П Р О Т О К О Л №26
от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 20.04.2017 г.
Днес, 20.04.2017 г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет – гр. Дългопол от 10:00
часа, се проведе 26-то редовно заседание на Общински съвет – Община Дългопол, Варненска
област. Присъстваха всички от общо 17 съветника.
Злати Златев - Председател на Общинския съвет обяви, че заседанието е законно – редовно
е свикано, присъстват повечето от половината от общия брой съветници, поради което може
да бъде открито.
Присъстват:
1. Злати Станев Златев – присъства
2. Добромир Василев Иванов – присъства
3. Катерина Димитрова Тончева - присъства
4. Радка Илиева Дукова – Русева – присъства
5. Александър Неделчев Александров – присъства
6. Красен Петков Железов – присъства
7. Недялка Диянова Филчева – присъства
8. Николай Иванов Христов – присъства
9. Даниела Маринова Костадинова – присъства
10.Халил Халилов Исмаилов – присъства
11.Хатидже Мехмед Чолак – присъства /отсъства от 12:43ч. до 13:06ч./
12.Муталиб Шевкет Муталиб – присъства
13.Насуф Юсуфов Насуфов – присъства
14.Маринка Димитрова Иванова – присъства /отсъства от 12:50ч. до 13:06ч./
15.Борислав Благоев Николов – присъства /отсъства от 12:43ч. до 13:06ч./
16.Руска Йорданова Иванова – присъства
17.Гюлейдин Исмаил Кязим – присъства
Предварително обявен проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Питания и предложения от граждани
2.Информация за готовността на В и К за летен сезон 2017 г.
Вносител: Халил Исмаилов – Началник на ВиК група - Дългопол
Докладчик: Халил Исмаилов – Началник на ВиК група - Дългопол
Становище: ПК”Териториално устройство и екология”
3.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Общинска програма за закрила на детето в община Дългопол за 2017г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева - Зам.кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
4.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Приемане на
Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни
дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на
територията на община Дългопол на второ четене.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОХД
Становище: ПК”Образование, култура, младежки и спортни дейности”
5.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Издаване на
запис на заповед от община Дългопол в полза на Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, Координиращ орган на фонд „Солидарност” – Главна дирекция „Градско

и регионално развитие по проект
“Възстановяване на инфраструктура - пътища,
отводнителни канали, канавки и дерета в с. Медовец, общ. Дългопол” по договор №
2015BG16SPO001-018.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева - Зам.-кмет ИП
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
6.Приемане на финансово-счетоводен отчет и отчет за дейността на „Медицински център І –
Дългопол” ЕООД за 2016 година.
Вносител: Веско Дражев – Управител на „Мед. Център І - Дългопол”
Докладчик: Веско Дражев – Управител на „Мед. Център І - Дългопол”
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
7.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Отчетен
доклад от Читалищни настоятелства на територията на община Дългопол, за осъществените
читалищни дейности в изпълнение на програмата по чл.26, ал.2 от ЗНЧ и за изразходваните
от бюджета средства през 2016г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
8.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Програма за Развитие на читалищната дейност в Община Дългопол за 2017 год.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
9.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Отмяна на
Решение № 71-1/21.05.2015г. на Общински съвет – Дългопол в съответствие с Наредба № 26
за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в Община Дългопол.

Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. отдел ХДО
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности” и ”Финанси и бюджет”
10.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Вътрешни
компенсирани промени на капиталовата програма към 30.04.2017г. по функции и източници
на финансиране.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК "Финанси и бюджет "
11.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Разглеждане
и утвърждаване на направените разходи за командировки от Кмета на общината и от
Председателя на Общински съвет за периода 01.01.2017г.-31.03.2017г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК "Финанси и бюджет"
12.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Одобряване
на разход, свързан с придобиване на дълготраен материален актив.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОХД
Становище: ПК "Финанси и бюджет"
13.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Даване на
съгласие за поставяне на стационарна експозиция на територията на Община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж. Емурла Емурла - Зам. кмет УТОС
Становище: ПК "Териториално устройство и екология"

14.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Кандидатстване по процедура BG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране
и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на
битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж. Емурла Емурла - Зам. кмет УТОС
Становище: ПК „Стратегическо планиране и европроекти” и "Финанси и бюджет"
15.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Заявления за
еднократна помощ.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет 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 16 точки, след добавянето на още една точка Разглеждане на заявления от „Фиш Мар България” ЕООД и „Камчия Вали” ЕООД, относно
изменение на договор за аренда. Имате ли други предложения? Няма. Който е съгласен
проекта за дневен ред да бъде приет за дневен ред на днешното заседание, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Приет Дневен ред:
1.Питания и предложения от граждани
2.Информация за готовността на В и К за летен сезон 2017 г.
Вносител: Халил Исмаилов – Началник на ВиК група - Дългопол
Докладчик: Халил Исмаилов – Началник на ВиК група - Дългопол
Становище: ПК”Териториално устройство и екология”
3.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Общинска програма за закрила на детето в община Дългопол за 2017г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева - Зам.кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
4.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Приемане на
Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни
дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на
територията на община Дългопол на второ четене.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОХД
Становище: ПК”Образование, култура, младежки и спортни дейности”
5.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Издаване на
запис на заповед от община Дългопол в полза на Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, Координиращ орган на фонд „Солидарност” – Главна дирекция „Градско
и регионално развитие по проект
“Възстановяване на инфраструктура - пътища,
отводнителни канали, канавки и дерета в с. Медовец, общ. Дългопол” по договор №
2015BG16SPO001-018.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева - Зам.-кмет ИП
Становище: ПК”Финанси и бюджет”

6.Приемане на финансово-счетоводен отчет и отчет за дейността на „Медицински център І –
Дългопол” ЕООД за 2016 година.
Вносител: Веско Дражев – Управител на „Мед. Център І - Дългопол”
Докладчик: Веско Дражев – Управител на „Мед. Център І - Дългопол”
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
7.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Отчетен
доклад от Читалищни настоятелства на територията на община Дългопол, за осъществените
читалищни дейности в изпълнение на програмата по чл.26, ал.2 от ЗНЧ и за изразходваните
от бюджета средства през 2016г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
8.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Програма за Развитие на читалищната дейност в Община Дългопол за 2017 год.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
9.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Отмяна на
Решение № 71-1/21.05.2015г. на Общински съвет – Дългопол в съответствие с Наредба № 26
за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в Община Дългопол.

Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. отдел ХДО
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности” и ”Финанси и бюджет”
10.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Вътрешни
компенсирани промени на капиталовата програма към 30.04.2017г. по функции и източници
на финансиране.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК "Финанси и бюджет "
11.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Разглеждане
и утвърждаване на направените разходи за командировки от Кмета на общината и от
Председателя на Общински съвет за периода 01.01.2017г.-31.03.2017г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК "Финанси и бюджет"
12.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Одобряване
на разход, свързан с придобиване на дълготраен материален актив.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОХД
Становище: ПК "Финанси и бюджет"
13.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Даване на
съгласие за поставяне на стационарна експозиция на територията на Община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж. Емурла Емурла - Зам. кмет УТОС
Становище: ПК "Териториално устройство и екология"
14.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Кандидатстване по процедура BG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране
и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на
битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж. Емурла Емурла - Зам. кмет УТОС
Становище: ПК „Стратегическо планиране и европроекти” и "Финанси и бюджет"

15.Разглеждане на заявления от „Фиш Мар България” ЕООД и „Камчия Вали” ЕООД,
относно изменение на договор за аренда.
Вносител: Маринка Иванова – Общински съветник
Докладчик: Маринка Иванова – Общински съветник
Становище: ПК „Собственост и стопанство”
16.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Заявления за
еднократна помощ.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОХД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Питания и предложения от граждани.
Йоанна Цветанова – КНТ „Ритми”: Ние сме тук по повод участието, което ни предстои по
покана на Всеукраинския център за българска култура в гр. Одеса, Република Украйна. Ние
не разполагаме със собствени средства и затова молим да ни се помогне, ако е възможно.
Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол: Миналата година помогнах с 2 000 лв. лични
средства на певчески колектив от НУ „Иван Вазов”, които ходиха в Украйна. Така, че и на
вас ще дам 2 000 лв. лични мои средства, а общинските съветници да преценят какво могат
да отделят и те.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Предлагам част от средствата на ПК „Здравеопазване и
социални дейности”, да бъдат пренасочени към децата и това да го вземем с решение на
ОбС.
Н. Христов – общински съветник: Моето предложение е да отпуснем 1 000 лв. за децата, те
заслужават.
Маринка Иванова – земеделски производител: Аз ще помогна на децата с 1 000 лв.
Анатоли Ангелов – земеделски производител: Аз също ще помогна на децата в рамките на
1 000 лв.
Йоанна Цветанова – КНТ „Ритми”: Благодарим Ви много!
Анатоли Ангелов – земеделски производител: Взимам думата с малко нежелание, че
трябва пак да влизам в ролята на човек, който казва нещо лошо. Поводът е входирането
преди два дни на две заявления от колега арендатор. Става въпрос за следното – през м.
Януари 2016г. с Решение на ОбС-Дългопол се задейства процедура, с която се отдават
общински земи под наем за срок от 1 година и под аренда за срок от 5 години, забележете, че
няма процедура за отдаване на трайни насаждения и договори за повече от 5 години. В
средата на м. Юни в изпълнение на това Ваше решение, се проведоха търгове, на които се
явиха 6-7 човека колеги арендатори, имаше наддавания, спази се процедурата, различни
имоти спечелиха различни колеги, включително и фирмата, която аз управлявам и
представлявам. Тогава, при изпълнение на това Ваше решение се проведоха търгове, както
казах и за 5 години и съответно се явиха и арендатори, които са насочени в сферата на
зърнопроизвоството, а не в създаването на трайни насаждения, което са различен тип хора и
има различен тип инвестиционни намерения в тези два типа земеделие. С тези заявления от
онзи ден, един от колегите арендатори иска удължаване с двоен срок на един от тези арендни
договори, който касае около 600 дка. Нямам нищо против инвестиционните намерения на
някой, но това според мен поставя в неравностойно положение останалите колеги, защото
когато е задвижена една процедура и земите са взети посредством нея, някак ми се струва
странно в последствие да бъдат заобикаляни колегите, всичко да се прави експресно и никой
да не бъде уведомен за това, което се случва. На практика останалите колеги са лишени от
възможност да вземат тези земи след изтичащия срок от 5 години, ако имат желание.
Другото, което не е направено, ако изобщо има докладна по тези заявления, е че тази
докладна не е минала редовото обсъждане, както трябва да бъде, от ресорните заместниккметове, директор на дирекция, не е преценено дали това инвестиционно намерение ще се
случи, дали тези земи са подходящи за това намерение, дали времевия срок, за който ще

бъдат дадени е обоснован. Затова, моля да направите обоснована преценка дали да
промените това Ваше решение и всъщност, заобикаляйки една процедура, задкулисно и
неправилно да дадете 600 дка. за 10 години на един арендатор. Ако това се случи, аз ще
остана с впечатлението, че отново има някакви задкулисни договорки, отново се използва
това, че някой е общински съветник и отново продължаваме по модел, срещу който се
борихме доста дълго време.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Г-н Ангелов, Общинска администрация е запозната и е сведено
до тяхното знание за наличието на тези заявления. Освен това вчера при обсъждането на
заявленията в комисията, Общински съвет изрази мнение всички останали арендатори да
получат същото право.
Н. Христов – общински съветник: Явно г-н Ангелов не е запознат добре. На комисията
разгледахме договорите, в които има клауза в чл.18, ал.2, която дава възможност на
Общински съвет да промени срока на договора. Договорите са типови и Вашият съдържа
същата клауза, така че при искане от Ваша страна също може да Ви удължим срока.
Анатоли Ангелов – земеделски производител: Това заобикаля правилата на провеждане на
процедурата.
Стойчо Колев – гражданин: Преди 10 месеца имаше повреда на главния водопровод и изби
на тротоара пред моята къща. ВиК си свършиха работата, отстраниха повредата, но плочките
са разбити и не стават за употреба. Ходих при г-н Емурла, зам.-кмет, който ме увери, че ще
се поправи, но минаха няколко месеца. Приканвам от всички партии по един съветник да
дойде да види тротоара на какво положение е и дали трябва да се направи.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Информация за готовността на В и К за летен сезон 2017 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 приета информацията.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде
приета информация за готовността на ВиК за летен сезон 2017 г., моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Халил Исмаилов не участва в гласуването – отвод.
Със 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1.
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 26-2
Приема информация за готовността на ВиК за летен сезон 2017 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, заявявам официално, че напускам Специализирания
орган „Комисия за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси" и като
Председател и като член.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето 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: Да бъде приета Общинската програма за закрила
на детето в община Дългопол за 2017г.
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” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 26-3
Общински съвет – Дългопол приема общинска програма за закрила на детето в община
Дългопол за 2017 година.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за организиране на почасови,
съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в
общинска детска градина на територията на община Дългопол на второ четене.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”?
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1,
т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.68, ал.1 от Закона за предучилищното и
училищното образование, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 26-4
Приема Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и
сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска
градина на територията на община Дългопол на второ четене.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол,
относно: Издаване на запис на заповед от община Дългопол в полза на Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, Координиращ орган на фонд „Солидарност” –
Главна дирекция „Градско и регионално развитие по проект
“Възстановяване на
инфраструктура - пътища, отводнителни канали, канавки и дерета в с. Медовец, общ.
Дългопол” по договор № 2015BG16SPO001-018.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Финанси и бюджет”?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева

„ЗА”
„ЗА”
„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
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
Със 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1, т.
10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и на основание договор за отпускане на финансова помощ №
2015BG16SPO001-018 по проект “Възстановяване на инфраструктура - пътища,
отводнителни канали, канавки и дерета в с. Медовец, общ. Дългопол”, Общински съвет –
Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 26-5

1. Упълномощава кмета на община Дългопол да подпише Запис на заповед, без протест
и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер,
срещу представянето на този Запис на заповед да заплатя на поемателя – Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, Координиращ орган на фонд „Солидарност” –
Главна дирекция „Градско и регионално развитие”, сумата: 253 359,77 лв.) (двеста
петдесет и три хиляди триста петдесет и девет лева и седемдесет и седем ст.).
Платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане – до 05.08.2017 г. (два
месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ).
Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: в банка БНБ-гр.София, IBAN :
BG86 BNBG 9661 3000 1663 01, BIC - BNBGBGSD, на името на Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, Координиращ орган на фонд „Солидарност” –
Главна дирекция „Градско и регионално развитие”.
2. Възлага на кмета на община Дългопол да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по проект “Възстановяване на инфраструктура - пътища,
отводнителни канали, канавки и дерета в с. Медовец, общ. Дългопол” по договор №
2015BG16SPO001-018.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Приемане на финансово-счетоводен отчет и отчет за дейността на
„Медицински център І – Дългопол” ЕООД за 2016 година.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Финанси и бюджет”?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Да бъде приет отчета на „Медицински център І –
Дългопол” ЕООД за 2016 година, като към Източници за финансиране на МЦ 1 ЕООД бъде
добавена т. 4 – Община Дългопол, тъй като отпуснахме безлихвен заем на Медицинския
център.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Този заем не фигурира никъде, докато има официална шапка
над този Медицински център, може и да бъде опростен. Имах подготвени 7 въпроса, ако

може да ги изчистят, но знаете как се развиха нещата. За мен това не е финансово-счетоводен
отчет, тук липсват много неща, аз успях да кажа само за общината и затова това е залегнало в
отчета, но никой не пожела да ме изслуша. Явно колегите съветници не се интересуват какво
става. Тук правя второто си заявление – от тук-нататък Злати Златев няма да отговаря за
двете дружества. Всички въпроси да се отправят към кмета и към общинските съветници.
Н. Диянова – общински съветник: Нямам права нито да отнемам думата на някого, нито да
му я давам. Вие си поставихте въпроса, започнахме да разговаряме, Вие излязохте и казахте,
че имам лично отношение. Нямам никакво лично отношение към никого.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
финансово-счетоводния отчет и отчета за дейността на „Медицински център І – Дългопол”
ЕООД за 2016 година да бъде приет, моля да гласува!
„Против”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„Възд. се”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
отвод
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
„Против”
15. Борислав Благоев Николов
„Против”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – 3 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас;
Недялка Филчева не участва в гласуването – отвод.
Със 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл.21, ал.1.
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 26-6
Приема финансово-счетоводен отчет и отчет за дейността на „Медицински център І –

Дългопол” ЕООД за 2016 година.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол,
относно: Отчетен доклад от Читалищни настоятелства на територията на община Дългопол,
за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по чл.26, ал.2 от ЗНЧ и
за изразходваните от бюджета средства през 2016г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво е становището на ПК „Образование, култура, младежки и
спортни дейности”?
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: Да бъде приет проекта за решение.
Н. Христов – общински съветник: Вчера на комисиите разбрахме, че не всички читалища
са си представили отчетите. По този повод предлагам на колегите въпросните читалища да
бъдат санкционирани с максималната глоба, а средствата да бъдат разпределени на

останалите читалища, които развиват дейност. Това предложение да бъде включено в
проекта за решение като т.2.
Ал. Александров – общински съветник: Искам да доразвия това, което каза г-н Христов. Не
само не са си представили отчетите, а има и читалища, които не са си представили Годишна
програма до края на м. Ноември, както е срока. Аз предлагам с тези читалища кмета да не
сключва договор, защото няма на каква база да се сключи договор за изпълнение на
програма за новата година, като няма представена такава и те да бъдат извадени от
програмата. Не представят отчет, не представят програма – това са все задължения, които са
вменени в закона, а ние продължаваме да ги финансираме. На читалища, които имат дейност
им режем финансите.
Ф. Хасан – Нач. отдел ОХД: Искам да поясня, че е само едно читалището, което не е
представило план за дейността си за 2017г. от тези, които са субсидирани с държавни
средства и това е читалището в с. Поляците. Читалищата в с. Красимир и в с. Камен дял не
развиват дейност.
Ив. Трендафилова – представител на НЧ”Н. Й. Вапцаров-1896”-Дългопол: Точно за това
читалище аз съм твърдо убедена, че има представени отчет и план, защото те минаха и ни
показаха, че имат.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Общинска администрация ще проверят, това, което казвате.
Кр. Железов – общински съветник: Предлагам да им наложим минималния размер глоба
като предупреждение.
Ив. Трендафилова – представител на НЧ”Н. Й. Вапцаров-1896”-Дългопол: Всички
читалища, без изключение не са получили общинска субсидия. Тази субсидия, която е за
субсидирана численост, я получават от Министерството на културата на базата на
информационни карти за тяхната дейност. На местно ниво те не са получили 1 лв., какъв
отчет искате?
Ал. Александров – общински съветник: Мисля, че Ивелина Трендафилова е напълно права.
Те получават това, което им е отпуснато като субсидия, даже и не го получават. Например в
с. Сава им е определено 0,25 за субсидия, а те получават 0,75.
Ив. Трендафилова – представител на НЧ”Н. Й. Вапцаров-1896”-Дългопол: Нищо
подобно, те имат 0,75, това ние не го измисляме, получават си я от Министерството на
културата и се обявява на страницата на Министерството на културата.
Ф. Хасан – Нач. отдел ОХД: Закона не различава държавна и общинска субсидия. Записано
е, че представят отчет до 31 март в деловодството на общински съвет и общинска
администрация, също така представят програма за дейността си до м. Ноември, не уточняват
за коя субсидия. Има си санкции за непредставяне на отчет, това е!
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Обединяваме ли се около налагане на глоба в минималния
размер? Да. Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за решение да бъде
приет за решение на ОбС-Дългопол с добавена т.2 - Задължава Кмета на община Дългопол да
наложи глоба в минимален размер на читалищата, които не са си представили отчетите за
изпълнението на читалищните дейности и за изразходваните от бюджета средства в срока по
чл. 26а, ал. 4, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.
Даниела Костадинова не участва в гласуването – отвод.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, на основание чл. 21, ал. 1, т.
24 във връзка с т.12 от Закона за местното самоуправление и администрация и чл. 26а, ал.
5 и чл.33 от Закона за Народните читалища, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 26-7

1. Общински съвет – Дългопол приема докладите за Читалищни настоятелства на
територията на община Дългопол, за осъществените читалищни дейности в изпълнение
на програмата по чл. 26, ал. 2 от Закона за Народните читалища и изразходваните от
бюджета средства през 2016 година, съгласно приложения от №1 до № 10.
2. Задължава Кмета на община Дългопол да наложи глоба в минимален размер на читалищата,
които не са си представили отчетите за изпълнението на читалищните дейности и за
изразходваните от бюджета средства в срока по чл. 26а, ал. 4.
ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на Програма за Развитие на читалищната дейност в Община Дългопол за
2017 год.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво е становището на ПК „Образование, култура, младежки и
спортни дейности”?
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси?
Ал. Александров – общински съветник: Искам да изразя становището на цялата група
общински съветници от БСП, относно представената ни Програма за Развитие на
читалищната дейност. В тази програма няма никаква дейност – има констатации, има
анализи, но няма дейност. Питам аз какво приемаме в момента? Защо в тази програма са
включени читалищата, които нямат дейност и нямат програма за дейност? Следващият ми
въпрос е свързан с финансирането на читалищата с т.нар. субсидирани бройки. Не мога да
вникна в принципа на финансирането. Ако приемем, че връщаме финансирането от предната
година, защо това не важи за читалището в Яворово, то си остава с миналогодишното
финансиране. Защо се наказва само едно читалище? Да не би това да е в следствие на това,
че то имаше смелостта да се отдели финансово от читалището-майка? Това наказателна
операция ли е? Тук в тази програма за дейност са представени субсидиите на читалищата, с
които съгласно закона, трябва да им бъдат предоставени за самостоятелно управление. В
колко банкови сметки се предоставят тези пари?
Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол: В три банкови сметки.
Ал. Александров – общински съветник: Значи би трябвало да имаме три читалища. Влязох
в регистъра на Министерството на културата, защото допуснах, че имаме сдружения, но там
нямаме регистрирани сдружения. Съгласно Закона за Народните читалища, когато
читалищата се сдружат, те придобиват статут на юридическо лице, когато бъдат вписани в
регистъра. В регистъра няма сдружения от Дългопол. Нашата група ще гласуваме „Против”,
не заради това, че сме против финансирането на читалищата, а заради това, че структурата,
която е представена, програмата, която е представена не съответства на закона. Има
достатъчно време тази програма да бъде преработена, представена с дейностите, които
предвиждат читалищата и разпределена по читалища, които са представили такива дейности.
Предлагам програмата да се оттегли, да се преработи и да се внесе за следващото заседание
на ОбС.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колега Александров, щях да бъда особено щастлив, ако така
добре се бяхте изказали и по предходния отчет за Медицинския център.
Ал. Александров – общински съветник: Той не е в моята комисия.
Кр. Костов – гражданин: Чухме изказването на г-н Александров във връзка с
финансирането на читалищата. Този филм си го спомням, защото защитавах интересите на
читалищата по едни дела. Същият сценарий за парализиране дейността на читалищата в
цялата община в момента г-н Александров иска да го приложи пак. Ако не е прочел
решението на Върховния съд как се разпределят средствата на читалищата, да го направи. Не
правете грешката, която беше допусната предходната година, защото има срок за
утвърждаване бюджета на читалищата и има срок, до който трябва тези материали да се
изпратят в Министерството.

Ив. Трендафилова – представител на НЧ”Н. Й. Вапцаров-1896”-Дългопол: Ние не можем
да разпределяме субсидираната численост. Министерството на културата посочва в кое
читалище колко и защо. Субсидираната численост не означава щатна бройка, заради това се
е получило 1,25 бр. в читалището в с. Сава. Освен това 10 читалища сами пожелаха така да
стане разпределението. Предложили сме механизъм за разпределение, включвайки
дейностите, населението по възраст, по пол, услуги, които се изпълняват за населението от
читалищата, колективи, натовареност и мероприятия. Не може в едно населено място с 223
човека население, с 14 деца да имаш пълен щат на 8 часа.
Ал. Александров – общински съветник: Ако Вие представите разпределението на
Министъра за субсидираните бройки в читалищата, аз ще си оттегля предложението.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, по предложението на г-н Александров. Който е
съгласен Докладната записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Приемане на Програма за Развитие на читалищната дейност в Община Дългопол за 2017 год.
да се оттегли, да се преработи и да се внесе за разглеждане на следващото заседание на ОбС,
моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 3 гласа;
“ПРОТИВ” – 4 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 10 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение от докладната 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
отвод
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа;
Даниела Костадинова не участва в гласуването – отвод.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, на основание чл. 21, ал.1, т.
23 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, Общински съвет –
Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 26-8

Общински съвет – Дългопол приема „Програма за развитие на читалищната дейност в община
Дългопол за 2017 година”.
В 11:05ч. бе обявена 15 минутна почивка, след което заседанието продължи със 17
общински съветника.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТ: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол,
относно: Отмяна на Решение № 71-1/21.05.2015г. на Общински съвет – Дългопол в
съответствие с Наредба № 26 за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и
инвалидите в Община Дългопол.

Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво е становището на ПК „Здравеопазване и социални
дейности” и ПК „Финанси и бюджет”?
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Да бъде приет проекта за решение.
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Да не бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси?
Ал. Александров – общински съветник: Казах го и на ПК „Финанси и бюджет”, че отмяната
на Решение № 71-1/21.05.2015г. спира възнаграждението на уредника на пенсионерския клуб
в гр. Дългопол. Това не е решение. Предлагам общинска администрация да оттегли
предложението за отмяна на това решение и да се внесе в законовия срок промяна в Наредба
№26, където да се регламентира заплащането на уредниците и тогава да се отмени това
персонално решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Противно на Вашето мнение, едното не пречи на другото. Нека
за сесията през м. Май да се внесе изменение на Наредба №26. Според мен не е редно при
действащи 7 пенсионерски клуба, персонално за един от уредниците да се гласува
възнаграждение.
Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол: Внасяме едно допълнение към проекта за
решение, за да стане ясно тези средства след отмяната на решението как точно ще се
рапределят. Затова като т.2 сме добавили - Средствата да бъдат преразпределени поравно и
предоставени за издръжка на регистрираните и действащи клубове на пенсионера и инвалида
в община Дългопол. Мисля, че така е най-справедливо.
Ал. Александров – общински съветник: Дайте на всички по равно е една от най-грешните
практики. Тук има повече от 80 члена, които са в 3 стаи, където се поддържа и пали печка, а
има клубове на пенсионера, където влизат 5 човека. Затова навремето взехме персонално
решение за дългополския клуб, защото е най-големия, с най-голяма дейност.
Д. Костадинова – общински съветник: На територията на общината има и други
пенсионерски клубове, в които също се пали печка. Общината се грижи за това да имат
осигурени дърва, независимо от това дали влизат 5 или 10 човека. Има клубове, които не се
ползват само за развлечения и игра на карти, а и за тъжни и весели ритуали.
Ф. Хасан – Нач. отдел ХДО: Когато направихме предложението и корекцията в проекта за
решение, сме запознати със структурата и дейността на пенсионерските клубове на
територията на общината. Именно затова сме подчертали, че тези средства ще се разпределят
за издръжка на пенсионерските клубове, защото издръжката на всеки един клуб е една и
съща. На територията на общината има 7 регистрирани и действащи пенсионерски клуба.
Н. Христов – общински съветник: Не съм съгласен с кмета тези средства да се разпределят
по този начин и не съм съгласен да лишим най-големия клуб в цялата община от уредник.
Кой ще им чисти и кой ще им пали печките? Помислете трезво, колеги.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Общински съвет трябва да взима принципни решения, а не
персонални.
Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол: Безпринципно е това решение, затова ще
подработим Наредба № 26, в която ще определим заплащане на уредниците, диференцирано
според броя на членовете.

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” – 2 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл.21, ал.1, т.23
от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 26-9
1. Отменя на Решение 71-1/21.05.2015 год. на общински съвет - Дългопол;
2. Средствата да бъдат преразпределени поравно и предоставени за издръжка на
регистрираните и действащи клубове на пенсионера и инвалида в община Дългопол;
3. Възлага на Кмета на община Дългопол да предприеме съответните действия за
изпълнение на настоящето Решение.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол,
относно: Вътрешни компенсирани промени на капиталовата програма към 30.04.2017г. по
функции и източници на финансиране.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво е становището на ПК „Финанси и бюджет”?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси?
Ал. Александров – общински съветник: Защо се налага тази промяна?
Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол: Едната промяна е фактура от 2015г., която беше
заложена в капиталовата програма за 2015г. – 42 000лв. по договор за допълнителни СМР,
доплащане за дограма за спортния център в с. Аспарухово. Не я платихме през 2015г.,
защото нямаше средства, през 2016г. я забравихме, за 2017г. също не е включена в
капиталовата програма, затова правим вътрешнокомпесационни промени за сметка на
собствените приходи. Другата промяна е 24 000лв. по капиталовата програма, ще
асфалтираме 300 м. улици. Около 32 000лв. ще даде ВиК-Варна за подмяна на
водопроводната мрежа, те плащат материалите и труда, а ние правим изкопа и след това
зариваме. Улиците са „Отец Паисий”, „Пейо Яворов” и „Филип Тотю”.
М. Иванова – общински съветник: Искам да поясня, че тези 42 000лв. за спортния център в
с. Аспарухово са проектантска грешка при изчисления и по закон общината трябва да ги
плати.
Ал. Александров – общински съветник: Колко финансиста има в счетоводния отдел на
общината? Може ли някой да забрави фактура? А дали има други забравени фактури?
М. Муталиб – общински съветник: Какво значи проектантска грешка? Има договор с
някаква проектантска организация за Х-сума, защо общината трябва да поема някакви
задължения за чужди грешки?
М. Иванова – общински съветник: Бързахме, КСС дойде в последния момент и хората,
които са изчислявали са допуснали грешка.
Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол: Това, че трябва да платим фактурата е безспорно.
Подписано е от възложител, инвеститорски контрол, строителен надзор и авторски надзор.
Било е заложено в бюджета, ще го платим. Повече ме притеснява проблема с 500 хиляди лв.,
там е назначена прокурорска проверка и се надявам да излязат със становище, че не дължим
тези пари. АДФИ дойде, направи си предписанията, уведомена е прокуратурата, водят се
следствени действия и се надявам да назначат експертиза, която да докаже, че не ги дължим
тези пари.
М. Иванова – общински съветник: Когато се заговори за тези 500 хиляди лв. задължения на
общината, аз казах, че общината не дължи тези пари. Мина проверката, има леки нарушения.
Проверката на държавен контрол е, че общината не дължи тези пари. Бях викана, бях

разпитана и проверяващия от държавна инспекция е на мнение, че такова задължение няма
общината. Не съм съгласна да се слага петно върху моето име и не съм съгласна общината да
плаща на строители нещо, което не дължи. Ако трябва ще отида в Брюксел, аз като личност
ще се боря това да не се случи.
Ал. Александров – общински съветник: В проекта за решение е записано, че това са
вътрешни компенсирани промени в капиталовата програма и парите ще бъдат взети от
заложения план за съфинансиране на проекти, т.е. от проекта за улично осветление, което
означава, че този проект няма да се осъществи и ще имаме едни 160 000лв. за разпределяне
по капиталовата програма. Не можах да разбера какво точно остава.
Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол: Този проект вероятно няма да стане, защото
изменят условията. Преди доплащането на общината беше 15 %, след промяната трябва да
доплащаме 85 %, а държавата 15 %.
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
„Възд. се”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
„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” – 1 глас;
Със 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, 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 26-10

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 ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Разглеждане и утвърждаване на направените разходи за командировки от
Кмета на общината и от Председателя на Общински съвет за периода 01.01.2017г.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: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
Със 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 8, ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната и чужбина и чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА,
Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 26-11
1. Утвърждава изразходваните средства за командировки в страната и чужбина за периода
01.01.2017г. до 31.03.2017г. както следва:
На Злати Златев - Председател на общински съвет – 372,60 лв.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Одобряване на разход, свързан с придобиване на дълготраен материален
актив.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Финанси и бюджет”?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
Със 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1,
т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 26-12
1. Дава съгласие за закупуване на 4 (четири) броя Преносими компютри на стойност
4201,20 лв. с ДДС, от средствата на МКБППНМН.
2. Упълномощава Кмета на Община Дългопол да предприеме всички необходими
действия във връзка с изпълнение на решението.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Даване на съгласие за поставяне на стационарна експозиция на
територията на Община Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво е становището на ПК „Териториално устройство и
екология”?
Р. Дукова – Предс. на ПК ТУЕ: Да бъде приет проекта за решение.
Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол: Става въпрос за самолет МИГ-21 бис,
преотстъпен безвъзмездно от Министъра на отбраната, остатъчната му стойност е 1 млн. 200
хил. лв. Ще го поставим където решим, вероятно в с. Аспарухово. Идеята е да възпитаваме
патриотизъм в младите хора. Знаете, че на много места в България има поставени такива
експонати. Ще направим допитване до населението за мястото на поставяне. Трябва да бъде
в паркова обстановка, за да има достъп.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Това няма да бъде паметник, свързан с някоя от войните, а поскоро атракция.
Ал. Александров – общински съветник: Какви са разходите по доставянето?
Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол: Има спонсор за изливане на фундамента. Нашите
разходи са по доставката, самолета вървеше заедно с 4 камиона, ние камионите сме ги
докарали, ще го сглобят специалисти от завода в гр. Пловдив.
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” – 2 гласа.

С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл.21, ал. 1, т.14
и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 26-13
1. Дава съгласие да бъде поставена стационарна експозиция на територията на Община
Дългопол.
2. Възлага на Кмета на Община Дългопол да предприеме съответните действия за изпълнение на
настоящето решение.

В 12:00ч. бе обявена 5 минутна почивка, след което заседанието продължи със 17
общински съветника.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на
Община Дългопол, относно: Кандидатстване по процедура BG16M10P002-2.002
„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Стратегическо планиране и европроекти” и ПК „Финанси и бюджет”?
М. Иванова – Предс. на ПК СПЕП: 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
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
Със 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.6,
ал.2, чл. 59, чл.61, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл.31, ал.1, т.1 и 2 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет – Дългопол
прие:

РЕШЕНИЕ 26 – 14
1. Общински съвет – Дългопол дава съгласие община Дългопол да кандидатства с проектно
предложение за изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталация на
компостиране по процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за
предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020 г.” съвместно с общини бенефициенти - Аврен, Бяла,
Дългопол, Девня, Долни Чифлик, Провадия, Суворово, Вълчи Дол и Ветрино.
2. Общински съвет – Дългопол дава съгласие община Девня да бъде определена като
водеща община за проектно предложение за изграждане на инсталация за предварително
третиране и инсталация на компостиране за общини Аврен, Бяла, Дългопол, Девня,
Долни Чифлик, Провадия, Суворово, Вълчи Дол и Ветрино по процедура
№
BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови
отпадъци“ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, а
общините Аврен, Бяла, Дългопол, Долни Чифлик, Провадия, Суворово, Вълчи Дол и
Ветрино, са общини- партньори.
3. Общински съвет – Дългопол дава съгласие съоръженията, които следва да се изградят по
процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и
изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на
битови отпадъци” за регион Провадия, съгласно изготвени Анализ за необходимостта от
изграждане на допълнителна инфраструктура за третиране на отпадъците и Анализ за
ефективност на централизиран и децентрализиран подход за изграждане на
инфраструктура за управление на отпадъците, са:
- Инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци генерирани
от общините - Аврен, Бяла, Дългопол, Девня, Долни Чифлик, Провадия,
Суворово, Вълчи Дол и Ветрино, попадаща в УПИ ІІІ-68 с ЕКАТТЕ 55110,
в землището на с. Падина, община Девня, област Варна;
- Инсталация за компостиране на зелените отпадъци от общините – Аврен,
Бяла, Дългопол, Девня, Долни Чифлик, Провадия, Суворово, Вълчи Дол и
Ветрино, на площадка, попадаща в УПИ ІІІ-68 с ЕКАТТЕ 55110, в
землището на с. Падина, община Девня, област Варна;
- Разпределението на задълженията на общините по изпълнението на целите
по чл.31 от ЗУО, да стане чрез постигане на законовите изисквания по чл.
31, ал. 1, т. 1 и т. 2, от всяка една община поотделно - член на Регионалното
сдружение, за изградените инсталации.
4. Общински съвет – Дългопол дава съгласие изградената със средства по процедурата
инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество, да бъде публична общинска
собственост/съсобственост на всички общини, които ще ползват изградените инсталации.
Собствеността на изградената инфраструктура (инсталации за компостиране и
инсталации за предварително третиране), преди въвеждането и в експлоатация, да бъде
прехвърлена от община Девня, общината - собственик на терена, съответно носител на
вещното право на строеж, на останалите общини, съгласно договорените дялове на
съсобственост на всяка една от тях. Необходимата съпътстваща инфраструктурата към
инсталациите е собственост на общината, в чиито административни граници се намира тя
- община Девня, като:
- Инсталацията за предварително третиране на битовите отпадъци,
генерирани от общините - Аврен, Бяла, Дългопол, Девня, Долни Чифлик,

Провадия, Суворово, Вълчи Дол и Ветрино, разположена в УПИ ІІІ-68 с
ЕКАТТЕ 55110, в землището на с.Падина, община Девня, област Варна, да е
собственост на общините Аврен, Бяла, Дългопол, Девня, Долни Чифлик,
Провадия, Суворово, Вълчи Дол и Ветрино;
- Инсталацията за компостиране на зелените отпадъци от общините – Аврен,
Бяла, Дългопол, Девня, Долни Чифлик, Провадия, Суворово, Вълчи Дол и
Ветрино, разположена в УПИ ІІІ-68 с ЕКАТТЕ 55110, в землището на
с.Падина, община Девня, област Варна, да е собственост на общините
Аврен, Бяла, Дългопол, Девня, Долни Чифлик, Провадия, Суворово, Вълчи
Дол и Ветрино.
Процентното разпределение на собствеността между общините да стане на база брой
население по настоящ адрес, както следва:

община
Аврен
Бяла
Дългопол
Девня
Долни чифлик
Провадия
Суворово
Вълчи дол
Ветрино
общо

брой население
9658
3326
13715
8752
18914
21401
7455
9759
5070
98 050

собственост на
инсталация за
предварително
третиране-Девня, %
разпределение
9,850076492
3,392146864
13,98776135
8,926058134
19,29015808
21,82661907
7,603263641
9,953085161
5,170831209
100

5.Общински съвет – Дългопол определя:
5.1 Възлагането на експлоатацията на изградените съоръжения да се възложи по
Закона за обществените поръчки, както следва:
За Инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци, генерирани от
общините - Аврен, Бяла, Дългопол, Девня, Долни Чифлик, Провадия, Суворово,
Вълчи Дол и Ветрино, съвъзложители са общините - Аврен, Бяла, Дългопол,
Девня, Долни Чифлик, Провадия, Суворово, Вълчи Дол и Ветрино;
За Инсталация за компостиране на зелените отпадъци, генерирани от общините –
Аврен, Бяла, Дългопол, Девня, Долни Чифлик, Провадия, Суворово, Вълчи Дол и
Ветрино, съвъзложители са общините Аврен, Бяла, Дългопол, Девня, Долни
Чифлик, Провадия, Суворово, Вълчи Дол и Ветринo.
5.2. Възлагането на изграждането на съоръженията да се възложи по Закона за
обществените поръчки, като възложител да е съответната община - собственик на терена,
както следва:
- За Инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци, генерирани от
общините - Аврен, Бяла, Дългопол, Девня, Долни Чифлик, Провадия, Суворово, Вълчи Дол и
Ветрино, възложител да е община Девня.
- За Инсталация за компостиране на зелените отпадъци, генерирани от общините –
Аврен, Бяла, Дългопол, Девня, Долни Чифлик, Провадия, Суворово, Вълчи Дол и Ветрино,
възложител да е община Девня.

5.3. Възлагането на изграждането на съпътстващата инфраструктура да се възложи по
Закона за обществените поръчки, като възложител за съответната инсталация да е общината,
в чиито административни граници се намира, както следва:
- За инфраструктурата към Инсталация за предварително третиране на битовите
отпадъци, генерирани от общините - Аврен, Бяла, Дългопол, Девня, Долни Чифлик,
Провадия, Суворово, Вълчи Дол и Ветрино, възложител да е община Девня.
- За инфраструктурата към Инсталация за компостиране на зелените отпадъци,
генерирани от общините – Аврен, Бяла, Дългопол, Девня, Долни Чифлик, Провадия,
Суворово, Вълчи Дол и Ветрино, възложител да е община Девня.
5.4. Възлагането на останалите обществени поръчки, извън тези за експлоатация и
изграждане на инсталациите за компостиране и предварително третиране на отпадъците и
инфраструктурата към тях и такива, свързвани с Инсталация за предварително третиране на
битовите отпадъци, Инсталация за компостиране на зелените отпадъци, възложител да е
община Девня.
6. Общински съвет- Дългопол задължава община Дългопол да не се присъединява към
друго РСУО за срока на изпълнение на проекта и най-малко 5 год. след окончателното
плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020.
7.Общински съвет - Дългопол задължава община Дългопол да не прехвърля на трети
лица собствеността на изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч.
движимо и недвижимо имущество, и съпътстваща инфраструктура, най-малко в
продължение на 5 години от окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС
2014-2020 г.
8. Общински съвет- Дългопол дава съгласие за проектно предложение на общини Аврен, Бяла, Дългопол, Девня, Долни Чифлик, Провадия, Суворово, Вълчи Дол и Ветрино,
процентното разпределение на разходите /допустими, недопустими /в т.ч. ДДС/, и
първоначални/, между общините бенефициенти, представляващи собствено участие на
общините, да стане на база брой население, както следва:
община
Аврен
Бяла
Дългопол
Девня
Долни чифлик
Провадия
Суворово
Вълчи дол
Ветрино
общо

брой население
9658
3326
13715
8752
18914
21401
7455
9759
5070
98 050

% разпределение
9,850076492
3,392146864
13,98776135
8,926058134
19,29015808
21,82661907
7,603263641
9,953085161
5,170831209
100

Необходимите финансови ресурси за покриване на първоначалните допустими разходи
по проекта, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 2014-2020 г. и да разполага
с финансови ресурси от други източници за покриване на допустими разходи по проекта,
които няма да бъдат финансирани от ОПОС 2014-2020 г., вкл. собствения принос, както и
да разполага с финансови ресурси от други източници за покриване на недопустимите
разходи, необходими за изпълнението на проекта да се осигурят чрез разходване на
отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците или чрез ползване на заем
от фонд „Флаг“.

9. Общински съвет – Дългопол дава съгласие при налагане на евентуални санкции
и/или финансови корекции, отнасящи се до функционирането на определена
инсталация, същите да се поемат от общината/общините, експлоатиращи съответната
инсталация.
10. Общински съвет - Дългопол одобрява Споразумение за партньорство за подготовка и
кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за
предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съгласно приложение 1 към докладната
записка.
11. Възлага на Кмета на Община Дългопол да подпише споразумение Споразумение за
партньорство и предприеме всички необходими действия за кандидатстване на
Общината, съвместно с общините от регион Провадия.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: Разглеждане на заявления от „Фиш Мар България” ЕООД и
„Камчия Вали” ЕООД, относно изменение на договор за аренда.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Становището на ПК „Собственост и стопанство” е да бъде
приет следният проект за решение: 1.„Община Дългопол дава съгласие да бъде изменен
Договор за аренда от 29.07.2016г., вписан в Служба по вписванията с вх. Рег. № 4216, Акт
№163, том ХІ, дело № 2224/16 от 04.08.2016г. и рег. № АУ33785196439 в ОС „Земеделие” –
гр. Дългопол, между Община Дългопол и „Фиш Мар България” ЕООД, като в чл.1, ал.2 се
чете вместо за 5 /пет/ години, за 10 /десет/ години.” Става въпрос за трайни насаждения.
2. Настоящото решение да се отнася за всички участници в търга.”
Анатоли Ангелов – земеделски производител: Искам първо да помоля за мнението на г-жа
Панайотова и г-н Георгиев. Второ: какво ще стане с арендното плащане за следващите 5
години, понеже това беше предмет на търг, имаше наддаване, а след 10 години рентата може
да е 100 лв. Ако не бях разбрал по не нормалните канали, това щеше ли да бъде предложено
за останалите арендатори?
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Разбира се. Това беше обсъждано в присъствието на поне 10
общински съветника. Всички са поставени при равни условия.
Анатоли Ангелов – земеделски производител: Тези ниви са десетки, ако не и стотици,
пръснати са из целите землища и са различна площ. Ако се ползват в реални граници ще се
накъсат всички блокове. Ако ще се ползват на комасация, ще трябва да се разменят с други
колеги.
М. Иванова – общински съветник: Аз лично като общински съветник казвам, че ако има
някой от арендаторите, който иска да прави трайни насаждения, аз лично ще съдействам и
ще се боря вие да си комасирате парчето за трайни насаждения.
Анатоли Ангелов – земеделски производител: Това е лъжа! Вие купихте нива в моите
орехи.
М. Иванова – общински съветник: Тя е ваша. Аз никога няма да посегна върху нещо, което
не е мое. Въпросната територия е почти комасирана чрез покупка, чрез договори и по този
начин се обособяват масиви с трайни насаждения. Колега, ако ние не си стиснем ръцете и не
се борим, никой от нас утре няма да може да засее едно дръвче, едно лозе.
Т. Панайотова - Нач.отдел УТОСТГЗ: Запознах се с исканията, които са входирани,
проверих договорите, проверих имотите и трябва да ви кажа, че сключването на договора е
след проведена процедура за отдаване под аренда на имотите. В тази процедура са
определени условията, това са имотите и това са годините. За мен промяна от Общински
съвет за удължаване срока на договорите е незаконосъобразно. Това е моето становище. Тези
имоти в по-голямата си част са земи по чл.19. С промяната на Закона за опазване на

земеделските земи, който беше публикуван в бр. 100 през 2015г., има определен режим на
ползване на земите по чл.19. В тези земи задължително общинския съвет настанява лица със
съдебни решения по §27 и затова общинска администрация е приела срока на арендните
договори да бъде 5 години. Ние в момента имаме неравнопоставеност на съответните
участници. Ако ние бяхме обявили 10 годишен срок, всеки щеше да си участва в търга и да
си направи неговия бизнес план за участие. Така че за мен промяната в договора от
общинския съвет е нарушение. Преотдаване може да стане, защото е залегнато в съответния
договор, например, когато общинския съвет вземе решение за настаняване по съдебни
решения на хора или когато общината има извършване на инфраструктурни проекти точно в
тези имоти се прекратява договора.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: От колко време не сме настанявали хора със съдебни решения?
Т. Панайотова - Нач.отдел УТОСТГЗ: Вината не е в общинска администрация.
Общинската служба по Земеделие прави предложение пред общински съвет, общински съвет
взима решение за настаняване, дава решението на службата, от там нататък ангажиментите
на общинска администрация приключват.
Кр. Железов – общински съветник: Процедурата е тази наистина, но Вие казахте, че не е
ваша вината. Когато дойдох в ОС „Земеделие” имаше куп неизпълнени съдебни решения,
започнахме тази процедура и редовните ги изпълнихме. В момента аз съм убеден, че в
администрацията има поне 7-8 такива молби, които не са внесени на заседание на общински
съвет за настаняване. Толкова по този въпрос. Безспорно през 2015 година с промяната в
закона, земите по чл.19 служат за крупни мащабни мероприятия на общината, за настаняване
и т.н., условията са изброени. Питам аз администрацията защо провеждат търг при отдаване
под аренда за 5 години, защото това е достатъчно „дълъг” срок? От първия ден на този
мандат съм декларирам едно нещо, че аз няма да стана причина за спиране на никоя
икономическа инициатива или на бизнес намерение на територията на община Дългопол. Не
са важни европейските фондове, трябва да създадем среда за развитие на икономиката на
община Дългопол, защото след 10 години няма да има кой да върви по тези улици. За това,
когато се прави нещо, трябва да се огледа от всички страни.
М. Муталиб – общински съветник: Г-жа Панайотова каза, че ако удължим срока от 5 на 10
години нарушаваме закона. Има процедура, която е минала и е за 5 години, защо трябва да
нарушаваме закона?
Кр. Железов – общински съветник: Коментирахме вчера дали е законосъобразна тази
промяна, отговора е 50/50. Има няколко членове, точки и клаузи в договора за аренда, където
дават възможност за заобикаляне на закона, но няма единно мнение дали е законосъобразно
или не.
Д. Костадинова – общински съветник: Вчера видях заявленията за първи път. Много съм
объркана кое е законосъобразно и кое не е. Мисля, че колегите също не са убедени дали
решението, което предстои да вземем е законосъобразно. При други условия на търга е
можело да участват и други участници.
М. Иванова – общински съветник: Въпрос на съвест е, въпрос на това е дали кмета ще
изпълни своите обещания в началото на своя мандат. В тази стъпка и с това решение не става
въпрос за мен, така или иначе ние ще стигнем до съгласие, който прави трайни насаждения
ще си подадем ръка и ще комасираме. Моля Ви, г-жо Панайотова, не създавайте раздори
между колегите. Не сме в нарушение на закона и не сме в нарушение на договора, защото
т.18 дава това право. Не общинска администрация решава по какъв начин да се стопанисва и
управлява една собственост, а това е воля на общински съвет.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, прекратяваме дебатите, в процедура на поименно
гласуване, който е съгласен да бъдат изменени арендните договори на „Фиш Мар България”
ЕООД и „Камчия Вали” ЕООД от 5 на 10 години, моля да гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов

„ЗА”
„Против”

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

РЕШЕНИЕ 26-15
1. Не допуска изменение на договора за аренда между Община Дългопол и „Фиш Мар
България” ЕООД от 5 на 10 години.
2. Не допуска изменение на договора за аренда между Община Дългопол и „Камчия Вали”
ЕООД от 5 на 10 години.
Ал. Александров – общински съветник: Лично аз гласувах „Въздържал се”, защото
предложенията на г-жа Иванова за промяна в сроковете на тези договори могат да бъдат
променени от общински съвет, в това няма съмнение. Мен по-скоро ме притеснява друго и
ще помоля на следващата сесия да бъде разгледан принципно въпроса за тези арендатори на
територията на общината, които искат да правят трайни насаждения и нека да решим
принципно въпроса за тях. Комисията, която отговаря за това да събере тази информация и
да предложим принципно решение.
В 12:43 ч. Хатидже Чолак и Борислав Николов излязоха от залата и заседанието продължи
с 15 общински съветника.
Т. Панайотова - Нач.отдел УТОСТГЗ: Въпроса за създаване на трайни насаждения стои от
доста време. Има едно решение на общински съвет, което трябваше да бъде пак такава
процедура с подаване на заявления и т.н. Моите притеснения идват от това, че това са земи
по чл.19. На обучението, на което бях с представители от Министерството на земеделието
съм задала въпроса „може ли общината да извърши отдаване за по-дълъг срок при изтичане
на амортизационния срок на трайните насаждения”, отговорите бяха отрицателни. От
06.04.2017г. влезе в сила решението на Дирекцията за предоставяне на земите по чл.19 в
землището на гр. Дългопол. В Протокола има забележка общинска администрация да се
съобразява с ограниченията на земите по чл.19, които са залегнати в закона. Това не е моя
прищявка, разберете го! Искам да се прави разграничение от земи по ОПФ и земи по чл.19.

Ал. Александров – общински съветник: Защо не излязохте с писмено становище пред
общински съвет за всичко това, което го говорите, а не ние да гадаем кое може и кое не и
работата щеше да приключи още в комисиите?
Т. Панайотова - Нач.отдел УТОСТГЗ: Защото не се спази срока, в който трябваше да ми се
връчат заявленията, за да мога аз да дам отговор.
М. Иванова – общински съветник: За да пусна тези заявления, аз съм се консултирала и
имам запитване в Министерството и тяхното становище е различно от становището на г-жа
Панайотова. Няма право да се разпорежда със земи по чл.19, но никой не ограничава начина
на трайно ползване.
Д. Иванов – общински съветник: Отрицателен вот. Обяснявам моя отрицателен вот съвсем
на достъпен език. Когато искам да засея една джанка или круша си я сея в двора, а не навън
или в нивата на комшията. Благодаря ви!
В 12:50 ч. Маринка Иванова излезе от залата и заседанието продължи с 14 общински
съветника.
Н. Диянова – общински съветник: Аз също бях много объркана, защото за мен също това е
непозната материя. Аз съм „За” инвестициите, но прозрачно, навреме, на сайта на общината,
за да са запознати хората.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – 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 е да бъде отпусната еднократна помощ в размер на
300 лв. на Севда Ангелова Райчева, заявление с вх. № 9400 – 419/06.03.2017г.
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 Севда Ангелова Райчева, 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” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
отсъства
„ЗА”
„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 26–16–1
1.Отпуска еднократна помощ на Севда Ангелова Райчева – жител на с. Величково, 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 50 лв. на Деян Николов Жечев, заявление с вх. № 9400-565/23.03.2017г.
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 Деян Николов Жечев, 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
отсъства
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
отсъства
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„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 26–16–2
1.Отпуска еднократна помощ на Деян Николов Жечев – 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 50 лв. на Веселина Любенова Маринова, заявление с вх. № 9400381/28.02.2017г.

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 Веселина Любенова Маринова,
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
отсъства
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
отсъства
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„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 26–16–3
1.Отпуска еднократна помощ на Веселина Любенова Маринова – жител на с. Камен дял, 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 100 лв. на Величка Драганова Тодорова, заявление с вх. № 94003661/05.12.2016г.
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 Величка Драганова Тодорова,
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

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

„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
отсъства
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
отсъства
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„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 26–16–4
1.Отпуска еднократна помощ на Величка Драганова Тодорова – жител на с. Аспарухово, 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 Рачо Атанасов Петров, заявление с вх. № ОС-132/18.04.2017г.
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 Рачо Атанасов Петров, 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
отсъства
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
отсъства
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„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 26–16–5
1.Отпуска еднократна помощ на Рачо Атанасов Петров – жител на гр. дългопол, 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 100 лв. за абитуриентите от трите 12 класа на територията на община
Дългопол.
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 абитуриентите от трите 12 класа
на територията на община 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
отсъства
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
отсъства
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„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 26–16–6
1.Отпуска еднократна помощ на учениците от ХІІа и ХІІб клас от СУ „Св. Климент
Охридски” в гр. Дългопол, в размер на 100 лв. за всяка паралелка. Сумите да бъдат получени
от класните ръководители на учениците.
2.Отпуска еднократна помощ на учениците от ХІІ клас от СУ „Назъм Хикмет” в с. Медовец,
в размер на 100 лв. Сумата да бъде получена от класния ръководител на учениците.
3. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 1000 лв. на КНТ «Ритми» - гр. 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
отсъства
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
отсъства
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„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 26–16–7
1.Отпуска еднократна помощ на КНТ «Ритми» - гр. Дългопол, в размер на 1 000 лв. Сумата
да бъде получена от Славка Илийчева Сейфула.
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 Ирена Гавраилова Горчева, заявление с вх. № ОС116/13.07.2017г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
да бъдат отпуснати безвъзмездно 2м3 дърва за огрев на Ирена Гавраилова Горчева, моля да
гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов
11.Хатидже Мехмед Чолак
12. Муталиб Шевкет Муталиб
13. Насуф Юсуфов Насуфов

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

14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
отсъства
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” – 1 глас;
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 26–16–8
1.Отпуска безвъзмездно 2м3 дърва за огрев на Ирена Гавраилова Горчева – жител на с.
Красимир.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: За всички останали заявления, становището на комисията е
отказ.
Други предложения нямаше и се пристъпи към гласуване.
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал.1, т.23
от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 26–16–9
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Заявление с Вх. № 9400-610/30.03.2017г. от Паскал Янакиев Стаматов адрес гр.
Дългопол, ул. ,,Жечо Топалов ‘‘ № 9
2. Заявление с Вх. № 9400-617/31.03.2017г. от Стана Атанасова Костова адрес гр.
Дългопол, ул. ,,В.Левски ‘‘ № 47

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Злати Златев закри заседанието
на Общински съвет - Дългопол в 13:06 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/Д. ТОНЧЕВА/

