П Р О Т О К О Л №25
от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 29.03.2017 г.
Днес, 29.03.2017 г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет – гр. Дългопол от 10:00
часа, се проведе 25-то редовно заседание на Общински съвет – Община Дългопол, Варненска
област. Присъстваха 16 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 10:20ч. до 10:35ч./
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.Руска Йорданова Иванова – присъства
17.Гюлейдин Исмаил Кязим – присъства
Предварително обявен проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Питания и предложения от граждани
2.Полагане на клетва от новоизбрания общински съветник Руска Йорданова Иванова и
връчване на удостоверение за избран общински съветник, на основание чл.247, ал.5 от
Изборния кодекс.
3.Промяна в състава на постоянните комисии, във връзка с възникналите обстоятелства по
чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА и чл.43, ал.2 от ПОДОС и избиране на нов състав при спазване на
чл.45, ал.1 от ПОДОС.
Вносител: Злати Златев – Председател на ОбС
Докладчик: Злати Златев – Председател на ОбС
Становище: Председателски съвет
4.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Предложение
за изменение на Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач.отдел УТОСТГЗ
Становище: ПК „ Собственост и стопанство"
5.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Предложение
за изменение и допълнение на Наредба №11 за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол

Докладчик: Кинка Балинова – Секретар на община Дългопол
Становище: ПК „ Финанси и бюджет"
6.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 2014 - 2020
г. за 2016 г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева-Зам.-кмет „Инвестиционна политика”
Становище: Председателски съвет
7.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Актуализация
планът на капиталовата програма към 31.03.2017г. по функции и източници на финансиране.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК "Финанси и бюджет "
8.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Вътрешни
компенсирани промени по бюджета за 2017г., във връзка с актуализираният план на
капиталовата програма към 31.03.2017г.
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: Приемане на
Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - собственост на Община
Дългопол за 2017г. и на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии собственост на Община Дългопол по чл. 19 от ЗСПЗЗ (гори ВСО) за 2017г., определяне
начина на ползването и извършването на дейности по подпомагане на естественото
възобновяване.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж. Ганка Димитрова - Лесоинженер
Становище: ПК „ Собственост и стопанство" и ПК "Финанси и бюджет "
10.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Промяна на Решение №18-2/12.12.2016г. във връзка с пререгистрация на училищен автобус
марка Ситроен, модел Джъмпер.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева - Зам.-кмет ОХД
Становище: Председателски съвет
11.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост
през 2017г. – отдаване под наем и аренда на имоти, собственост на Община Дългопол.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач.отдел УТОСТГЗ
Становище: ПК „ Собственост и стопанство"
12.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Предоставяне на иглолистен и широколистен дървен материал от Общински горски
територии.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Николай Николаев - Гл. специалист „Общински гори”
Становище: ПК”Собственост и стопанство”
13.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Приемане на отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2016г.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”

14.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Приемане на Програма за мерките за насърчаване на творчески заложби и потребности на
деца с изявени дарби в Община Дългопол за 2017г.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
15.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Приемане на отчет за изпълнението на „Програма за опазване живота и здравето на децата в
пътното движение” на Община Дългопол за 2016г.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
16.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Приемане на „Програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение” на
Община Дългопол за 2017г.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
17.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Промяна на решение № 24-2/09.03.2017 год. за кандидатстване на Община Дългопол 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”, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване“.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет ОХД
Становище: Председателски съвет
18.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 ОХД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
Зл. Златев – Предс. на ОбС: На Председателски съвет беше разгледан проекта за дневен ред,
като към настоящия момент е структуриран в 18 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.Питания и предложения от граждани
2.Полагане на клетва от новоизбрания общински съветник Руска Йорданова Иванова и
връчване на удостоверение за избран общински съветник, на основание чл.247, ал.5 от
Изборния кодекс.
3.Промяна в състава на постоянните комисии, във връзка с възникналите обстоятелства по
чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА и чл.43, ал.2 от ПОДОС и избиране на нов състав при спазване на
чл.45, ал.1 от ПОДОС.
Вносител: Злати Златев – Председател на ОбС

Докладчик: Злати Златев – Председател на ОбС
Становище: Председателски съвет
4.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Предложение
за изменение на Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач.отдел УТОСТГЗ
Становище: ПК „ Собственост и стопанство"
5.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Предложение
за изменение и допълнение на Наредба №11 за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова – Секретар на община Дългопол
Становище: ПК „ Финанси и бюджет"
6.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 2014 - 2020
г. за 2016 г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева-Зам.-кмет „Инвестиционна политика”
Становище: Председателски съвет
7.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Актуализация
планът на капиталовата програма към 31.03.2017г. по функции и източници на финансиране.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК "Финанси и бюджет "
8.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Вътрешни
компенсирани промени по бюджета за 2017г., във връзка с актуализираният план на
капиталовата програма към 31.03.2017г.
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: Приемане на
Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - собственост на Община
Дългопол за 2017г. и на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии собственост на Община Дългопол по чл. 19 от ЗСПЗЗ (гори ВСО) за 2017г., определяне
начина на ползването и извършването на дейности по подпомагане на естественото
възобновяване.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж. Ганка Димитрова - Лесоинженер
Становище: ПК „ Собственост и стопанство" и ПК "Финанси и бюджет "
10.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Промяна на Решение №18-2/12.12.2016г. във връзка с пререгистрация на училищен автобус
марка Ситроен, модел Джъмпер.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева - Зам.-кмет ОХД
Становище: Председателски съвет
11.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост
през 2017г. – отдаване под наем и аренда на имоти, собственост на Община Дългопол.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач.отдел УТОСТГЗ
Становище: ПК „ Собственост и стопанство"

12.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Предоставяне на иглолистен и широколистен дървен материал от Общински горски
територии.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Николай Николаев - Гл. специалист „Общински гори”
Становище: ПК”Собственост и стопанство”
13.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Приемане на отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2016г.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
14.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Приемане на Програма за мерките за насърчаване на творчески заложби и потребности на
деца с изявени дарби в Община Дългопол за 2017г.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
15.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Приемане на отчет за изпълнението на „Програма за опазване живота и здравето на децата в
пътното движение” на Община Дългопол за 2016г.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
16.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Приемане на „Програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение” на
Община Дългопол за 2017г.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
17.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Промяна на решение № 24-2/09.03.2017 год. за кандидатстване на Община Дългопол 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”, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване“.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет ОХД
Становище: Председателски съвет
18.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 ОХД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Питания и предложения от граждани.
Николай Пенчев – Гражданин: Искам да попитам какво е месечното възнаграждение на
общинските съветници, плюс участието им в комисии и по какви критерии е определено?
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Отговора ще го намерите на интернет страницата на община
Дългопол. Всеки един протокол се качва в сайта на общината и това се прави винаги откакто
аз съм председател, а и преди това също. Уверявам Ви, че всичко е законно, на база
нормативните документи - закони и наредби, които са приети в Република България. В
дните, през които присъстват на сесия и комисии, колегите си пускат неплатен отпуск по

месторабота, а тези от тях, които отсъстват, както днес, не получават месечно
възнаграждение.
Д. Иванов – общински съветник: Аз работя на държавна работа в бюджетната сфера. Днес,
бидейки тук, си пускам неплатен отпуск, надницата ми е около 50 лв. и тук ако получа 4550лв. надница, значи аз си взимам тази, която бих получил като отида на работа. Ще Ви кажа
защо си пускаме неплатен отпуск, защото ако в НАП се засече, че получаваме пари и от
работа и от тук, в предния мандат една колежка се наложи да връща пари и да плаща глоба.
Ал. Александров – общински съветник: Ако нещо се прави извън закона и Вие имате такова
съмнение, сигнализирайте прокуратурата, защото иначе става селска клюка. Вие получавате
пенсия, нали г-н Пенчев? По закон. Ние също получаваме нашите хонорари по закон. Аз не
Ви питам и не обсъждам размера на Вашата пенсия. След като е в рамките на закона, Вие си
я получавате законно и не дължите обяснение на никого. Искате ли да Ви кажа какъв е
хонорара на общинските съветници във Варна? Там са убийствени хонорарите им, но закона
им го позволява. Освен това нашите хонорари не са на максимума от 70%, те са на 50%.
Н. Диянова – общински съветник: Искам само да вметна впечатленията си от работата на
нашата комисия, която се занимава с разглеждане на молби от хора, които са със
здравословни и финансови проблеми. Много пъти общинските съветници са тези, които
откликват с даване на лични средства за подпомагане на тези хора и това никъде не се
афишира. Днес отново ще има подобен случай, а хората, които винаги първи откликват са
Даниела Костадинова и Гюлейдин Кязим. Не взимам теза, нито защитавам или порицавам
някого, просто излагам факти.
Г. Георгиева - член на УС на МИГ Дългопол-Смядово: Като член на УС на МИГ ДългополСмядово искам да ви информирам, че както знаете разширихме територията със Смядово и в
момента предстои откриване на процедура за оценка за стратегия за местно развитие. Ние
сме започнали при нас тази процедура, трябваше през м. Февруари да открият мярката, но по
някакви причини не са я открили. Преди седмица имахме заседание на УС в Смядово,
разгледахме финансовите параметри на стратегията. От тук нататък предстои да правим
доста информационни срещи. Започнали сме изготвянето на стратегията, аналитичната част
е готова, финансовата рамка също. Тъй като ще кандидатстваме, има много критерии, трябва
да направим много обучения и много информационни срещи. След като е готова и мине
оценка през РИОСВ, ще изведем една брошура с мерките, които са заложени в нея,
възможностите за финансиране, бенефициентите, безвъзмездната помощ и т.н. В
стратегията, освен мерките, които са заложени в ПРСР, ние сме включили и частни мерки.
Там разшириха възможността, могат да се включат и мерки по ОП „Околна среда”, ОП
„Иновация и конкурентноспособност”, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Полагане на клетва от новоизбрания общински съветник Руска
Йорданова Иванова и връчване на удостоверение за избран общински съветник, на
основание чл.247, ал.5 от Изборния кодекс.
Г-н Злати Златев помоли Руска Йорданова Иванова, с лице към присъстващите в залата да
повтори след него, клетвените слова по чл.32, ал.1 от ЗМСМА, след което да подпише
клетвената декларация, съгласно чл.32, ал.2 от ЗМСМА.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колегата Лазаров отсъства вече по разбираеми причини на
днешното заседание, но искам от мое и от ваше име да му благодаря, за това, че в дните,
когато е бил сред нас през тази 1 година и половина, произлязоха доста интересни идеи, с
които почти всички от нас бяха съгласни, защото са били креативни и важни за гражданите
от тази община.

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Промяна в състава на постоянните комисии, във връзка с възникналите
обстоятелства по чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА и чл.43, ал.2 от ПОДОС и избиране на нов
състав при спазване на чл.45, ал.1 от ПОДОС.
В 10:20 ч. Александър Александров излезе от залата и заседанието продължи с 15 общински
съветника.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: На Председателски съвет беше взето становище да бъде приет
проекта за решение. Имате ли въпроси? Няма. 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.1
от ЗМСМА, във връзка с чл.43, ал.2 и чл.45, ал.1 от ПОДОС, Общински съвет – Дългопол
прие:
РЕШЕНИЕ 25–3
1. Избира за секретар на ПК „Финанси и бюджет” към Общински съвет – Дългопол –
Руска Йорданова Иванова от МК „Всички за долината”.
2. Избира за член на ПК „Обществен ред и сигурност” към Общински съвет – Дългопол
– Руска Йорданова Иванова от МК „Всички за долината”.
3. Избира за член на ПК „Стратегическо планиране и европроекти” към Общински
съвет – Дългопол – Руска Йорданова Иванова от МК „Всички за долината”.
4. Избира за член на Специализиран орган „Социални проекти" към Общински съвет –
Дългопол – Руска Йорданова Иванова от МК „Всички за долината”.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Предложение за изменение на Наредба №4 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на община Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси. Няма. Какво е становището на ПК
„Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: 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” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет –
Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 25–4
Изменя и допълва Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на община Дългопол, както следва:
§ 1. Добавят се т. 5, 6 и 7 на чл. 4, ал. 4:
 т. 5 „обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти“
 т. 6 „обектите по т. 5 от първостепенно значение“

 т. 7 други данни, определени от общински съвет.
Чл. 4, ал. 4 придобива следния вид:
Годишната програма съдържа:
1.Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с
придобиването, управлението и разпореждането с имотите – общинска собственост;
2.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне
под наем, продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за
учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия;
3.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна
срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и
вида на имотите, които общината желае да получи;
4.Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в
собственост и способите за тяхното придобиване;
5. Обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;
6. Обектите по т. 5 от първостепенно значение;
7. Други данни, определени от общински съвет.
§ 2.Изменя чл.17, ал.1, както следва:
„Части от имоти“ се ПРОМЕНЯ на „Свободни имоти или части от тях“ и „За срок до 5
години“ се ПРОМЕНЯ на „За срок до 10 години“ и чл.17, ал.1 от Наредба № 4 придобива
следния вид:
Свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, с изключение на
обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем след решение на
общинския съвет за срок до 10 години.
§ 3.Изменя чл.40, ал.1, както следва:
„Или придобили право на строеж“ ОТПАДА и ал.1 придобива следния вид:
Продажбата на земя - частна общинска собственост се извършва от Кмета на
Общината, без търг или конкурс на физически лица или юридически лица,
собственици на законно построена сграда върху общинска земя - урегулиран поземлен
имот или поземлен имот в урбанизираната територия на общината.
§ 4. Отменя ал.3 и ал.5, ал. 4 става 3, ал. 6 става 4, ал. 7, 8 и 9 съответно 5, 6 и 7, и чл.40
следния вид:
ал.(1) Продажбата на земя - частна общинска собственост се извършва от Кмета на
Общината, без търг или конкурс на физически лица или юридически лица, собственици на
законно построена сграда върху общинска земя - урегулиран поземлен имот или поземлен
имот в урбанизираната територия на общината.
ал.(2) Лицата по ал.1 могат да подават молба за придобиване правото на собственост върху
общинската земя до Кмета на Общината. Молбата се придружава със съответното от:
нотариален акт, разрешение за строеж, одобрения архитектурен проект, констативен акт
образец № 15 за установяване годността за приемане на строежа или удостоверение по § 16,
ал.1 от ПР на ЗУТ, договор за учредено право на строеж или удостоверение за признато
право на строеж по § 6 от предходните правила на ЗС, скица на имота от действащия
регулационен план с попълнен кадастър, документ за законно учредено право на строеж на
роднина по права линия, ако е налице такова, данъчна оценка на сградата, удостоверение за
наследници, ако имота е наследствен, удостоверение за наличие или липса на задължения
към Община Дългопол.
ал.(3) Продажбата по ал.1 се извършва от Кмета на общината по пазарна цена на земята,
определена от експерт-оценител.

ал. (4) Цената, по която се продава собствеността по предходните алинеи, се определя по
пазарна цена от оценител на имоти.
ал. (5) Когато с влязъл в сила подробен устройствен план към момента на подаване на
молба, се предвижда ново застрояване върху имота или надстрояване, или пристрояване на
съществуваща сграда, в цената на земята се включва и пазарната стойност на правото на
строеж върху реализираното застрояване и предвиденото в подробния устройствен план.
ал. (6) В случаите, когато липсва застроителен план, в цената на земята се включва и
пазарната стойност на правото на строеж върху разликата между реализираното застрояване
и максимално възможното застрояване, съгласно застроителните правила и норми за
устройство на територията, главния архитект на общината изготвя становище за
реализираното и максимално допустимото застрояване.
ал. (7) Главният архитект на общината дава становище за законността на реализираното
строителство, в случай, че постройките на са отразени в подробните устройствени планове.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол,
относно: Предложение за изменение и допълнение на Наредба №11 за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Дългопол.
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 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. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет –
Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 25–5
Изменя и допълва Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени
на услуги на територията на община Дългопол, както следва:
§ 1. Отменя т. 4 и 5 на чл. 4, ал. 1 от Наредбата и той придобива следната редакция:
Чл. 4, ал. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на
следните принципи:
1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;
2. създаване на условия за разширяване на предлаганата услуга и повишаване на
тяхното качество;
3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на
местните такси.
§ 2. Изменя т. 6 на чл. 26, ал. 2 от Наредбата и той придобива следната редакция:
Чл. 26, ал(2) освобождава се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал 2 от ЗВД:
- Кучета на инвалиди;
- Служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
- Кучета, използвани за опитни цели;
- Кучета, използвани от БЧК;
- Кастрирани кучета;
- Кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се
отглеждат в регистриран животновъден обект.
§ 3. Отменя т. 4 на чл. 34, досегашните точки 5,6,7 и 8 стават 4,5,6, и 7
§ 4. В чл. 42, раздел „Административни услуги“ се правят следните допълнения:

добавя се т. 11 „Сключване на граждански брак с класически ритуал“
- 11.1. в работен ден /8.00-17.00 часа/ - 30 лв.
- 11.2. в почивен ден – 50 лв.
§ 5. В чл. 42, раздел III „Местни данъци и такси“ , т. 1 „За издаване на удостоверени за
данъчна оценка“ се правят следните изменения:
- „За седем работни дни“ – опада
- „ До 14 работни дни“ – става „ 5 работни дни“
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за
развитие 2014 - 2020 г. за 2016 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: На Председателски съвет беше взето становище да бъде приет
проекта за решение. Имате ли въпроси? Няма. 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.24
от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4 от Закона за регионално развитие, Общински съвет –
Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 25–6
Приема Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие
2014 - 2020 г. за 2016 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол,
относно: Актуализация планът на капиталовата програма към 31.03.2017г. по функции и
източници на финансиране.
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!
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

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

„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„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,
във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 124, ал 3 от Закона за публичните финанси, Общински съвет –
Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 25–7

1. Приема актуализираната капиталова програма по функции и източници на
финансиране, съгласно Приложението.
2. Възлага на Кмета на Община Дългопол да извърши необходимите действия
свързани с изпълнението на т.1 от Решението.
ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол,
относно: Вътрешни компенсирани промени по бюджета за 2017г., във връзка с
актуализираният план на капиталовата програма към 31.03.2017г.
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 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
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„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
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал.2 от Закона за
публичните финанси и чл.23, ал.3 от Наредба № 24 за условията и реда за съставяне на

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 25–8
1. Намалява заложеният бюджетен кредит за разходи по параграф 51-00 „Основен
ремонт” във функция „Икономически дейности”, дейност „Други дейности по икономиката”
със сумата 50 000 лв.
2. Намалява заложеният бюджетен кредит за разходи по параграф 10-00 „Издръжка”
във функция „Общи държавни служби” с 53 940 лв.
3. Намалява заложеният бюджетен кредит за разходи по параграф 52-00 „
Придобиване на ДМА” във функция„Жилищно строителство, благоустройство и опазване на
околната среда”, дейност „Други дейности по жилищното строителство и
благоустрояването” – 8 000 лв.
4. Увеличава бюджетният кредит за разходи по параграф 51-00 „Основен ремонт” във
функция „Общи държавни дейности”, дейност „Общинска администрация” с 39 000 лв.
5. Увеличава бюджетният кредит за разходи по параграф 51-00 „Основен ремонт” във
функция „Жилищно строителство, благоустройство и опазване на околната среда”, дейност
„Водоснабдяване и канализация” с 5 000 лв. и в дейност „Други дейности по жилищното
строителство и благоустрояването” с 25 140 лв.
6. Увеличава бюджетният кредит за разходи по параграф 51-00 „Основен ремонт” във
функция „Социално подпомагане и грижи”, дейност „Пенсионерски клубове” с 2 000 лв. и по
параграф 52-00 „Придобиване на ДМА- сгради” – 16 800 лв.
7. Увеличава бюджетният кредит за разходи по параграф 51-00 „Основен ремонт” във
функция „Икономически дейности”, дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и
изграждане на пътища”– 24 000 лв.
8. Възлага на Кмета на Община Дългопол да извърши необходимите действия
свързани с изпълнение на Решението при запазване общият размер на бюджета в часта
местни дейности.
В 10:35 ч. Александър Александров влезе в залата и заседанието продължи със 16 общински
съветника.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТ: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии собственост на Община Дългопол за 2017г. и на Годишен план за ползване на дървесина от
горски територии - собственост на Община Дългопол по чл. 19 от ЗСПЗЗ (гори ВСО) за
2017г., определяне начина на ползването и извършването на дейности по подпомагане на
естественото възобновяване.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси. Няма. Какво е становището на ПК
„Собственост и стопанство” и на 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: 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

„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
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
Със 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8
от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за Горите, чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал.3 и чл. 7, ал. 1, т. 4 от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии –
държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,

Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 25–9
1. Приема Годишен план за ползване на дървесина в горските територии - общинска
собственост за 2017г. съгласно приложение 1, неразделна част настоящото Решение;
2. Приема Годишен план за ползване на дървесина в горските територии - общинска
собственост по чл. 19 от ЗСПЗЗ (гори ВСО) за 2017г. съгласно приложение 2,
неразделна част настоящото Решение;
3. Дава съгласие дейностите по дърводобив и подпомагане на естественото
възобнобяване в горските територии - общинска собственост да бъдат извършени от
правоспособни лица, наети от Община Дългопол;
4. Определя ползването на дървесината да се осъществи по начините посочени в
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти, а именно чрез добив и продажба на добита дървесина;
5. В изпълнение на утвърдения лесоустройствените проекти на Община Дългопол през
2017г. да се извърши подпомагане на естественото възобновяване на горите чрез
изсичане на подлес в отделите от Годишните планове за ползване на дървесина за
2017г., като тези дейности да се извършат заедно с добива на дървесина;
6. Задължава и упълномощава Кмета на общината да предприеме всички
законосъобразни мерки за изпълнение на Решението.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община
Дългопол, относно: Промяна на Решение №18-2/12.12.2016г. във връзка с пререгистрация на
училищен автобус марка Ситроен, модел Джъмпер.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: На Председателски съвет беше взето становище да бъде приет
проекта за решение. Имате ли въпроси? Няма. Колеги, в процедура на поименно гласуване,
който е съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да
гласува!

„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
Със 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.8
от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 25–10
Приема предоставения за ползване училищен автобус марка Ситроен, модел Джъмпер, 16+1
места, рег. № В 7320 ВМ, собственост на СУ„Свети Климент Охридски” – гр. Дългопол, с
всички произтичащи от това права и задължения, а именно - да поеме техническото
обслужване, и заплащането на всички данъци, такси, застраховки и други разходи за времето
на ползването му.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на
Община Дългопол, относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с
имоти, общинска собственост през 2017г. – отдаване под наем и аренда на имоти,
собственост на Община Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси. Няма. Какво е становището на ПК
„Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: 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

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

„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас;
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2 от
Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 25–11
І. Променя и допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост за 2017г., както следва:
1. Раздел V придобива следния вид „ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОБЩИНСКИ ИМОТИ ЗА
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И АРЕНДА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА”.
2. Допълва т. 4.2 (Приложение № 2) с имоти, собственост на Община Дългопол, както
следва:
землище
Арковна
Арковна
Величково
Величково
Дългопол
Дългопол

имот/идентификатор
обработваема
площ/дка
№
площ/дка
012082
2.100
2.100
012084
2.541
2.541
031032
1.377
1.377
031033
1.459
1.459
24565.502.2003
0.885
0.885
24565.502.2004
1.053
1.053
9.415
9.415

НТП

местност

Нива
Нива
Нива
Нива

Градината
Градината
Юрутлука
Юрутлука
Регулация
Регулация

3. Създава нова т. 5.1 „Отдаване под аренда за срок от 5 стопански години чрез публично
оповестен търг при начална тръжна цена от 40,00 лева на имот № 057028 с площ от
3.884 дка и НТП „Друга селскостопанска територия”, находящ се в местността
„МЕЗАРЛЪК БАШИ” в землището на с. Лопушна.”
4. Създава нова т. 5.2 „Отдаване под наем за срок от 5 стопански години чрез публично
оповестен търг при начална тръжна цена от 40,00 лева на 14.000 дка идеална част от
имот с идентификатор № 24565.502.2005 по кадастралната карта на гр. Дългопол.”
ІІ. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички законосъобразни действия по
изпълнение на Решението.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на
Община Дългопол, относно: Предоставяне на иглолистен и широколистен дървен материал
от Общински горски територии.

Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси. Няма. Какво е становището на ПК
„Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: 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 „Възд. се”
„Възд. се”
6. Красен Петков Железов
„Възд. се”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа;
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, на основание чл.21, ал. 1, т.8 и
чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 25–12
1. Дава съгласие да бъдат добити от Общински горски територии - 60 м3 плътна средна
и едра иглолистна и широколистна дървесина, необходими за ремонт на покривите на
сграда 1 на Община Дългопол, градския музей и пейките на градския стадион.
2. Възлага на Кмета на Община Дългопол да предприеме съответните действия за
изпълнение на настоящето решение.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на
Община Дългопол, относно: Приемане на отчет за изпълнение на Общинска програма за
закрила на детето за 2016г.
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” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.
23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 25–13
Общински съвет – Дългопол приема отчет на изпълнението на общинска програма за закрила
на детето в община Дългопол за 2016 година.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на
Община Дългопол, относно: Приемане на Програма за мерките за насърчаване на творчески
заложби и потребности на деца с изявени дарби в Община Дългопол за 2017г.
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” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.
23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 25–14
Общински съвет – Дългопол приема Програма за мерките за насърчаване на творческите
заложби и потребности на деца с изявени дарби в община Дългопол за 2017 година.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на
Община Дългопол, относно: Приемане на отчет за изпълнението на „Програма за опазване
живота и здравето на децата в пътното движение” на Община Дългопол за 2016г.
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.
Б. Николов – общински съветник: Искам да изкажа личната си и обществена благодарност
към г-н Емурла в качеството му на Зам.-кмет по САКГ и на кмета на с. Партизани, за това, че
с общи усилия успяха да наложат изграждането на неравности по главния път пред
училището в с. Партизани.
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” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.
23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 25–15

Общински съвет – Дългопол приема Отчет за изпълнението на „Програма за опазване живота
и здравето на децата в пътното движение” на община Дългопол за 2016 година.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на
Община Дългопол, относно: Приемане на „Програма за опазване живота и здравето на
децата в пътното движение” на Община Дългопол за 2017г.
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” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.
23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 25–16
Приема „Програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение” на Община
Дългопол за 2017г.
ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на
Община Дългопол, относно: Промяна на решение № 24-2/09.03.2017 год. за кандидатстване
на Община Дългопол 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”, Приоритетна ос 2
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“.
М. Николаева - Зам.кмет ОХД: През м. Януари внесохме докладна за кандидатстване с този
проект, след което прекратиха самата процедура за известно време и направиха няколко
промени в документите, които изискват. Този път промяната е за това, че в докладната
трябва да се включи точка, която гласи, че Общинският съвет трябва да даде съгласие, че
поемаме ангажимента да спазим условията за устойчивост, а именно Община Дългопол се
задължава да запази функционирането на социалното предприятие, както и заетостта на
минимум 50 процента от новоназначените представители на целевата група в Социалното
предприятие. В това Социално предприятие ще назначим хората, които са готвачи в
Социалния патронаж, хората, които посещават домовете, за да доставят храната, а така също
и шофьорите. Досега те са ни стрували 49 351лв. за една година. Устойчивостта, която
трябва да заплатим ние за тези 16 лица е в рамките на 52 400лв., ако приемем, че ще спестим
заплатите за една година на нашия персонал, ще платим 3 049лв. Размера на финансовата
безвъзмездна помощ е 391 166 лева., от тях 10% са за ремонт и 10% за обзавеждане, което
всъщност искаме да постигнем.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: На Председателски съвет беше взето становище да бъде приет
проекта за решение. Имате ли въпроси? Няма. 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” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Със 16 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 25 – 17
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. Дава съгласие за спазване на ангажимента за устойчивост, посочен в т. 23.2 от
Условията за кандидатстване и административния договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, а именно Община Дългопол се задължава да запази функционирането на
социалното предприятие, както и заетостта на минимум 50 процента от новоназначените
представители на целевата група по бюджетно перо 1. „Разходи за трудови възнаграждения
по реда на КТ и възнаграждения по реда на ЗДСл на всяко лице, включено в заетост при
работодател - в размер на 100 % от сумата на минималния осигурителен доход за
съответната длъжност и всички дължими вноски за сметка на работодателя върху
договореното възнаграждение“ за период не по-малко от 6 месеца след приключване на
проектните дейности за общо 96 човекомесеци.
5. 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 ОСЕМНАДЕСЕТА: 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 21 заявления за социално
подпомагане. Становището на комисията да бъдат отпуснати безвъзмездно 2м3 дърва за
огрев на Атче Исуф Ахмед, заявление с вх. № 9400 – 418/06.03.2017г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
да бъдат отпуснати безвъзмездно 2м3 дърва за огрев на Атче Исуф Ахмед, 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. Руска Йорданова Иванова

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

„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
Със 16 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 25–18–1
1.Отпуска безвъзмездно 2м3 дърва за огрев на Атче Исуф Ахмед – жител на с. Аспарухово.
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 2м3 дърва за огрев на Анка Мирева Милкова, заявление с вх. № 9400 –
399/02.03.2017г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
да бъдат отпуснати безвъзмездно 2м3 дърва за огрев на Анка Мирева Милкова, моля да
гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
Със 16 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 25–18–2
1.Отпуска безвъзмездно 2м3 дърва за огрев на Анка Мирева Милкова – жител на гр.
Дългопол.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.

Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията да бъдат отпуснати
безвъзмездно 2м3 дърва за огрев на Небие Абил Хайрула, заявление с вх. № ОС –
85/09.03.2017г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
да бъдат отпуснати безвъзмездно 2м3 дърва за огрев на Небие Абил Хайрула, моля да
гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
Със 16 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 25–18–3
1.Отпуска безвъзмездно 2м3 дърва за огрев на Небие Абил Хайрула – 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 50 лв. на Василка Люцканова Николова, заявление с вх. № ОС –
72/01.03.2017г.
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 Василка Люцканова Николова,
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”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
Със 16 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 25–18–4
1.Отпуска еднократна помощ на Василка Люцканова Николова – жител на гр. Дългопол, в
размер на 50 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 70 лв. на Петранка Димитрова Мартинова, заявление с вх. № 9400 –
386/01.03.2017г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 70 лв. на Петранка Димитрова Мартинова,
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. Руска Йорданова Иванова
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;

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

Със 16 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 25–18–5
1.Отпуска еднократна помощ на Петранка Димитрова Мартинова – жител на гр. Дългопол, в
размер на 70 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 Румен Костов Райчев, заявление с вх. № 9400 –
433/08.03.2017г.
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 Румен Костов Райчев, моля да
гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
Със 16 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 25–18–6
1.Отпуска еднократна помощ на Румен Костов Райчев – 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 200 лв. на Стефан Радев Стефанов, заявление с вх. № 9400-438 /
08.03.2017г.

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 Стефан Радев Стефанов, моля да
гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
Със 16 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 25–18–7
1.Отпуска еднократна помощ на Стефан Радев Стефанов – жител на с. Партизани, 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 300 лв. на Кезван Ахмед Осман, заявление с вх. № ОС – 58/21.02.2017г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на Кезван Ахмед Осман, 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

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

„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
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
Със 16 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 25–18–8
1.Отпуска еднократна помощ на Кезван Ахмед Осман – жител на с. Поляците, в размер на
300 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 30 лв. на Тихомир Йорданов Станчев, заявление с вх. № 9400368/27.02.2017г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 30 лв. на Тихомир Йорданов Станчев, моля
да гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
Със 16 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 25–18–9
1.Отпуска еднократна помощ на Тихомир Йорданов Станчев – жител на гр. Дългопол, в
размер на 30 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 заявления с Вх. 9400 –
419/06.03.2017г. от Севда Ангелова Райчева, Вх. № 9400-565/23.03.2017г. от Деян Николов
Жечев и Вх. №9400-381/28.02.2017г. от Веселина Любенова Маринова да бъдат отложени 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 бъдат
отложени за разглеждане заявления с Вх. 9400 – 419/06.03.2017г. от Севда Ангелова Райчева,
Вх. № 9400-565/23.03.2017г. от Деян Николов Жечев и Вх. №9400-381/28.02.2017г. от
Веселина Любенова Маринова, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл. 21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 25–18–10
Отлага за разглеждане на следващото заседание на ОбС-Дългопол заявления с Вх. 9400 –
419/06.03.2017г. от Севда Ангелова Райчева, Вх. № 9400-565/23.03.2017г. от Деян Николов
Жечев и Вх. №9400-381/28.02.2017г. от Веселина Любенова Маринова, с мотив
допълнително обследване.
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” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл. 21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 25–18–11
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Заявление с Вх. 9400 – 463/10.03.2017г. от Галя Кирилова Русева, адрес гр.
Дългопол, ул. ,,Съби Дичев‘‘ №1
2. Заявление с Вх. №9400 – 392/01.03.2017г. от Виолета Маринова Христова, адрес
гр. Дългопол, ул. ,,Първа‘‘№6
3. Заявление с Вх. №9400 – 432/07.03.2017г. от Камен Демирев Ненов, адрес с.
Аспарухово

4. Заявление с Вх. №9400 – 445/09.03.2017г. от Емине Алиева Салиева, адрес гр.
Дългопол, ул. ,,Добри войвода‘‘ №22
5. Заявление с Вх. №9400-112/20.01.2017г. от Георги Ненов Жеков, адрес гр.
Дългопол, ул. ,,Н. Христов‘‘ №15
6. Заявление с Вх. №9400-127/23.01.2017г. от Анна Алексиева Христова, адрес гр.
Дългопол, ул. ,,Христо Ботев‘‘ №2
7. Заявление с Вх. № 9400-356/23.02.2017г. от Атанаска Георгиева Димова, адрес
гр. Дългопол, ул. ,,Г. Димитров‘‘ № 23
8. Заявление с Вх. №9400-366/24.02.2017г. от Юлияна Анкова Андонова, адрес гр.
Дългопол, ул. ,,Д. Чинтулов‘‘ №29
9. Заявление с Вх. №9400-512/16.03.2017г. от Тодора Николова Иванова, адрес гр.
Дългопол, ул. ,,Софроний Врачански‘‘ №1
Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол: Завършиха поредните избори, няма да са ни
последни. Благодаря на всички политически сили за коректната кампания, нямаше
инциденти и оплаквания до РИК. Удължавам срока за премахване на рекламните материали
до неделя - 02.04.2017г., който не си ги премахне в понеделник ще направим комисия и ще
наложим минималните глоби, които са от 1000 до 5000лв.

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/

