муталиб Шевкет Муталиб – присъства
13.Насуф Юсуфов Насуфов – присъства
14.Маринка Димитрова Иванова – отсъства
15.Борислав Благоев Николов – присъства
16.Лъчезар Колев Лазаров – отсъства
17.Гюлейдин Исмаил Кязим – присъства
Предварително обявен проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.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
BG05M9OP001-2.007 „ Развитие на социалното предприемачество”.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОСДКС
Становище: ПК ”Стратегическо планиране и европроекти”
2.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Кандидатстване на Община Дългопол с проект „Изграждане на захранващ водопровод
по ул. „Антон Иванов” и ул. „Христо Ботев” в гр. Дългопол” пред Предприятие за
управление на дейностите по опазване на околната среда/ПУДООС/.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева - Зам.-кмет ИП
Становище: ПК ”Стратегическо планиране и европроекти”
3.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Решение
за разсрочване погасяването на временния безлихвен заем по реда на чл. 103, ал.4 от
Закона за публичните финанси.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”

4.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Актуализация на програма за капиталови разходи за 2017г. с източник собствени
средства.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: инж. Емурла Емурла – Зам-кмет УТОС
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
Зл. Златев – Предс. на ОбС: На Председателски съвет беше разгледан проекта за
дневен ред, като към настоящия момент след добавената още една точка, във връзка с
върнато решение, той е структуриран в 5 точки. Имате ли други предложения? Няма.
Който е съгласен проекта за дневен ред да бъде приет за дневен ред на днешното
заседание, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Приет Дневен ред:
1.Разглеждане на Решение №22-5/17.02.2017г., върнато със Заповед №РД-17-770691/28.02.2017г. на Областния управител на област с административен център Варна.
Становище: Председателски съвет
2.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
BG05M9OP001-2.007 „ Развитие на социалното предприемачество”.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОСДКС
Становище: ПК ”Стратегическо планиране и европроекти”
3.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Кандидатстване на Община Дългопол с проект „Изграждане на захранващ водопровод
по ул. „Антон Иванов” и ул. „Христо Ботев” в гр. Дългопол” пред Предприятие за
управление на дейностите по опазване на околната среда/ПУДООС/.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева - Зам.-кмет ИП
Становище: ПК ”Стратегическо планиране и европроекти”
4.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Решение
за разсрочване погасяването на временния безлихвен заем по реда на чл. 103, ал.4 от
Закона за публичните финанси.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
5.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Актуализация на програма за капиталови разходи за 2017г. с източник собствени
средства.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: инж. Емурла Емурла – Зам-кмет УТОС
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Разглеждане на Решение №22-5/17.02.2017г., върнато със
Заповед №РД-17-7706-91/28.02.2017г. на Областния управител на област с
административен център Варна.

Зл. Златев – Предс. на ОбС: На Председателски съвет беше взето становище да бъде
отменено Решение №22-5/17.02.2017г. Имате ли въпроси?
Кр. Железов – общински съветник: Не съм съгласен, че Постановление №374 на
Министерски съвет е точно така, но това е друга тема. Виждам, че има настроения, аз
ще спра да се занимавам, защото наистина става вече много пошло. Това е една
дългогодишна практика, която ще се прекъсне по някакви субективни причини, а
мисля, че лицето заслужава да и се изплащат тези пътни разходи, заради работата,
която извършва.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, ако няма други въпроси преминаваме в процедура
на гласуване. Който е съгласен да бъде отменено Решение №22-5/17.02.2017г. на ОбСДългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл. 45, ал.
4 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от ЗА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 24–1
Отменя, като незаконосъобразно Решение №22-5/17.02.2017г. на Общински съветДългопол, относно: Включване на Зийнеб Зия Юсуфова в списъка на длъжностите и
лицата с право на транспортни разноски през 2017г.
ПО ТОЧКА ВТОРА: 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 BG05M9OP001-2.007 „ Развитие на социалното предприемачество”.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси? Няма. Какво е становището на ПК
„Стратегическо планиране и европроекти”?
Н. Христов – Секр. 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” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 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 24–2
1. Дава съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура за
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.007 „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 ТРЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Кандидатстване на Община Дългопол с проект „Изграждане на
захранващ водопровод по ул. „Антон Иванов” и ул. „Христо Ботев” в гр. Дългопол”
пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната
среда/ПУДООС/.
Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол: Ще сменим половината главен захранващ
водопровод, който е 5,5 км. от помпена до изравнителите. Сменяме го в частта му под
асфалта.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво е становището на ПК „Стратегическо планиране и
европроекти”?
Н. Христов – Секр. 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” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21,
ал.1, т.12 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 24–3
1. Одобрява кандидатстването на община Дългопол пред Предприятието за управление
на дейностите по опазване на околната среда с проект: „„Изграждане на захранващ
водопровод по ул. „Антон Иванов” и ул. „Христо Ботев” в гр. Дългопол”.”
2. Проектът е сред приоритетите в Общинския план за развитие на Община Дългопол за
2014-2020г.
3. Упълномощава Кмета на Община Дългопол да предприеме всички действия във
връзка с кандидатстване с проекта.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община
Дългопол, относно: Решение за разсрочване погасяването на временния безлихвен заем
по реда на чл. 103, ал.4 от Закона за публичните финанси.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво е становището на ПК „Финанси и бюджет”?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Становището на комисията е да бъде приет проекта за
решение.
Ал. Александров – общински съветник: Имаме ли законово основание да искаме
опрощаване на заема?
Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол: По закон е отлагане за една година и едва
след това ще искаме опрощаване на заема.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да
гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов

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

„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
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” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21,
ал.1, т.10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 103, ал.4 от Закона за публичните финанси,
Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 24 – 4
1. Общински съвет – Дългопол дава своето съгласие за разсрочване
погасяването на отпуснатият от МФ временен безлихвен заем в размер на
990 000 лв. до 01.03.2018 г.
2. Задължава кмета на общината да предприеме необходимите действия пред
Министъра на финансите за изпълнение на решението.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Актуализация на програма за капиталови разходи за 2017г. с
източник собствени средства.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: 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!
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

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

„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21,
ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2, чл.127, ал.1 от Закона за публичните финанси,
Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 24 – 5
1. Актуализира Програмата за капиталови разходи за 2017 год.с източник
собствени средства със следните суми:
- за изготвяне на технически проект за „Аварийно-възстановителни работи по
водосток при о.т. 129 и източно дере, с. Партизани, Община Дългопол, Област Варна”
сумата е 9 000,00 /девет хиляди / лева без включен ДДС или 10 800,00 /десет хиляди и
осемстотин/ лева с включен ДДС
- изготвяне на технически проект за „Аварийно укрепване на устоите на мост в с.
Партизани, Община Дългопол, Област Варна“ на стойност 6 950,00 /шест хиляди
деветстотин и петдесет/ лева без ДДС или 8 340,00 /осем хиляди триста и
четиридесет/ лева с ДДС.
- за съставяне на технически паспорти за 4 сгради общинска собственост сумата
е 9 000,00 (девет хиляди) лева без ДДС или 10 800,00 (десет хиляди и осемстотин)
лева с ДДС.
2. Възлага на Кмета на Община Дългопол изпълнението на Актуализираната
Програма за капиталови разходи за 2017 год.

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Злати Златев закри заседанието на
Общински съвет - Дългопол в 14:45 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/Д. ТОНЧЕВА/

