П Р О Т О К О Л №30
от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 28.07.2017 г.
Днес, 28.07.2017 г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет – гр. Дългопол от 10:00 часа,
се проведе 30-то редовно заседание на Общински съвет – Община Дългопол, Варненска
област. Присъстваха 15 от общо 17 съветника.
Злати Златев - Председател на Общинския съвет обяви, че заседанието е законно – редовно
е свикано, присъстват повечето от половината от общия брой съветници, поради което може
да бъде открито.
Присъстват:
1. Злати Станев Златев – присъства
2. Добромир Василев Иванов – присъства
3. Катерина Димитрова Тончева - присъства
4. Радка Илиева Дукова – Русева – присъства
5. Александър Неделчев Александров – присъства
6. Красен Петков Железов – присъства
7. Недялка Диянова Филчева – присъства
8. Николай Иванов Христов – присъства
9. Даниела Маринова Костадинова – присъства
10.Халил Халилов Исмаилов – присъства
11.Хатидже Мехмед Чолак – присъства
12.Муталиб Шевкет Муталиб – отсъства
13.Насуф Юсуфов Насуфов – присъства
14.Маринка Димитрова Иванова – отсъства
15.Борислав Благоев Николов – присъства
16.Руска Йорданова Иванова – присъства
17.Гюлейдин Исмаил Кязим – присъства
Предварително обявен проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Питания и предложения от граждани
2.Справка от Полицейски участък - Дългопол, относно: Дейността на Участък на МВРДългопол през периода м. Януари – м. Юни 2017 година.
Вносител: Началник ПУ-Дългопол
Докладчик: Ж. Железов - Началник ПУ-Дългопол
Становище: ПК ”Обществен ред и сигурност”
3.Справка от РС ПБЗН-Дългопол, относно: Статистическа информация за дейността на РС
ПБЗН – Дългопол по линия на ПСД за първото шестмесечие на 2017 година.
Вносител: Началник РС ПБЗН - Дългопол
Докладчик: В. Николов - Началник РС „ПБЗН”- Дългопол
Становище: ПК ”Обществен ред и сигурност”
4.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Определяне на
средищни детски градини и училища на територията на Община Дългопол за учебната 20172018г.
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: Формиране и
дофинансиране на маломерни и слети паралелки за учебната 2017-2018 г.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева - Зам.кмет ОХД

Становище: ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности"
6.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Приемане на
Годишен план за развитие на социалните услуги в община Дългопол (планов период 20172018 г.)
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева - Зам.кмет ОХД
Становище: ПК„Здравеопазване и социални дейности"
7.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Информация
за организацията на дейността по опазване на селскостопанската продукция.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Славчо Славов – Гл. експерт ОЗГ
Становище: ПК ”Обществен ред и сигурност”
8.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
стопанисването, управлението, възпроизводството и използването на горите от общински
горски фонд за 2016 г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Николай Николаев - Гл. специалист „Общински гори”
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
9.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Утвърждаване
на ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад по чл.71, ал.1, т.2 и т.4 от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии –
държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Николай Николаев - Гл. специалист „Общински гори”
Становище: ПК ”Собственост и стопанство” и ПК "Финанси и бюджет"
10.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова – Секретар на Община Дългопол
Становище: ПК "Финанси и бюджет "
11.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Предоставяне
на личен товарен автомобил за ползване за служебни нужди от община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цветанка Великова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК "Финанси и бюджет"
12.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Отчета за
касовото изпълнение на бюджета на община Дългопол, отчета за приходите и разходите по
сметките за средства от ЕС и информация за основните показатели на контролираните от
общината лица, които попадат в сектор „Местно самоуправление“ към 31.12.2016 г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
13.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Информация
за касово изпълнение на бюджета на Община Дългопол към 30.06.2017г. и неговата
актуализация.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
14.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Вътрешни
компенсирани промени на капиталовата програма към 30.06.2017 год. по функции и източници
на финансиране.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол

Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
15.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 01.04.2017г.-31.06.2017г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК "Финанси и бюджет"
16.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Предложение
за поемане на краткосрочен дълг – овърдрафт, направено по реда на Закона за общинския дълг.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК "Финанси и бюджет"
17.Докладна записка от Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол, относно: Одобряване
на декларация, относно стратегията за ВОМР.
Вносител: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Докладчик: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Становище: Председателски съвет
18.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 след направените корекции е структуриран в 18 точки. Имате ли
други предложения? Няма. Който е съгласен проекта за дневен ред да бъде приет за дневен
ред на днешното заседание, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Приет Дневен ред:
1.Питания и предложения от граждани
2.Справка от Полицейски участък - Дългопол, относно: Дейността на Участък на МВРДългопол през периода м. Януари – м. Юни 2017 година.
Вносител: Началник ПУ-Дългопол
Докладчик: Ж. Железов - Началник ПУ-Дългопол
Становище: ПК ”Обществен ред и сигурност”
3.Справка от РС ПБЗН-Дългопол, относно: Статистическа информация за дейността на РС
ПБЗН – Дългопол по линия на ПСД за първото шестмесечие на 2017 година.
Вносител: Началник РС ПБЗН - Дългопол
Докладчик: В. Николов - Началник РС „ПБЗН”- Дългопол
Становище: ПК ”Обществен ред и сигурност”
4.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Определяне на
средищни детски градини и училища на територията на Община Дългопол за учебната 20172018г.
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: Формиране и
дофинансиране на маломерни и слети паралелки за учебната 2017-2018 г.

Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева - Зам.кмет ОХД
Становище: ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности"
6.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Приемане на
Годишен план за развитие на социалните услуги в община Дългопол (планов период 20172018 г.)
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева - Зам.кмет ОХД
Становище: ПК„Здравеопазване и социални дейности"
7.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Информация
за организацията на дейността по опазване на селскостопанската продукция.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Славчо Славов – Гл. експерт ОЗГ
Становище: ПК ”Обществен ред и сигурност”
8.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
стопанисването, управлението, възпроизводството и използването на горите от общински
горски фонд за 2016 г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Николай Николаев - Гл. специалист „Общински гори”
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
9.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Утвърждаване
на ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад по чл.71, ал.1, т.2 и т.4 от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии –
държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Николай Николаев - Гл. специалист „Общински гори”
Становище: ПК ”Собственост и стопанство” и ПК "Финанси и бюджет"
10.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова – Секретар на Община Дългопол
Становище: ПК "Финанси и бюджет "
11.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Предоставяне
на личен товарен автомобил за ползване за служебни нужди от община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цветанка Великова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК "Финанси и бюджет"
12.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Отчета за
касовото изпълнение на бюджета на община Дългопол, отчета за приходите и разходите по
сметките за средства от ЕС и информация за основните показатели на контролираните от
общината лица, които попадат в сектор „Местно самоуправление“ към 31.12.2016 г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
13.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Информация
за касово изпълнение на бюджета на Община Дългопол към 30.06.2017г. и неговата
актуализация.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”

14.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Вътрешни
компенсирани промени на капиталовата програма към 30.06.2017 год. по функции и източници
на финансиране.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
15.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 01.04.2017г.-31.06.2017г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК "Финанси и бюджет"
16.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Предложение
за поемане на краткосрочен дълг – овърдрафт, направено по реда на Закона за общинския дълг.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК "Финанси и бюджет"
17.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Закупуване на
лекотоварен автомобил за служебни нужди от община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цветанка Великова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК "Финанси и бюджет"
18.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.
Стойчо Колев – гражданин: Взимам думата, във връзка с проблема с тротоара пред моята
къща. Началника на ВиК отказа да дойде, от ГЕРБ отказа и Николай да дойде, много работа
имал, дойдоха само от БСП. Искам да обърнете сериозно внимание.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Ще Ви съдействаме между институциите и ще разберем откъде
идва проблема.
Х. Исмаилов – общ. съветник и началник на ВиК: С този случай се занимаваме вече няколко
пъти. С инж. Михова посетихме в понеделник адреса и установихме, че господина си е
демонтирал плочките и няма как ние да му ги възстановим, защото аварията е била до
тротоарните плочки на асфалта и е била възстановена. Това не е ангажимент на ВиК.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги от БСП, Вие ангажирахте ли се да помогнете на
гражданина?
Ал. Александров – общ. съветник: Посетихме адреса, най-вероятно в следствие на аварията,
плочките са вдигнати. Но това не е работа на Общински съвет. Ние обещахме на г-н Колев да
се постави въпроса, за да се разреши проблема и да се възстановят щетите. Ако не може да се
реши, той ще се обърне към други органи.
Д. Иванов – общ. съветник: Аз също посетих въпросния обект. Според мен, както каза
началника на ВиК, плочките са демонтирани, защото това не е в следствие на авария, съвсем
симетрично са премахнати. Ходейки по улиците на цялата община установих, че има много
по-зле изглеждащи улици и тротоари от въпросната улица и тротоар. Мисля, че те се нуждаят
много повече от ремонт и предполагам, че когато г-н Георгиев прецени, ще се отремонтира и
тази улица.
Стойчо Колев – гражданин: От водата се начупиха плочките, никой не ги е демонтирал.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Аз ще се ангажирам, но по партийна линия, отбелязвам, да
възстановим щетите. Партийната структура на ГЕРБ ще се ангажира с проблема.

Стоян Рачев – гражданин: Ще започна с нещо, което ми каза един от съветниците, няма да
цитирам имена - „Мен не ме интересува какво решение ще вземем, интересува ме само
заплатата.“ Искам да кажа на господина, че изтърван кон се хваща, но изтървана дума не се
връща. Като пенсионер посещавам редовно пенсионерския клуб в Дългопол, събираме се,
коментираме много неща. Оставили сте съдържателя с 90-100 лева заплата. Това бедно момче
сутрин идва в 7:30 часа, зимно време пали печките, дърва цепи и т.н. Ако не знаете как да му
осигурите минималната заплата, бих Ви помогнал по някакъв начин, стига да поискате
мнението ми. В Провадия има 2 клуба, съдържателите са на минимална работна заплата, в с.
Блъсково им дават същата заплата. Колко ни остава на нас пенсионерите да живеем? Какво
представляваме ние – една пукната стомна, напълни се с вода и на другия ден я няма водата.
Не знам колко е вярно, но всички тук сте си гласували 700 лв. заплата, а се събирате 1 път в
месеца за 2-3 часа. За един такъв човек не можем ли да отделим 300-400 лева? Искам да
помислите сериозно и на следващата сесия да ми отговорите ще има ли пари за това момче
или няма да има.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Отговор ще получите на следващата сесия, но не е казано, че
трябва да е това момче. Има още 10 човека, които чакат за това място.
Стоян Рачев – гражданин: На следващата сесия ще ми кажете ли по колко заплата взимате?
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Да, ще Ви кажа. Ние работим по закон, няма нищо извън закона.
Всяко наше решение се разглежда не само от Областния управител, но и от прокуратурата и
досега нямаме върнато нито едно решение.
Стоян Рачев – гражданин: Накрая имам едно предложение. Да се слага обява на външната
страна на общината кога ще има сесия.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Ще бъде направено.
Н. Диянова – общ. съветник: Миналия месец задача на Контролния съвет по социални
проекти беше точно пенсионерските клубове. Регистрираните клубове на територията на
общината са само 4 – в Боряна, Партизани, Цонево и Яворово. Моите впечатления са, че се
развива много добра дейност почти навсякъде, задачата на пенсионерските клубове е да се
социализират хората, които са в тази възраст и по една или друга причина са останали сами.
Информацията ми е, че в процес на регистриране са Дългопол и Арковна. Едва когато имаме
регистрация на клуба, едва тогава можем да искаме финансиране от общината. Но е правилно
тук да се поставят исканията и да се търсят решения на проблемите.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Справка от Полицейски участък - Дългопол, относно: Дейността на
Участък на МВР-Дългопол през периода м. Януари – м. Юни 2017 година.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на
ПК „Обществен ред и сигурност”?
Д. Иванов – Предс. на ПК ОРС: Да бъде приета справката.
Н. Диянова – общ. съветник: Искам лично да благодаря на г-н Железов и на г-н Георгиев за
проявеното съдействие срещу хората, които са незаконно закачени и крадат ток. Проблема
беше от години и най-после се реши.
Ст. инсп. Ж. Железов - Началник ПУ-Дългопол: Искам само да отбележа, че имаме доста
вакантни длъжности за ПУ – Дългопол. Сега приключи един конкурс, предстои да бъдат
назначени двама служители. Очаква се есента да бъде обявен нов конкурс, апела ми е ако
имате близки и познати, които проявяват интерес, да ги уведомите.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде
приета справката за дейността на Участък на МВР-Дългопол през периода м. Януари – м. Юни
2017 година, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.
1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 30-2
Приема справката за дейността на Участък на МВР-Дългопол през периода м. Януари – м.
Юни 2017 година.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Справка от РС ПБЗН-Дългопол, относно: Статистическа информация за
дейността на РС ПБЗН – Дългопол по линия на ПСД за първото шестмесечие на 2017 година.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на
ПК „Обществен ред и сигурност”?
Д. Иванов – Предс. на ПК ОРС: Да бъде приета справката.
Гл. инсп. В. Николов - Началник РСПБЗН- Дългопол: Искам да отбележа, че работим добре
с общинска администрация и с кмета на общината. В момента една моя инициатива е почти
реализирана. Става въпрос за доставяне и монтиране на противопожарна кула, която ще бъде
монтирана на стадиона с цел обучение на бъдещи пожарникари и млади огнеборци, защото
това е бъдещето.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде
приета справката за дейността на РС ПБЗН – Дългопол по линия на ПСД за първото
шестмесечие на 2017 година, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.
1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 30-3
Приема справката за дейността на РС ПБЗН – Дългопол по линия на ПСД за първото
шестмесечие на 2017 година.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол,
относно: Определяне на средищни детски градини и училища на територията на Община
Дългопол за учебната 2017-2018г.
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” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.
1, т. 23 от ЗМСМА, чл.53, ал.5 от ЗПУО и чл.3, ал.1 от Постановление №128/29.06.2017г. на
Министерски съвет, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 30-4
І. Предлага на Министъра на образованието и науката да се актуализира Списъкът за средищни
училища на Община Дългопол за учебната 2017/2018 година, съгласно Приложение №1, както
следва:
1.ДГ „Детелина“, гр. Дългопол
2.ДГ „Пролет“, с. Цонево
3.ДГ „Първи юни“, с. Партизани

4.СУ „Св. Климент Охридски”, гр.Дългопол
5.СУ „Назъм Хикмет”, с. Медовец
6.ОбУ „Христо Ботев ”, с. Цонево
7.ОсУ „Христо Ботев ”, с. Партизани
8.НУ „Иван Вазов”, гр. Дългопол
ІІ. Възлага на Кмета на Община Дългопол да внесе в Министерството на образованието и
науката мотивирано предложение и решението на Общински съвет, към които се прилага и
становище на началника на РИО Варна за актуализиране на Списъка за „средищните детски
градини и училища” на Община Дългопол за учебната 2017/2018 година.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол,
относно: Формиране и дофинансиране на маломерни и слети паралелки за учебната 20172018г.
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 поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 15 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание на разпоредбата
на чл.21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, вр. чл.11, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, ал. 3, т. 2 и ал. 4, ал.5,т.2
от Наредба № 7 / 29.12.2000 г. / изм. и доп. ДВ бр.75 / 24.09.2010 г., за определяне броя на
паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата,
детските градини и обслужващите звена, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 30–5
Общински съвет – Дългопол,
I. Утвърждава маломерни и слети паралелки в общинските училища, както следва:
1.ОсУ „Христо Ботев” с.Партизани:
● Маломерна паралелка – І клас – 7 ученици
● Маломерна паралелка – ІI клас – 10 ученици

● Маломерна паралелка – ІII клас – 12 ученици
● Маломерна паралелка – IV клас – 9 ученици
● Маломерна паралелка – VІ клас – 17 ученици
● Маломерна паралелка – VII клас – 16 ученици
● Сборна група ПИГI - (I – IV клас ) - 27 ученика
● Сборна група ПИГII - (VI – VII клас ) - 27 ученика
2.СУ”Назъм Хикмет” с.Медовец
● Маломерна паралелка – IIІ клас – 15 ученици
● Маломерна паралелка – IV клас – 10 ученици
● Маломерна паралелка – VI клас – 13 ученици
● Маломерна паралелка – VII клас – 13 ученици
● Маломерна паралелка – VІII клас – 12 ученици
● Маломерна паралелка – X клас – 12 ученици
● Маломерна паралелка – XI клас – 11 ученици
3.ОУ „Васил Левски” с. Поляците:
● Маломерна паралелка – ПГ – 11 деца
● Маломерна паралелка – II – 12 ученици
● Маломерна паралелка – III - 12 ученици
● Маломерна паралелка - IV клас – 13 ученици
● Маломерна паралелка – VI клас – 13 ученици
● Маломерна паралелка – VII клас – 10 ученици
● Сборна група ПИГ- (II – III клас ) - 20 ученика
● Сборна група ПИГ- (III - IV клас ) - 17 ученика
● Сборна група ПИГ- (VI - VII клас ) - 23 ученика
4. ОУ „Митко Палаузов” с. Лопушна:
● Слята паралелка – ІII – IV клас /14+5/ - 19 ученици
● Маломерна паралелка – I клас – 11 ученици
● Маломерна паралелка – V клас – 10 ученици
● Маломерна паралелка – VII клас – 10 ученици
● Сборна група ПИГ- 1 група (I, III, IV клас ) - 27 ученика
● Сборна група ПИГ- 2 група (V - VII клас ) - 20 ученика
5.СУ „Свети Климент Охридски ”, гр. Дългопол:
● Маломерна паралелка – X б клас – 14 ученици
● Маломерна паралелка – XI б клас – 17 ученици
● Маломерна паралелка – XI в клас – 12 ученици
6. НУ „Иван Вазов”, гр. Дългопол:
● Маломерна паралелка – ІI а клас – 16 ученици
● Маломерна паралелка – II б клас – 13 ученици
● Маломерна паралелка – ІII а клас – 16 ученици
● Маломерна паралелка – III б клас – 12 ученици
II. Дофинансира училищата, както следва:
1. ОУ „Васил Левски” с. Поляците – 9 275 лв. за 25 ученици – маломерни паралелки.
2. ОУ „Митко Палаузов” с. Лопушна – 14 469 лв. за 21 ученици – маломерни паралелки
и 9 ученици – смесена паралелка.
3. ОУ „Христо Ботев” с. Партизани – 10 759 лв. за 29 ученици – маломерни паралелки.
III. Поради недоказана необходимост, не дофинансира училищата, както следва:
1. СУ „Назъм Хикмет” с. Медовец
2. СУ „Свети Климент Охридски ”, гр. Дългопол
3. НУ „Иван Вазов”, гр. Дългопол
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол,
относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Дългопол
(планов период 2017-2018 г.)

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 приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 30-6
Общински съвет – Дългопол приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община
Дългопол (планов период 2017-2018 г.)
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол,
относно: Информация за организацията на дейността по опазване на селскостопанската
продукция.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на
ПК „Обществен ред и сигурност”?
Д. Иванов – Предс. на ПК ОРС: 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” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 30-7
Общински съвет – Дългопол приема предоставената информация за организацията на
дейността по опазване на селскостопанската продукция.
ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол,
относно: Отчет за стопанисването, управлението, възпроизводството и използването на горите
от общински горски фонд за 2016 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво е становището на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Анатоли Ангелов – гражданин: Има ли някаква форма на граждански контрол, която може
да се осъществява по отношение на дърводобива, отчитането на дървесината и извозването?
Има съмнения по отчитане на дървесината, кога се слагат марки, кога не.
Н. Николаев - Гл. специалист „Общински гори”: По повод контрола като цяло върху добива
на дървесина, издаване на превозни билети и т.н., от 2 години се осъществява през интернет.
Всеки обикновен гражданин може като влезе в системата на Изпълнителната агенция на
горите /ИАГ/ да провери за позволително за сеч, кой горски стражар отговаря за този отдел,
кога са издавани превозни билети, за кого, в колко часа и т.н.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;

“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 30-8
Общински съвет – Дългопол приема предоставения отчет, относно изпълнение на Годишен
план за ползване на дървесина, добита от горските територии – собственост на Община
Дългопол за 2016 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТ: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол,
относно: Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад по чл.71,
ал.1, т.2 и т.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти.
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!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 15 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 2, от
ЗМСМА и чл.71, ал.1, ал.5, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на
дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 30-9
Утвърждава следният ценоразпис при продажба на дървесина от временен склад на лица по
чл.71, ал.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в

горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти:
Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад в Общински горски
територии
Кат./сортимент

мярка

Единична цена
лв./куб.м.без
ДДС

Иглолистни
Едра строителна
-трупи за бичене
Втч .Бял бор
Втч .Черен бор
Втч .Други
Втч .Технологична дървесина
Средна
Втч .Обли греди
Втч .Технологична дървесина
Втч .Други

Пл.мЗ
Пл.мЗ
Пл.мЗ
Пл.мЗ
Пл.мЗ

75
75
70
42

Пл.мЗ
Пл.мЗ

60
40

Пл.мЗ
Пл.мЗ

50
40

Пл.мЗ
Пл.мЗ

40
40

Пл.мЗ

120

Втч.Букови

Пл.мЗ

120

Втч .Дъбови

Пл.мЗ

120

Втч .Церови
Втч .Редки дървесни видове
Втч .Топола
Втч .Липа
Втч .Акация
Втч .Други
- Технологична дървесина
Втч .твърди широколистни

Пл.мЗ

80

Пл.мЗ
Пл.мЗ
Пл.мЗ
Пл.мЗ

75
70
70
70

Пл.мЗ

80

Втч .Акация

Пл.мЗ

70

-Дребна
Втч .Ритловици
Втч .Технологична дървесина
Втч .Други
-Дърва
Втч .ОЗМ
Втч .Технологична дървесина
Втч .Дърва
Втч .Други
ШИРОКОЛИСТНИ
-Едра строителна
-Трупи за бичене

Втч .Топола ,липа и други меки
широколистни
Втч .Други
Средна строителна дървесина
Втч .Букови
Втч .Дъбови
Втч .Церови
Втч .Липа
Втч .Топола
Втч .Акация
- Технологична дървесина
Втч. Твърди широколистни
Втч .Акация
Втч .Топола ,липа и други меки
широколистни
-Обли греди
Втч .Други
Дребна строителна дървесина
- Технологична дървесина
Втч .Твърди широколистни
Втч .Акация
Втч .Топола ,липа и други меки
широколистни
Втч .Други
-Дърва
Втч .Широколистни-меки
Втч . Широколистни-Твърди
Втч .Акация

Пл.мЗ

65

Пр.мЗ

42

Пл.мЗ
Пл.мЗ
Пл.мЗ
Пл.мЗ
Пл.мЗ

80
80
80
50
50

Пл.мЗ

60

Пл.мЗ
Пл.мЗ
Пл.мЗ

80
60
60

Пл.мЗ

65

Пл.мЗ

60

Пл.мЗ
Пр.мЗ
Пр.мЗ

38
34
30

Пр.мЗ

40

Пр.мЗ
Пр.мЗ
Пр.мЗ

28
40
32

Пр.мЗ

10

Освидетелстване на сечища
Отпадъчна дървесина след сечта

Вършина
Пр.мЗ
10
2.Възлага и упълномощава кмета на Община Дългопол или упълномощени от него лица да
осъществяват цялостен контрол върху продажбата на дървесина от временен склад по
утвърденият ценоразпис.
В 11:05 ч. бе обявена 10 минутна почивка, след което заседанието продължи с 15
общински съветника.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата 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.
К. Балинова – Секретар на Община Дългопол: Това е вид социална дейност на община
Дългопол. Тези средства, с които ще бъдат освободени от такса битови отпадъци училища,

детски, градини и читалища, ще бъдат използвани за специфични за организациите дейности.
Искам да помоля проекта за решение да бъде допълнен с т.3 Изменението влиза в сила от
01.01.2018 г.
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 с така направеното
допълнение, моля да гласува!
„Възд. се”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
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” – 1 глас;
С 14 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21. ал. 1. т. 7
и ал.2, чл. 27. ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА. чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
нормативните актове, чл. 76. ал.З от АПК, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 30-10
1. Приема Наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Дългопол.
2. Възлага на Кмета на общината да извърши последващи действия във връзка с
изпълнение на решението.
3. Изменението влиза в сила от 01.01.2018 г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Предоставяне на личен товарен автомобил за ползване за служебни нужди
от 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”
„ЗА”

5. Александър Неделчев Александров „Възд. се”
„Възд. се”
6. Красен Петков Железов
„Възд. се”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
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” – 3 гласа;
С 12 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, на основание чл.21, ал.1, т.23
от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 30-11
1. Дава съгласие за сключване на договор за ползване под наем в законосъобразния срок на
ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, цвят бял, марка(модел) ФОРД ТРАНЗИТ Т350 с рег.№ В 94 92
РК, идентификационен номер на превозното средство WF0NXXTTFN8B85598, номер на двигателя
– 8B85598, дизел, до закупуването на лекотоварен автомобил от община Дългопол.
2. Определя месечен наем в размер на 300 (триста) лв., като бъдат приложени следните

документи:
 Писмено съгласие от собственик на автомобил ФОРД ТРАНЗИТ с рег.№ В 94 92 РК.
 Проект на договор за автомобила.
 Талон за собственост на автомобила.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Дългопол, отчета
за приходите и разходите по сметките за средства от ЕС и информация за основните
показатели на контролираните от общината лица, които попадат в сектор „Местно
самоуправление“ към 31.12.2016 г.
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
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов

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

„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
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” – 1 глас;
С 14 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, чл. 140, ал 5 от Закона за публичните финанси, чл.35, ал.1 от Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 24 за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение
и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 30-12
Приема Отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Дългопол, отчета за приходите
и разходите по сметките за средства от ЕС и информация за основните показатели на
контролираните от общината лица, които попадат в сектор „Местно самоуправление“ към
31.12.2016 г., по Приложенията, които са неразделна част от доклада:
1. Приложение № 1- Обобщена справка за изпълнение на приходната част на бюджета
към 31.12.2016 г.
2. Приложение № 2- справка за изпълнение на разходната част на бюджета към 31.12.2016
г. за делегираните държавни дейности.
3. Приложение № 3- справка за изпълнение на разходната част на бюджета към 31.12.2016
г. за месните и дофинансирани държавни дейности;
4. Приложение № 4 – разчет за извършените капиталови разходи;
5. Приложение № 5 – справка за просрочените вземания и задължения
6. Приложение № 6 – справка за поетите ангажименти към 31.12.2016 г.
7. Приложение № 7 – Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС- РА;
8. Приложение № 8 - Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС- КСФНФ;
9. Отчет за динамиката и състоянието на общинския дълг към 31.12.2016 г.
10. Информация за финансите на контролираните от общината търговски дружества към
31.12.2016 г.
11. Одитно становище на Сметна палата;
12. Протокол от общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета
към 31.12.2016 г.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Информация за касово изпълнение на бюджета на Община Дългопол към
30.06.2017г. и неговата актуализация.
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

„ЗА”
„ЗА”

„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„Възд. се”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
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” – 1 глас;
С 14 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал. 1 т. 6
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал.2 от Закона за
публичните финанси и чл.23, ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 30-13
1. Приема актуализация на бюджета към 30.06.2017г. както следва:
1.1. Приема компенсираните промени по ЕБК по приходите и увеличава планът на
приходната част със сумата 44 622 лв. , съгласно приложения №№ 1 и 3, колона 7;
2.2. Приема компенсираните промени по планът на разходите по дейности, групи и
функции, и по ЕБК и увеличава планът на разходната част със сумата 44 622 лв., съгласно
приложения № № 2 и 4 , колона 7;
3. Задължава кмета на община Дългопол да извърши необходимата актуализация по
разходните подпараграфи в местните дейности до размера на уточнения план, съгласно
приетата актуализация.
4. Приема информацията за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Вътрешни компенсирани промени на капиталовата програма към
30.06.2017 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

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„Възд. се”

„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
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” – 1 глас;
С 14 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал. 1 т. 6
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 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 30-14
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: Разглеждане и утвърждаване на направените разходи за командировки от
Кмета на общината и от Председателя на Общински съвет за периода 01.04.2017г.-31.06.2017г.
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!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов
11.Хатидже Мехмед Чолак
12. Муталиб Шевкет Муталиб
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
15. Борислав Благоев Николов
16. Руска Йорданова Иванова

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

„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 15 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 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 30-15
1.Утвърждава изразходваните средства за командировки в страната за периода 01.04.2017г. до
30.06.2017г. както следва:
На Председателя на общински съвет – 174,22 лв.
На кмета на община Дългопол – 145,42 лв.
2.Утвърждава изразходваните средства за командировки в чужбина за периода 01.04.2017г. до
30.06.2017г. както следва:
На Председателя на общински съвет – 262,50 лв.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Предложение за поемане на краткосрочен дълг – овърдрафт, направено по
реда на Закона за общинския дълг.
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
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 15 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1, т.
10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, чл.16
и чл.17 от Закона за общинския дълг, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 30-16
1. Дава съгласие за ползване на банков краткосрочен кредит-овърдрафт от ЦКБ АД в
рамките на бюджетната година за оборотни средства за нуждите на Община Дългопол при
следните параметри на дълга:
1.1. Валута на дълга - лева;
1.2. Размер на дълга - 300 000 лева;
1.3. Вид на дълга - краткосрочен кредит-овърдрафт;
1.4. Начин на усвояване - при условията на кредит-овърдрафт;
1.5. Лихвени условия - до 6%;
1.6. Срок за погасяване - до 25.12.2017 год.;
1.7. Начин на обезпечаване -особен залог върху вземания от собствени настоящи и бъдещи
приходи по бюджета на общината.
2. За обезпечаване на отпуснатия кредит, Общинският съвет дава съгласие да бъде
учреден особен залог на вземане по бюджетната сметка на Община Дългопол.
3. Упълномощава Кмета на Община Дългопол да подпише договора за кредит, договора
за залог и всички необходими документи, свързани с кредитната сделка.
4. Възлага на Кмета на Община Дългопол да организира извършването на процедурите
по т.1, т.2 и т.3 от настоящото решение при спазване на ЗОД.

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

РЕШЕНИЕ 30-17
1. Дава съгласие за закупуване на употребяван лекотоварен автомобил от оторизиран
дилър за нуждите на община Дългопол на обща стойност до 25 000 лева без включен
ДДС.
2. Възлага на Кмета на общината да извърши последващи действия във връзка с
изпълнение на решението.
ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Заявления за еднократна помощ.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Колеги, в комисията постъпиха 8 заявления за социално
подпомагане. Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна помощ в размер на
100 лв. на Фериде Исмаил Алиосман, заявление с вх. № ОС-206/17.07.2017г.
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 Фериде Исмаил Алиосман, моля да
гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 30-18-1
1.Отпуска еднократна помощ на Фериде Исмаил Алиосман – жител на с. Медовец, 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 да бъдат отпуснати безвъзмездно
3 м3 дърва за огрев на Веселин Железов Куртев, заявление с вх. №9400-1405/14.07.2017г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъдат отпуснати безвъзмездно 3 м3 дърва за огрев на Веселин Железов Куртев, моля да
гласува!

„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 30-18-2
1.Отпуска безвъзмездно 3 м3 дърва за огрев на Веселин Железов Куртев – жител на гр.
Дългопол.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: 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” – 2 гласа.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл. 21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 30-18-3
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Заявление с Вх. №9400-1381/12.07.2017г. от Неделчо Василев Тодоров, адрес гр.
Дългопол, ул. „Хр. Смирненски" № 22
2. Заявление с Вх. №ОС-198/07.07.2017г. от Мустафа Исмаил Емин, адрес с. Медовец, ул.
„Осма " №8
3. Заявление с Вх. №ОС-197/07.07.2017г. от Айше Мустафа Исмаил, адрес с, Медовец
4. Заявление с Вх. №9400-1065/06.06.2017г. от Ангел Георгиев Симеонов, адрес, с.
Величково

5. Заявление с Вх. № 9400-1165/16.07.2017г. от Анна Алексеевна Христова, адрес гр.
Дългопол, ул. „Хр. Ботев" № 2
6. Заявление с Вх. №9400-918/18.05.2017г. от Мехмед Юмер Мехмедали, адрес с.
Партизани
Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Злати Златев закри заседанието
на Общински съвет - Дългопол в 11:45 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/Д. ТОНЧЕВА/

