П Р О Т О К О Л №27
от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 19.05.2017 г.
Днес, 19.05.2017 г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет – гр. Дългопол от 10:00
часа, се проведе 27-то редовно заседание на Общински съвет – Община Дългопол, Варненска
област. Присъстваха 14 от общо 17 съветника.
Злати Златев - Председател на Общинския съвет обяви, че заседанието е законно – редовно
е свикано, присъстват повечето от половината от общия брой съветници, поради което може
да бъде открито.
Присъстват:
1. Злати Станев Златев – присъства
2. Добромир Василев Иванов – присъства
3. Катерина Димитрова Тончева - присъства
4. Радка Илиева Дукова – Русева – отсъства
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 – отсъства
12.Муталиб Шевкет Муталиб – присъства
13.Насуф Юсуфов Насуфов – присъства
14.Маринка Димитрова Иванова – присъства
15.Борислав Благоев Николов – отсъства
16.Руска Йорданова Иванова – присъства
17.Гюлейдин Исмаил Кязим – присъства
С едноминутно мълчание беше почетена паметта на кмета на община Вълчи дол – Тошко
Янев.
Предварително обявен проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Питания и предложения от граждани
2.Информация за състоянието на здравеопазването в община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОХД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
3.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Издаване на
Запис на заповед от община Дългопол в полза на Министерство на труда и социалната
политика, с адрес: гр. София, ул. „Триадица” № 2, ЕИК 000695395, в качеството му на
Управляващ орган за проект „Активни за равни възможности” по договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG05M9OP001-2.005-0014-C01 по процедура BG05M9OP001-2.005 –
«Активно включване», Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси».
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева - Зам.-кмет ИП
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
4.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Актуализация
на списъка на длъжностните лица с право на транспортни разноски от местоживеене до
работа и обратно, приет с Решение №21-8/27.01.2017г. на ОбС-Дългопол.

Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК "Финанси и бюджет"
5.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Определяне
броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на общината, както и
условията и реда за разпределянето им между превозвачите и определяне минимални и
максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК "Финанси и бюджет"
6.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Актуализация
на Годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2017 г. –
предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот публична общинска собственост
на ОД „Земеделие” – гр. Варна.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК "Собственост и стопанство"
7.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Актуализация
на Годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2017 г. –
отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на части от недвижим имот, публична
общинска собственост – Сграда на култура и изкуство в гр. Дългопол, ул. „Георги
Бенковски” №15.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК "Собственост и стопанство"
8.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Определяне на
цени за паша на селскостопански животни в горски территории, собственост на община
Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК "Финанси и бюджет"
9.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Осигуряване
на дърва за огрев на ветераните от войните от община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК "Собственост и стопанство"
10. Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Осигуряване
на дърва за огрев на Църковни и Джамийски настоятелства, Пенсионерски и Спортни
клубове на територията на Община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж. Ганка Димитрова - Лесоинженер
Становище: ПК "Собственост и стопанство"
11.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Определяне
на представител от Община Дългопол в общото събрание на съдружниците на
“Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД, в извънредно неприсъствено заседание и
начина на гласуване по предварително обявеният дневен ред.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж.Емурла Емурла – Зам.-кмет УТОС
Становище: ПК „Собственост и стопанство”
12.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Искане на
разрешение за изграждане на навес в имот №000879 по КВС на с.Партизани-Общинска
собственост и възстановяване на чешма.

Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж.Емурла Емурла – Зам.-кмет УТОС
Становище: ПК „Собственост и стопанство”
13.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Предоставяне
на строителна дървесина за изграждане на заслон с маса и пейки.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК "Собственост и стопанство"
14.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Вътрешни
компенсирани промени на капиталовата програма към 30.05.2017 год. по функции и
източници на финансиране.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж.Емурла Емурла – Зам.-кмет УТОС
Становище: ПК „Финанси и бюджет”
15.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: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОХД
Становище: ПК „ Финанси и бюджет"
16.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Предложение за изменение и допълнение на Наредба №29 за условията и реда за записване,
отписване и преместване на децата в Предучилищна възраст в общинските детски градини и
общинските училища на територията на Община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОХД
Становище:ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности"
17.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Утвърждаване на наградите „Община Дългопол” в областта на предучилищното и училищно
образование.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
18.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Промяна на
т.2 от Решение №9-4/19.05.2016г.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОХД
Становище: Председателски съвет
19.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Съфинансиране на финален етап на ХІІ държавни игри на спортистите от малки селища.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. отдел ХДО
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
20.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Предложение
за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и
застрояване за поземлен имот 027002 по КВС на землище с.Медовец, общ.Дългопол,
обл.Варна и изменение на улична регулация между ОТ 66 и ОТ 69.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: инж.Емурла Емурла – Зам.-кмет УТОС
Становище: ПК "Собственост и стопанство"
21.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Предложение
за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за

обект„Захранващ водопровод от помпена станция по ул.”Г.Димитров” до о.т.199 на
ул.”Антон Иванов” в гр.Дългопол”.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: инж.Емурла Емурла – Зам.-кмет УТОС
Становище: ПК "Собственост и стопанство"
22.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Разпореждане с движими вещи /автомобили/, частна общинска собственост.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК "Собственост и стопанство" и ПК”Финанси и бюджет”
23.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 23 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” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Приет Дневен ред:
1.Питания и предложения от граждани
2.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
информация за състоянието на здравеопазването в община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОХД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
3.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Издаване на
Запис на заповед от община Дългопол в полза на Министерство на труда и социалната
политика, с адрес: гр. София, ул. „Триадица” № 2, ЕИК 000695395, в качеството му на
Управляващ орган за проект „Активни за равни възможности” по договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG05M9OP001-2.005-0014-C01 по процедура BG05M9OP001-2.005 –
«Активно включване», Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси».
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева - Зам.-кмет ИП
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
4.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Актуализация
на списъка на длъжностните лица с право на транспортни разноски от местоживеене до
работа и обратно, приет с Решение №21-8/27.01.2017г. на ОбС-Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК "Финанси и бюджет"
5.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Определяне
броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на общината, както и
условията и реда за разпределянето им между превозвачите и определяне минимални и
максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.

Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК "Финанси и бюджет"
6.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Актуализация
на Годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2017 г. –
предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот публична общинска собственост
на ОД „Земеделие” – гр. Варна.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК "Собственост и стопанство"
7.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Актуализация
на Годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2017 г. –
отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на части от недвижим имот, публична
общинска собственост – Сграда на култура и изкуство в гр. Дългопол, ул. „Георги
Бенковски” №15.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК "Собственост и стопанство"
8.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Определяне на
цени за паша на селскостопански животни в горски территории, собственост на община
Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК "Финанси и бюджет"
9.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Осигуряване
на дърва за огрев на ветераните от войните от община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК "Собственост и стопанство"
10. Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Осигуряване
на дърва за огрев на Църковни и Джамийски настоятелства, Пенсионерски и Спортни
клубове на територията на Община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж. Ганка Димитрова - Лесоинженер
Становище: ПК "Собственост и стопанство"
11.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Определяне
на представител от Община Дългопол в общото събрание на съдружниците на
“Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД, в извънредно неприсъствено заседание и
начина на гласуване по предварително обявеният дневен ред.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж.Емурла Емурла – Зам.-кмет УТОС
Становище: ПК „Собственост и стопанство”
12.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Искане на
разрешение за изграждане на навес в имот №000879 по КВС на с.Партизани-Общинска
собственост и възстановяване на чешма.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж.Емурла Емурла – Зам.-кмет УТОС
Становище: ПК „Собственост и стопанство”
13.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Предоставяне
на строителна дървесина за изграждане на заслон с маса и пейки.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова – Нач. отдел УТОСТЗГ

Становище: ПК "Собственост и стопанство"
14.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Вътрешни
компенсирани промени на капиталовата програма към 30.05.2017 год. по функции и
източници на финансиране.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж.Емурла Емурла – Зам.-кмет УТОС
Становище: ПК „Финанси и бюджет”
15.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: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОХД
Становище: ПК „ Финанси и бюджет"
16.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Предложение за изменение и допълнение на Наредба №29 за условията и реда за записване,
отписване и преместване на децата в Предучилищна възраст в общинските детски градини и
общинските училища на територията на Община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОХД
Становище:ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности"
17.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Утвърждаване на наградите „Община Дългопол” в областта на предучилищното и училищно
образование.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
18.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Промяна на
т.2 от Решение №9-4/19.05.2016г. на Общински съвет-Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОХД
Становище: Председателски съвет
19.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Съфинансиране на финален етап на ХІІ държавни игри на спортистите от малки селища.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. отдел ХДО
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
20.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Предложение
за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и
застрояване за поземлен имот 027002 по КВС на землище с.Медовец, общ.Дългопол,
обл.Варна и изменение на улична регулация между ОТ 66 и ОТ 69.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: инж.Емурла Емурла – Зам.-кмет УТОС
Становище: ПК "Собственост и стопанство"
21.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Предложение
за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за
обект„Захранващ водопровод от помпена станция по ул.”Г.Димитров” до о.т.199 на
ул.”Антон Иванов” в гр.Дългопол и от края на регулацията при ул.”Хр. Ботев” до водоем в
землището на гр.Дългопол”.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: инж.Емурла Емурла – Зам.-кмет УТОС
Становище: ПК "Собственост и стопанство"

22.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Разпореждане с движими вещи /автомобили/, частна общинска собственост.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК "Собственост и стопанство" и ПК”Финанси и бюджет”
23.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.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Към настоящия момент няма постъпили питания и
предложения в канцеларията на ОбС.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на информация за състоянието на здравеопазването в община Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Здравеопазване и социални дейности”?
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Да бъде приета информацията.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл.21, ал.1, т.23
от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 27-2
Приема на информация за състоянието на здравеопазването в община Дългопол.
Ал. Александров – общински съветник: Искам да напомня на г-н Георгиев за здравните
кабинети в училищата и детските градини. Те са в окаяно състояние с оборудване от 30
години, така че, предлагам докато сме във ваканция да се оборудват кабинетите.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол,
относно: Издаване на Запис на заповед от община Дългопол в полза на Министерство на
труда и социалната политика, с адрес: гр. София, ул. „Триадица” № 2, ЕИК 000695395, в
качеството му на Управляващ орган за проект „Активни за равни възможности” по договор
за безвъзмездна финансова помощ
№ BG05M9OP001-2.005-0014-C01 по процедура
BG05M9OP001-2.005 – «Активно включване», Оперативна програма «Развитие на човешките
ресурси».
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

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

отсъства
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
„Възд. се”
14.Маринка Димитрова Иванова
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. 10
и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и подточка 3.8.1 от
Административен договор № BG05M9OP001-2.005-0014-C01 по процедура BG05M9OP0012.005 – «Активно включване», Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»,
сключен между Община Дългопол и Министерство на труда и социалната политика, чрез
Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ с адрес- гр.
София, п.к. 1051, ул. „Триадици” № 2, ЕИК 0000695395 наричано Управляващ орган,
представлявана от Лилия Стоянович- Ръководител на УО на ОП РЧР, Общински съвет –
Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 27-3
1. Разрешава поемане на задължение в размер на 78 000 лева (седемдесет и осем хиляди
лева) обезпечаваща авансово плащане по договор № BG05M9OP001-1.002-0014-C01
по процедура BG05M9OP001-2.005 – «Активно включване» Оперативна програма
«Развитие на човешките ресурси», сключен между Община Дългопол и Министерство
на труда и социалната политика.
2. Упълномощава Кмета на Община Дългопол – Георги Киров Георгиев да подпише
Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на
Министерство на труда и социалната политика, с адрес: 1051 гр. София, ул.
„Триадица” № 2, ЕИК 000695395, в качеството му на Управляващ орган в размер на
78 000 лева (седемдесет и осем хиляди лева) за обезпечаване на пълния размер на
авансово плащане по договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.005-0014-C01 по процедура BG05M9OP001-2.005 – «Активно
включване», Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», сключен между
Община Дългопол и Министерство на труда и социалната политика.
3. Възлага на Кмета на Община Дългопол да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор BG05M9OP001-2.005-0014-C01 по
процедура BG05M9OP001-2.005 – «Активно включване», Оперативна програма
«Развитие на човешките ресурси», и да ги представи пред Управляващия орган на ОП
РЧР.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Актуализация на списъка на длъжностните лица с право на транспортни
разноски от местоживеене до работа и обратно, приет с Решение №21-8/27.01.2017г. на ОбСДългопол.
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 гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, на основание чл.21, ал.1, т.23
от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 27-4
Включва в списъка на длъжностните лица с право на транспортни разноски от местоживеене до
месторабота и обратно Славчо Павлов Славов на длъжност в общинска администрация гр.
Дългопол – Гл. експерт „Общински земи и гори” с маршрут: Варна - Дългопол- Варна.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на общината, както и
условията и реда за разпределянето им между превозвачите и определяне минимални и
максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.
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 гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА, чл. 24а, ал. 10, ал. 11 и ал. 12 от Закона за автомобилни превози и във връзка с чл. 24, ал.
4 от Наредба № 34 от 1999г. за таксиметров превоз на пътници на Министъра на транспорта,
Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 27-5
1. Определя 5 броя таксиметрови автомобили, които да работят на територията на
Община Дългопол.
2. Определя ред и условия за разпределение на определеният в т. 1 брой автомобили
между превозвачите, както следва:
2.1 По реда на постъпилите заявления от лицензирани превозвачи.
2.2 Разрешението за таксиметров превоз на пътници се издава от Кмета на общината или
от упълномощено от него длъжностно лице, за всеки отделен автомобил. В
разрешението се вписват данните на водача в случаите, когато той извършва
дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка.

2.3 Разрешението се издава на регистриран по реда на Закона за автомобилните превози
превозвач, който е подал заявление до Кмета на общината, в която ще извършва
дейността си по таксиметров превоз на пътници, и:
- таксиметровият автомобил отговаря на изискванията на Наредба № 34/1999г. за
таксиметров превоз на пътници на Министъра на транспорта и за него има издаден
знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност;
- регистрираният превозвач няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен
когато са разсрочени или отсрочени по законов ред; изискването за липса на
задължения се отнася и за водача, извършващ превоз от името на регистриран
превозвач, но за своя сметка.
2.4 Разрешението се издава за срока, посочен от превозвача в заявлението, но не по-късно
от края на календарната година, за която се иска разрешението.
2.5 В 14-дневен срок от получаването на заявлението Кметът на общината издава
разрешението или със заповед отказва издаването му, ако не са налице изброените погоре обстоятелства.
2.6 За издадените разрешения се води регистър, който е публичен.
2.7 Разрешението е поименно и не подлежи на преотстъпване.
2.8 Разрешението се получава, след като е платен дължимият данък върху таксиметров
превоз на пътници, за срока за който е издадено разрешението.
2.9 Кметът на общината прекратява със заповед действието на разрешението в описаните
в Закона за автомобилните превози случаи.
3. Определя следните минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници
за един километър пробег на територията на Община Дългопол:
3.1 минимална цена за 1 км. пробег:
- дневна тарифа - 0,70 лв. км./пробег;
- нощна тарифа - 0,80 лв. км./пробег.
3.2 максимална цена за 1 км. пробег:
- дневна тарифа - 0,90 лв. км./пробег;
- нощна тарифа – 1,00 лв. км./пробег.
4. Възлага на Кмета на общината изпълнението на Решението.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол,
относно: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с общинско
имущество за 2017 г. – предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот публична
общинска собственост на ОД „Земеделие” – гр. Варна.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
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

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

„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
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. 8, от
ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.9,т.2 чл. 12 ал.3 от Закона за общинската собственост и чл. 16
от Наредба за реда за придобиване и управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 27-6
I.Актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г.
като включва: Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот публична общинска
собственост, подробно описан в АОС № 54/10.10.2011 г., на Областна дирекция „Земеделие”
гр. Варна, а именно:
- Информационен център с площ от 31,5 кв.м. и стая № 2 с площ от 13 кв.м., находящи се на
eтаж I от административна сградата на ул. „Г Димитров” № 105 с идентификатор №
24565.502. 862.1 по кадастралната карта на гр. Дългопол.
II.Цитираните имоти се предоставят на Областна дирекция „Земеделие” гр. Варна
за нуждите на Общинска служба „Земеделие” гр. Дългопол.
III.Областна дирекция „Земеделие” гр. Варна да осъществи управлението на публичната
общинска собственост от свое име, за своя сметка и на своя отговорност в рамките на
действащата нормативна уредба.
IV.Упълномощава и задължава Кмета на Общината да предприеме законосъобразни
действия, за изпълнение на решението.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол,
относно: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с общинско
имущество за 2017 г. – отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на части от
недвижим имот, публична общинска собственост – Сграда на култура и изкуство в гр.
Дългопол, ул. „Георги Бенковски” №15.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов

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

„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
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
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. 8,
от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.9,т.2 ,чл. 14 ал.7 и 8 от Закона за общинската собственост,
чл.17 ал.1 и 2 и от Наредба за реда за придобиване и управление и разпореждане с общинско
имущество, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 27-7
1.Актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост за 2017г. като включва в същата отдаване под наем чрез публично оповестен
конкурс на части от недвижим имот, публична общинска собственост съгласно АОС№ 60 от
10.10.2011 г.- Сграда на култура и изкуство с идентификатор 24565.502.856.1 по КК на гр.
Дългопол, с административен адрес: гр. Дългопол ,ул. „ Георги Бенковски” № 15, а именно:
Заседателна зала в приземния етаж, с площ от 51 кв.м., стая № 2 с площ от 10 кв.м., стая № 3
с площ от 37 кв.м и стая № 14 с площ от 14 кв.м, находящи се на първия етаж от сградата.
2. Задължителни конкурсни условия:
2.1. Минимална месечна конкурсна цена в размер на 0,20 лв./кв.м.
2.2. Срок на отдаване -10 / десет години/.
2.3. До участие се допускат само Сдружения с нестопанска цел за осъществяване на
обществено полезна дейност и изпълняващи стратегията за местно развитие на Община
Дългопол.
3.Публичния конкурс да се проведе по реда на Глава седма от Наредба № 4 на Об.С
Дългопол за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество.
4.Упълномощава и задължава Кмета на общината да предприеме законосъобразни
действия за изпълнение на Решението.
ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол,
относно: Определяне на цени за паша на селскостопански животни в горски территории,
собственост на община Дългопол.
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

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства

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
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
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. 8
от ЗМСМА, чл. 123, ал. 1, т. 2 от Закона за горите, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 27-8
І. Определя цени за паша на селскостопански животни в горски територии, собственост на
Община Дългопол, за календарна година както следва:
1. За едър рогат добитък – 1.50 лв. за брой.
2. За коне, катъри, магарета и мулета – 0.80 лв. за брой.
3. За овце – 0.30 лв. за брой.
4. За свине – 2.00 лв. за брой.
5. За кози или ярета – 0.30 лв. за брой.
ІІ. Възлага на Кмета на общината изпълнението на Решението.
М. Иванова – общински съветник: Моля, общинска администрация да контролира
пасищата, защото в някои населени места са оградени от земеделски производители.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТ: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол,
относно: Осигуряване на дърва за огрев на ветераните от войните от община Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
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”
отсъства
„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
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
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. 8 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 27-9
Общински съвет Дългопол дава съгласие да бъдат осигурени и доставени
безвъзмездно по 5 м3 пр. дърва за огрев от гори - общинска собственост на ветераните
от войните от Община Дългопол съгласно списък, неразделна част от настоящето
Решение.
2. Дървата да бъдат доставени до домовете на ветераните от войните, находящи се на
територията на Община Дългопол.
3. Възлага на Кмета на общината изпълнението на Решението.
1.

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол,
относно: Осигуряване на дърва за огрев на Църковни и Джамийски настоятелства,
Пенсионерски и Спортни клубове на територията на Община Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
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

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и
чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 27-10
Общински съвет – Дългопол дава съгласие:
1.
Да бъдат осигурени без заплащане по 5 пространствени куб.м. дърва
за огрев от Общинските горски територии на Църковни и
Джамийски настоятелства, Пенсионерски и Спортни клубове на
територията на Община Дългопол.
2.
Да бъдат осигурени без заплащане по 10 пространствени куб.м.
дърва за огрев от Общинските горски територии на Пенсионерски
клуб „Централен“ в гр. Дългопол
3.
Възлага на Кмета на Община Дългопол да предприеме всички
необходими действия по изпълнение на решението.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Определяне на представител от Община Дългопол в общото събрание на
съдружниците на “Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД, в извънредно неприсъствено
заседание и начина на гласуване по предварително обявеният дневен ред.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл.21, ал.1, т.23 и
чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет
– Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 27-11
1.Определя и упълномощава Георги Георгиев-Кмет на Община Дългопол да представлява
Община Дългопол в извънредно неприсъствено заседание на съдружниците на
“Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД.
2.Да гласува със „За” по предварително обявения дневен ред в писмо с вх.№ ОС142/09.05.2017 год. за одобряване на ”статут на одитния комитет” на основание чл.107,ал.7
от Закона за независимия финансов одит(ЗНФО).
3.Възлага на Кмета на Община Дългопол да предприеме съответните действия за изпълнение
на настоящето решение.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Искане на разрешение за изграждане на навес в имот №000879 по КВС
на с.Партизани-Общинска собственост и възстановяване на чешма.

Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
отсъства
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
отвод
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„Възд. се”
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас;
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл.21, ал. 1, т.8 и
чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински
съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 27-12
1.Дава съгласие на лицето Шевкет Муталиб Шевкет-Управител на фирма”Мулти-строй
груп” ЕООД,с.Партизани,ЕИК 203001262, за изграждането на навес с размери 15/3,8 м (с
площ около 57 м2) в имот № 000879 по КВС на с.Партизани-Общинска собственост и
възстановяването на чешма за негова сметка и за обществено ползване.
2.Възлага на Кмета на Община Дългопол да предприеме съответните действия за изпълнение
на настоящето решение.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Предоставяне на строителна дървесина за изграждане на заслон с маса и
пейки.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение, като към същия бъде
добавена т.2 – Дава съгласие за изграждане на заслон с маса и пейки в имот №30.518 по КК,
местност „Топлишки дол” в с. Аспарухово.
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
отсъства
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
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
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.8 и
чл.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 27-13
1.Дава съгласие да бъдат предоставени без заплащане на кметство с.Аспарухово 3м3
(три) плътни кубични метра едра строителна дървесина, добита от горски територии –
собственост на община Дългопол, за изграждане на заслон с маса и пейки в местността
„Топлишки дол” в землището на с.Аспарухово.
2.Дава съгласие за изграждането на заслон с маса и пейки в имот №30.518 по КК,
местност „Топлишки дол” в с.Аспарухово.
3.Възлага на Кмета на Община Дългопол да предприеме съответните действия за
изпълнение на настоящето решение.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на
Община Дългопол, относно: Вътрешни компенсирани промени на капиталовата програма
към 30.05.2017 год. 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: 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”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

„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
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
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,
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 27-14
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 ПЕТНАДЕСЕТА: 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: Да бъде приет проекта за решение.
Ал. Александров – общински съветник: Искам както аз, така и всички ние да бъдем
убедени, че това няма да донесе някаква вреда на общината. Колегите от отдел
„Образование” са си свършили работата, от педагогическа гледна точка това е целесъобразно
– децата влизат по-рано, научават български език, по-подготвени влизат в 1 клас и т.н.
Въпросите ми са чисто финансови, защото в докладната не виждам финансовата обосновка –
какво ще струва това, какво е плащано досега и какво ще се плаща в бъдеще, колко са
заплатите на новоназначения персонал, ако има такъв, какъв е контрола за това, колко
хранодена всеки ден се изписват в общината, защото при безплатна храна имам съмнения, че
всеки ден в общината се изписват около 350 обяда, защото са безплатни, какъв е контрола на
това. Идеята е добра, но и пътя към ада е постлан с добри намерения. Ще гласувам „За” това,
когато общинска администрация успее да ме убеди, че това няма да донесе вреда на
останалите звена на общината, защото ще заеме твърде много ресурс и ще има съответния
контрол, защото ще харчим публични средства и това са средства от собствени приходи, по
моя сметка около 200 хиляди лева.
М. Иванова – общински съветник: Прав е г-н Александров, хубава е социалната дейност, но
аз бих имала мнение по въпроса, ако заедно с тази докладна, която означава разход от 200
хиляди лева, има и представен и бюджета от кои пари и по какъв начин ще бъдат платени.
Бюджета трябва да бъде балансиран.
Г. Георгиев – кмет на община Дългопол: Няма човек, който да каже колко ще бъдат
разходите, те ще бъдат покрити от приходите. Имаме необхванати около 190 деца, които са
регистрирани и не ходят на детска градина. Нашата цел е да вкараме тези деца, които са

основно от ромски произход в детската градина и да почнат да учат български език. Говорил
съм с директорите на гимназиите, има огромна разлика между децата, които тръгнат на 3-4
години в детските градини и тия, които тръгват в предучилищна възраст. Тези, които тръгват
в предучилищна възраст, по статистика, до 3 клас отпадат. Тези, които тръгнат по-рано,
научават български език и им даваме някакъв шанс да останат в образователната система на
Република България. Никой не може да каже колко от тези 190 деца ще влязат в нашата
образователна система, ние се надяваме да влязат всички. Всяко дете, което постъпи носи
след себе си около 2 000 лв. паричен ресурс от държавата, ако постъпят 100 деца, ние ще
получим около 200 хиляди лева и тези пари няма да бъдат от наши приходи, а ще бъдат от
държавата дадени. Най-вероятно няма да дойдат всички, а може би около 50 деца. Ние се
отказваме от приход от около 43 000 лв., който реално събираме от такси, а се надяваме да
дойде приход от около 100 000 лв., ако постъпят 50 деца. Няма да назначаваме нови учители,
защото ние ги имаме, т.е. ние ще бъдем на алтернативна печалба от около 50-60 000 лв., няма
да има допълнителни разходи. Това е нашият разчет и основната идея е да ги вкараме тези
деца в детските градини, да научат български език и да дадем равна възможност на
родителите да решат дали да посещават детска градина или училище, тъй като знаете, че в
училищата такса не се заплаща.
Ал. Александров – общински съветник: Донякъде съм съгласен с доводите на кмета. Това
къде и как ще насочваме 5 и 6 годишните деца е предмет на следващата точка. Но тук става
въпрос за 3 и 4 годишните деца, защото 5 и 6 годишните не плащат такса нито в училищата,
нито в детските градини. Ако заплащат нещо допълнително, то това е храната, която
консумират, така че има достатъчно равен старт.
Кр. Железов – общински съветник: От вчера насам слушам, че нямаме точна прогноза.
Когато приемаме рамката на бюджета също нямаме точна прогноза, т.е. и тук трябваше да се
направи един разчет, при максимална заетост толкова, при минимална заетост толкова. Днес
ние гласуваме промяна в Наредба № 11, което е разпореждане с бюджетни средства, но не
знаем с колко. Затова трябваше да има някаква прогноза.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов
11.Хатидже Мехмед Чолак
12. Муталиб Шевкет Муталиб
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
15. Борислав Благоев Николов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 9 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5 гласа;

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

С 9 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и
ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет –
Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 27-15
Приема изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Дългопол, както следва:
§ 1. В чл.22, ал. (1) „не се събират месечни такси от” – се ДОБАВИ, „дължат
месечни такси в размер на 35.00 лева”– ОТПАДА „целодневни” - ОТПАДА и чл.22, ал. (1) от
Наредба №11 придобива следния вид: „За ползване на детски градини не се събират месечни
такси от родителите или настойниците.”;
§ 2. Отменя ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 на Чл. 22
§ 3. Нова ал. 2 и чл. 22, ал. 2 от Наредба №11 придобива следния вид: „За
дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното предучилищно образование за
ползване на детската градина или училището извън финансираните от държавата дейности
не се събират месечни такси от родителите или настойниците.”
В 11:10ч. бе обявена 10 минутна почивка, след което заседанието продължи с 14
общински съветника.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Предложение за изменение и допълнение на Наредба №29 за условията
и реда за записване, отписване и преместване на децата в Предучилищна възраст в
общинските детски градини и общинските училища на територията на Община Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”?
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл.21, ал.2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Дългопол
прие:
РЕШЕНИЕ 27-16
Изменя Наредба № 29 за реда за записване, отписване и преместване на деца в
предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията
на община Дългопол, както следва:
§ 1. Отменя т. 10 на чл.19, ал. 1, като т. 11 става т. 10, т. 12 става т. 11 на чл.19, ал. 1 от
Наредба № 29 за реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна
възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община
Дългопол;
§ 2. Отменя ал. 3, 4, 5 на чл. 30 и чл. 31 от Наредба № 29 за реда за записване, отписване и
преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските
училища на територията на община Дългопол.

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Утвърждаване на наградите „Община Дългопол” в областта на
предучилищното и училищно образование.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво е становището на ПК „Образование, култура, младежки и
спортни дейности”?
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: Предлага на Общински съвет – Дългопол, да
бъде присъдена награда „Община Дългопол” в системата на предучилищното и училищно
образование за учебната 2016/2017 год. по категории както следва: В Категория „Група,
ученическа формация на годината в системата на основното образование”: Модерен
балет „Фантастик” - СОУ „Назъм Хикмет” с. Медовец и Група за художествено слово към
НУ „Иван Вазов” гр. Дългопол със 6 гласа „ЗА”; В Категория „Ученик на годината в
областта на изкуствата и обществената дейност”: Диляра Тансел Рафет – ОУ „Христо
Ботев” с. Цонево и Аслъ Алиева Мехмедова – НУ „Иван Вазов” гр. Дългопол със 6 гласа
„ЗА”; В Категория „Ученик на годината в областта на спорта”: Назифе Мустафова Тахир
– СУ „Назъм Хикмет” с. Медовец и Али Али Али - ОУ „Христо Ботев” с. Цонево със 6 гласа
„ЗА”.
Д. Костадинова – общински съветник: Предлагам да присъдим награди и по останалите
категории, предложени от експертната комисия, а именно: В Категория „Директор на
годината в основното и средно образование”: Невин Исмаил Кадир – СУ „Назъм Хикмет”
с. Медовец; В Категория „Учител на годината в системата на основното образование”:
Хриска Матеева Младенова – ОУ „Христо Ботев” с. Цонево; В Категория „Учител на
годината в системата на средното образование”: Бекир Наил Бекир – СУ „Назъм Хикмет”
с. Медовец; В Категория „Учителски колектив на годината в системата на
предучилищното възпитание”: Учителски колектив при ДГ „Щастливо детство” с.
Медовец; В Категория „Учителски колектив на годината в системата на основното и
средно образование”: Учителски колектив при НУ „Иван Вазов” гр. Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, по предложението на г-жа Костадинова да бъдат
присъдени награди и по останалите категории, предложени от експертната комисия, който е
съгласен, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
ПРИЕМА СЕ.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен да бъдат
присъдени наградите „Община Дългопол” за учебната 2016/2017 год. по категории, моля да
гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл.21, ал.1, т.23 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Статута на награда
„Община Дългопол”, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 27-17
Присъжда награда „Община Дългопол” в системата на предучилищното и училищно
образование за учебната 2016/2017 год., по категории, както следва: В Категория „Директор
на годината в основното и средно образование”: Невин Исмаил Кадир – СУ „Назъм
Хикмет” с. Медовец; В Категория „Учител на годината в системата на основното
образование”: Хриска Матеева Младенова – ОУ „Христо Ботев” с. Цонево; В Категория

„Учител на годината в системата на средното образование”: Бекир Наил Бекир – СУ
„Назъм Хикмет” с. Медовец; В Категория „Учителски колектив на годината в системата
на предучилищното възпитание”: Учителски колектив при ДГ „Щастливо детство” с.
Медовец; В Категория „Учителски колектив на годината в системата на основното и
средно образование”: Учителски колектив при НУ „Иван Вазов” гр. Дългопол. В Категория
„Група, ученическа формация на годината в системата на основното образование”:
Модерен балет „Фантастик” - СОУ „Назъм Хикмет” с. Медовец и Група за художествено
слово към НУ „Иван Вазов” гр. Дългопол; В Категория „Ученик на годината в областта на
изкуствата и обществената дейност”: Диляра Тансел Рафет – ОУ „Христо Ботев” с. Цонево
и Аслъ Алиева Мехмедова – НУ „Иван Вазов” гр. Дългопол; В Категория „Ученик на
годината в областта на спорта”: Назифе Мустафова Тахир – СУ „Назъм Хикмет” с.
Медовец и Али Али Али - ОУ „Христо Ботев” с. Цонево.
ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Промяна на т.2 от Решение №9-4/19.05.2016г. на Общински съветДългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Становището на
Председателски съвет е да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.23 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Дългопол
прие:
РЕШЕНИЕ 27-18
1. Приема изменение и допълнение на т. 2 от Решение 9-4/19.05.2016 год. на общински
съвет – Дългопол , както следва:
§ 1. т. 2 от Решение 9-4/19.05.2016 год „620” – се ПРОМЕНИ на „895”, „8” – се
ПРОМЕНИ на „12”,след броя се ДОБАВИ „със следни характеристики – офсетова
хартия, пълноцветни 1, 2, 3, 10, 11 и 12 страници, а от страница 4 до 9 вкл. – черно
бели”. Като т. 2 от Решение 9-4/19.05.2016 год. на общински съвет – Дългопол
придобива следния вид „Община Дългопол да издава вестника веднъж в месеца с
тираж 1500 броя със следни характеристики – офсетова хартия, пълноцветни 1, 2,
3, 10, 11 и 12 страници, а от страница 4 до 9 вкл. – черно бели, на цена - 895 лв. без
ДДС. Същият да е с обем от 12 /Дванадесет/ страници формат А-4, като на
заглавната страница е изобразено логото на Общината.”
2. Възлага на Кмета на община Дългопол да предприеме съответните действия за
изпълнение на настоящето Решение.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Съфинансиране на финален етап на ХІІ държавни игри на спортистите от
малки селища.
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
отсъства
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
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
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
чл.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 27-19
1. Дава съгласие Община Дългопол да съфинансира финалните игри на XII
държавни игри на спортистите от малките селища организирани от Българската
асоциация за селски спорт с финансови средства в размер на 5000 / Пет хиляди/
лева.
2. Възлага на Кмета на Община Дългопол да сключи договор с Българската
асоциация за селски спорт за съфинансиране.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Предложение за разрешение за изработване на Подробен устройствен
план – План за регулация и застрояване за поземлен имот 027002 по КВС на землище
с.Медовец, общ.Дългопол, обл.Варна и изменение на улична регулация между ОТ 66 и ОТ
69.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Да бъде дадено съгласие за разрешение за изработване на
ПУП на основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ и чл.124б, ал.1 ЗУТ.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.

С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл.21, ал.1, т.11 от
ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ и чл.124б, ал.1 ЗУТ, Общински съвет – Дългопол
прие:
РЕШЕНИЕ 27-20
1.Разрешава на Осман Реджеб Осман да възложи изработване на Подробен устройствен
план – План за регулация и застрояване на собствения си имот № 027002 находящ се в землището
на с.Медовец, общ.Дългопол, обл.Варна, с начин на трайно ползване „др. селищна територия” в
местността „Ясак” с площ 0,605 дка., четвърта категория и изменение на улична регулация между
ОТ 66 и ОТ 69. и одобрява техническо задание за изработване на ПУП – ПРЗ за същия имот,
което е неразделна част от настоящото разрешение.
ПУП да се изготви в обем и съдържание съгласно изискванията та Наредба № 7 за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за
обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията.
Съгласно чл.128 ал.6 от ЗУТ преди внасянето за одобряване проектът да се съгласува със
заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост - и със
специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 121 ал. 2 от
ЗУТ.
Да се представи Решение за преценяване необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда от РИОСВ-Варна на основание чл.93 ал.3 от ЗООС и чл.6 от
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за
строителство, дейности и технологии.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.
2.Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ с обявление, което да се
постави на определените за това места в сградите на Община Дългопол и Кметство с.Медовец и
да се публикува на интернет страницата на общината и в местния вестник и същото да се впише
служебно в регистъра на общинската администрация съгласно чл.5 , ал.5 ЗУТ.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на
община Дългопол, относно: Предложение за разрешение за изработване на Подробен
устройствен план – Парцеларен план за обект„Захранващ водопровод от помпена станция по
ул.”Г.Димитров” до о.т.199 на ул.”Антон Иванов” в гр.Дългопол и от края на регулацията
при ул.”Хр. Ботев” до водоем в землището на гр.Дългопол”.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.11 от
ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ и чл.124б, ал.1 ЗУТ, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 27-21
1.Общински съвет - гр.Дългопол дава на Община Дългопол РАЗРЕШЕНИЕ за изработване на
Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект„Захранващ водопровод от помпена
станция по ул.”Г.Димитров” до о.т.199 на ул.”Антон Иванов” в гр.Дългопол и от края на

регулацията при ул.”Христо Ботев” до водоем в землището на гр.Дългопол” И ОДОБРЯВА
ЗАДАНИЕ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за СЪЩИЯ обект,
което е неразделна част от настоящото разрешение.
ПУП да се изготви в обем и съдържание съгласно изискванията та Наредба № 7 за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за
обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията.
Съгласно чл.128 ал.6 от ЗУТ преди внасянето за одобряване проекта да се съгласува със
заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост - и със
специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 121 ал. 2 от
ЗУТ.
Да се представи Решение за преценяване необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда от РИОСВ-Варна на основание чл.93 ал.3 от ЗООС и чл.6 от
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за
строителство, дейности и технологии.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.
2.Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ с обявление, което да се постави
на определените за това места в сградата на Община Дългопол и да се публикува на интернет
страницата на общината и в местния вестник и същото да се впише служебно в регистъра на
общинската администрация съгласно чл.5 , ал.5 ЗУТ.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на
община Дългопол, относно: Разпореждане с движими вещи /автомобили/, частна общинска
собственост.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Собственост и стопанство” и „Финанси и бюджет”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: 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!
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;

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

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за Общинската собственост и във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 1 и чл. 55,
т. 2 от Наредба № 4 на ОбС - Дългопол, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 27-22
І. Открива процедура за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на
следните движими вещи (автомобили), собственост на Община Дългопол:
1. ВЛЕКАЧ, цвят – бял, марка (модел) – „ДАФ ФТ ХФ 105.460Т” с регистрационен номер
В8302ВМ, идентификационен номер на превозното средство – XLRTE47MS0E784327, номер
на двигателя – М42654, дизел, с начална тръжна цена в размер на 38 700.00 лв. /тридесет и
осем хиляди и седемстотин лева /.
2. ПОЛУРЕМАРКЕ, цвят – бял, марка (модел) – „ШЕРО ЦД 382 Ж” с регистрационен номер
В1831ЕН, идентификационен номер на превозното средство – VM4CD382GXA000529, с
начална тръжна цена в размер на 16 000.00 лв. /шестнадесет хиляди лева/.
3. СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ, цвят – бял, марка (модел) – „МЕРЦЕДЕС 2628 Л
ЕКОНИК” с регистрационен номер В7981НС, идентификационен номер на превозното
средство – WDB9576812V207990, номер на двигателя – 90695200490923, дизел, с начална
тръжна цена в размер на 27 400.00 лв. /двадесет и седем хиляди и четиристотин/.
ІІ. Публичния търг да се проведе по реда на Глава седма от Наредба № 4 на Об.С Дългопол
за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество.
ІІІ. Упълномощава и задължава Кмета на общината да предприеме законосъобразни действия
за изпълнение на Решението.
ІV. Приходите от реализираните продажби да се използват за придобиване на техника за
осъществяване на строителни, комунални и други дейности, осъществявани от Общината.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на
Община Дългопол, относно: Заявления за еднократна помощ.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Колеги, в комисията постъпиха 4 заявления за социално
подпомагане. Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна помощ в размер на
100 лв. на Гюлсюм Хюсеин Хюсеин, заявление с вх. № ОС-144/11.05.2017г.
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 Гюлсюм Хюсеин Хюсеин, 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”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства

„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 27-23-1
1.Отпуска еднократна помощ на Гюлсюм Хюсеин Хюсеин – жител на с. Партизани, 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 300 лв. на Стойка Димитрова Стоянова, заявление с вх. № 9400 –
839/05.05.2017г.
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 Стойка Димитрова Стоянова,
моля да гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
отсъства
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
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
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 27-23-2
1.Отпуска еднократна помощ на Стойка Димитрова Стоянова – жител на гр. Дългопол, 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: 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 27–23–3
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Заявление с Вх. 9400 – 763/25.04.2017г. от Гергина Атанасова Демирева с
адрес гр. Дългопол, ул. ,,Христо Смирненски‘‘ №12
2. Заявление с Вх. 9400 – 805/28.04.2017г. от Петранка Милева Маринова с
адрес гр. Дългопол, ул. ,,Добри Войвода‘‘ №4

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Злати Златев закри
заседанието на Общински съвет - Дългопол в 11:46 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/Д. ТОНЧЕВА/

