П Р О Т О К О Л №31
от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 31.08.2017 г.
Днес, 31.08.2017 г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет – гр. Дългопол от 10:00 часа,
се проведе 31-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.Разглеждане на постъпило искане с вх. №ОС-229/08.08.2017 г. от пчеларско дружество
„Дългопол“, относно промяна в Наредба №7 за животновъдната дейност на територията на
община Дългопол.
Становище: ПК ”Териториално устройство и екология”
3.Изразяване на становище, относно искане за опрощаване на държавни вземания от Хюсеин
Исмаил.
Становище: Председателски съвет
4.Разглеждане на постъпила молба с вх. №ОС-183/19.06.2017 г. от Басри Хюсеинов, относно
извършване на проверка за неправилно отнета част от имот.
Становище: ПК„Собственост и стопанство"
5.Промяна на т.1 от Решение №30-17/28.07.2017 г. на Общински съвет – Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цветанка Великова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: Председателски съвет
6.Приемане на проект на Наредба за управление на общинските пътища в община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова – Секретар на община Дългопол
Становище: ПК ”Териториално устройство и екология”

7.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Вътрешни
компенсирани промени на капиталовата програма към 31.07.2017 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”
8.Одобряване на разход, свързан с придобиване на дълготраен материален актив.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
9.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Закупуване на
автокран с ротатор и грайфер щипка за товарене на дървесни продукти.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Николай Николаев - Гл. специалист „Общински гори”
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
10.Отпускане на еднократна финансова помощ, във връзка с издаване на стихосбирка.
Вносител: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Докладчик: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
11.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Формиране
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 ”Финанси и бюджет”
12.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 12 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.Разглеждане на постъпило искане с вх. №ОС-229/08.08.2017 г. от пчеларско дружество
„Дългопол“, относно промяна в Наредба №7 за животновъдната дейност на територията на
община Дългопол.
Становище: ПК ”Териториално устройство и екология”
3.Изразяване на становище, относно искане за опрощаване на държавни вземания от Хюсеин
Исмаил.
Становище: Председателски съвет
4.Промяна на т.1 от Решение №30-17/28.07.2017 г. на Общински съвет – Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цветанка Великова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: Председателски съвет

5.Приемане на проект на Наредба за управление на общинските пътища в община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова – Секретар на община Дългопол
Становище: ПК ”Териториално устройство и екология”
6.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Вътрешни
компенсирани промени на капиталовата програма към 31.07.2017 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”
7.Одобряване на разход, свързан с придобиване на дълготраен материален актив.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
8.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Закупуване на
автокран с ротатор и грайфер щипка за товарене на дървесни продукти.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Николай Николаев - Гл. специалист „Общински гори”
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
9.Отпускане на еднократна финансова помощ, във връзка с издаване на стихосбирка.
Вносител: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Докладчик: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
10.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Формиране 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 ”Финанси и бюджет”
11.Приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Дългопол
2015-2020 г.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева – Зам.-кмет ИП
Становище: ПК ”Териториално устройство и екология”
12.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.
Красимир Костов – гражданин: Искам да отправя следното питане, касаещо паркинг местата
пред магазините и пазара. Търговците са наслагали конуси, някои от тях са си спрели
микробусите, които стоят там по няколко месеца. Как е уреден този въпрос и колко наем
плащат тези хора? Ако плащат, нека да се обозначат тези места и да се знае, че са техни.
Вторият ми въпрос е за къщата на общината в с. Аспарухово. Оградата, пейките, стъклата са
начупени, няма ли кой да я поддържа тази сграда? Защо не се следи как се издава къщата след
ползване? Защо не се поддържа чистота в къщата? Има назначен човек, негова работа е да
сезира кмета на селото или кмета на общината, когато възникне проблем. Всеки е длъжен да
си спазва задълженията и да си върши работата, за която е назначен.
М. Николаева - Зам.-кмет ОХД: Г-н Георгиев е взел решение къщата на общината да не се
отдава на никого, докато не се отремонтира. По отношение на поддръжката, винаги, когато са
ни информирали за възникнал проблем сме изпращали съответните хора да го отстранят.

Н. Диянова – общ. съветник: Има резон в изказването на г-н Костов. Мисля, че ще бъде добре
освен таксата за ползване, да се въведе и такса, която да гарантира, че ще предадат обекта в
същия вид, в който са го получили.
Ал. Александров – общ. съветник: В тази къща в продължение на 10-15 години не е вложен
и 1 лев. Събират се такси и ако тези такси се вложат там, хората, които почиват ще се чувстват
като бели хора. Ако трябва да се вдигне наема, но в това положение, в което е, ние взимаме
едни грешни пари, които даже не влагаме в къщата.
Т. Панайотова – Дир. Дирекция СА: Г-н Костов е прав в изказването си по отношение на
паркираните коли и микробуси на пазара, става задръстване особено във вторник и четвъртък.
В нашата Наредба за общинските пътища няма регламентирано закупуване на паркинг. Днес
ще се приеме тази Наредба и между първо и второ четене ще я разгледаме и ще актуализираме,
каквото трябва. Разговарях с началника на Полицейския участък и ще помислим какви знаци
да поставим, за да решим проблема. Но никой няма право да слага конуси на пътното платно
или да си паркира микробуса. Въпросният господин от пазара е актуван вече веднъж.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Щом се налага ще го актувате още веднъж! Давам думата на
следващия гражданин за изказване.
Стойчо Колев – гражданин: ГЕРБ ще ми направи ли тротоара или няма да ми го направи?
Зл. Златев – Предс. на ОбС: В личен план на предходното заседание като представител на
ГЕРБ аз поех ангажимент и Ви предложих колкото искате здрави плочки. До ден днешен
никой не е дошъл да ги вземе. Аз ли искате да Ви ги доставя и да Ви ги наредя?
Стойчо Колев – гражданин: Защо да го правя аз като не е моя работа, това е работа на ВиК.
Х. Исмаилов – общ. съветник и началник на ВиК: Господине, за пореден път Ви обяснявам,
че плочките не са демонтирани от служители на ВиК. Дойдохме на място с инж. Михова и
проверихме. Аварията е станала на уличния водопровод, има излят 1 метър бетон преди
тротоарните плочки, не може тази вода да изрови плочките. Инж. Михова прецени, че това не
е наш ангажимент, който ги е демонтирал, да си ги монтира отново.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Прекратяваме дебатите по предложение на г-н Добромир Иванов.
Давам думата на г-н Георги Георгиев.
Георги Георгиев – гражданин: Вие всички знаете, че обществената работа е територия, на
която никой не трябва да търси и да очаква някакво признание. Българинът много лесно
критикува и много трудно отдава признание, освен това ако не е посмъртно, разбира се. Ние
обаче, които сме работили тази работа, трябва да имаме сетивата да виждаме добрите дела, да
ги популяризираме и да благодарим за тях. В последните месеци в общината ни бяха
направени редица добри неща, за които искам да кажа и да благодаря на общински съвет и на
общинска администрация. Ще започна с организирането и провеждането на държавните игри
за малки селища, които се проведоха в с. Аспарухово. Поради това, че съм много близък с
ръководителя на волейболния клуб на гр. Омуртаг, той е мой приятел повече от 50 години,
видях как реагира на посрещането, на устройването, на красотите и удобствата, които
предложи общината при провеждането на тези състезания. Това не е никак малко, тъй като си
давам сметка какви добри впечатления отнесоха тези хора по родните си места, което е
прекрасно. Колкото и да обичаме общината си, напоследък, понеже дъщеря ми живее в гр.
Аксаково, а и имам приятели в гр. Бяла и често посещавам тези общини, виждам каква огромна
разлика има поради спецификата на географското положение, на което се намират, какъв
бюджет имат, с какво разполагат и виждам къде сме ние. По обективни причини ние сме
твърде назад, но не по вина на кмета или общински съвет, а точно поради причините, които
по-горе споменах. Затова смятам, че добрите неща, колкото и да са малко, трябва да се
забелязват и поощряват. Не малко се направи по провеждането на празника на града, по
ремонтите на спортната площадка и стадиона, по почистването на града, въпреки, че
гражданите не са съвестни и не пазят направеното. За всички тези добри дела искам да
благодаря! Второто, което искам да отбележа е, че тук малцина знаят, може би само г-н Златев
си спомня, че аз съм вносителя на проекта за Герба на община Дългопол. Тогава не беше
направен по начина, по който го бях проектирал, защото през 90 – те години имаше голямо
противопоставяне между лявото и дясното. Представителите на СДС тогава виждаха във всяко
нещо част от миналото. В проекта за Герб тогава, наред с другите символи като плодородие и

т.н., стоеше и легендата за онова звездочело камчийско девойче, което с красотата си е
засенчило слънцето. Виждате, че звездата на челото я няма, поради факта, че тогава
представителите на СДС, виждаха в тази звезда петолъчка. Искам да помоля г-н Златев и
общински съвет в един последващ етап, спазвайки процедурите, залегнали в Правилника на
ОбС, да възстанови това. Става въпрос за звездата на челото и другото око на момичето от
Герба на общината. Благодаря Ви! Желая Ви ползотворна работа в името и за доброто на
община Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Благодаря Ви г-н Георгиев! Колеги, преминаваме към т. 2 от
дневния ред.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Разглеждане на постъпило искане с вх. №ОС-229/08.08.2017 г. от
пчеларско дружество „Дългопол“, относно промяна в Наредба №7 за животновъдната дейност
на територията на община Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на
ПК „Териториално устройство и екология”?
Р. Дукова – Предс. на ПК ТУЕ: Да се отложи за разглеждане, с мотив допълнително
обследване и доизясняване на въпросите.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Предлагам преди следващата сесия общински съвет, общинска
администрация и част от представителите на пчеларското дружество да стигнем до единна
позиция и тогава ОбС – Дългопол да излезе с решение дали да се променя Наредба №7 за
животновъдната дейност.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Изразяване на становище, относно искане за опрощаване на държавни
вземания от Хюсеин Исмаил.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Становището на Председателски съвет е да не бъде уважена
молбата на Хюсеин Ибрям Исмаил, относно опрощаване на наложената глоба от Община
Бургас. Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен да не бъде уважена молбата на
Хюсеин Ибрям Исмаил от гр. Дългопол, относно опрощаване на наложената глоба от Община
Бургас, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, на основание чл.21, ал. 1,
т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 31-3
1. Не изразява съгласие да бъде уважена молбата на Хюсеин Ибрям Исмаил от гр.
Дългопол, ул. „Антон Иванов“ №3, относно опрощаване на наложена глоба от
Община Бургас, във връзка с извършено административно нарушение, с мотив да
не се поощрява нарушаването на обществения ред и законодателството на
Република България.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Промяна на т.1 от Решение №30-17/28.07.2017 г. на Общински
съвет – Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: 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” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.13
и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 31-4
1. Променя т.1 от Решение №30-17/28.07.2017 год., която придобива следния вид: „Дава
съгласие за закупуване на употребяван товарен автомобил за нуждите на община
Дългопол на обща стойност до 25 000 лева без включен ДДС.”
ПО ТОЧКА ПЕТА: Приемане на проект на Наредба за управление на общинските пътища в
община Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на
ПК „Териториално устройство и екология”?
Р. Дукова – Предс. на ПК ТУЕ: 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” – 1 глас.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал.1, т. 23
и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 23 от Закона за пътищата, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 31-5
1. Общински съвет Дългопол отменя Наредба №20 „За управление на общинските пътища в
община Дългопол“, приета с решение №12-4/26.09.2008 г.
2. Общински съвет Дългопол приема Наредба за управление на общинските пътища в община
Дългопол на първо четене.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол,
относно: Вътрешни компенсирани промени на капиталовата програма към 31.07.2017 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.
Ал. Александров – общ. съветник: Аз няма да обсъждам по същество капиталовата програма,
а по-скоро за начина, по който ни се поднася. По-старите общински съветници знаят, че години
наред се борим за методиката за изготвяне на капиталовата програма, това да става от
общински съвет, да има съгласието ни и тогава да се изпълнява от общинска администрация.
За пореден път ни се представя капиталова програма, в която са включени нови обекти,
финансирани, изпълнени, но няма санкция от общински съвет. Това е изключително порочна
практика, която и това управление не прекъсна. Затова ще гласувам „Въздържал се“ за
капиталовата програма не заради стойностите и цифрите в нея, а за начина, по който ни се
поднася. За мен това е обида към общински съвет.
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”

„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „Възд. се”
„Възд. се”
6. Красен Петков Железов
„Възд. се”
7. Недялка Диянова Филчева
„Възд. се”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„Възд. се”
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” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5 гласа;
С 10 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5, 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 31–6
1. Приема актуализираната капиталова програма по функции и източници на
финансиране към 31.07.2017 г., съгласно Приложението.
2. Възлага на Кмета на община Дългопол да извърши необходимите действия,
свързани с изпълнението на т.1 от Решението.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Одобряване на разход, свързан с придобиване на дълготраен
материален актив.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на
ПК „Финанси и бюджет”?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
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

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

„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 15 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1, т.8
от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 31-7
1. Дава съгласие за закупуване на 10 броя компютърни конфиграции на стойност
15 287,00 лв. с ДДС, като 5 287,00 лв. да се изплатят от собствени приходи.
2. Упълномощава Кмета на Община Дългопол да предприеме всички необходими
действия във връзка с изпълнение на решението.
ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол,
относно: Закупуване на автокран с ротатор и грайфер щипка за товарене на дървесни
продукти.
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 31-8

1. Дава съгласие за закупуване на употребяван автокран с ротатор и грайфер щипка за
товарене на дървесна на стойност до 7000 лв. без вкл. ДДС.
2. Възлага на Кмета на общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение
на решението.
В 11:00 ч. бе обявена 10 минутна почивка, след което заседанието продължи с 15
общински съветника.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТ: Отпускане на еднократна финансова помощ, във връзка с издаване на
стихосбирка.
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 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.6
и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 31-9
1.Отпуска еднократна финансова помощ, във връзка с издаване на стихосбирка на Нели
Янчева – жител на гр. Дългопол, в размер на 200 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол,
относно: Формиране на маломерни и слети паралелки за учебната 2017/2018г.
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 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 31-10
Общински съвет гр. Дългопол,
I. Утвърждава маломерна паралелка в ОУ „Христо Ботев” с.Цонево, както следва:
● Маломерна паралелка – ІIIа клас – 14 ученици
II. Поради недоказана необходимост, не дофинансира ОУ „Христо Ботев” с.Цонево
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Приемане на Програма за управление на отпадъците на
територията на Община Дългопол 2015-2020 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на
ПК „Териториално устройство и екология”?
Р. Дукова – Предс. на ПК ТУЕ: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1, т.12
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 8 от Закона за
управление на отпадъците, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 31-11

Общински съвет – Дългопол приема Програма за управление на отпадъците на територията на
Община Дългопол 2015 – 2020 година.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Заявления за еднократна помощ.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Колеги, в комисията постъпиха 12 заявления за социално
подпомагане. Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна помощ в размер на
300 лв. на Мазлъм Халил Мазлъмов, заявление с вх. №ОС-237/17.08.2017г., като общинските
съветници Гюлейдин Кязим и Насуф Насуфов, държа да го подчертая, въпреки, че те не искат
да се афишира, ще подпомогнат Мазлъм Мазлъмов и с лични средства.
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 Мазлъм Халил Мазлъмов, 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 31-12-1
1.Отпуска еднократна помощ на Мазлъм Халил Мазлъмов – жител на с. Медовец, в размер на
300 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна
помощ в размер на 100 лв. на Атанас Пенев Неделчев, заявление с вх. №ОС-219/25.07.2017г.
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 Атанас Пенев Неделчев, моля да
гласува!
1. Злати Станев Златев

„ЗА”

„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 31-12-2
1.Отпуска еднократна помощ на Атанас Пенев Неделчев – жител на гр. Дългопол, в размер на
100 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията да бъдат отпуснати безвъзмездно
3 м3 дърва за огрев на Айше Юнуз Юмер, заявление с вх. №ОС-230/14.08.2017г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъдат отпуснати безвъзмездно 3 м3 дърва за огрев на Айше Юнуз Юмер, 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”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

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 31-12-3
1.Отпуска безвъзмездно 3 м3 дърва за огрев на Айше Юнуз Юмер – жител на с. Партизани.
2.Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията да бъдат отпуснати безвъзмездно
8 м3 обла едра строителна дървесина на Емил Иванов Василев, заявление с вх. №94001864/30.08.2017г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъдат отпуснати безвъзмездно 8 м3 обла едра строителна дървесина на Емил Иванов Василев,
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 31-12-4
1.Отпуска безвъзмездно 8 м3 обла едра строителна дървесина на Емил Иванов Василев – 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” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 31-12-5
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Заявление с Вх. №9400 – 1767/21.08.2017г. от Марияна Стефанова Атанасова,
адрес гр. Дългопол, ул. „Тодор Илиев“ № 8.
2. Заявление с Вх. № 9400-1780/22.08.2017г. от Гергина Златева Иванова, адрес гр.
Дългопол, ул. ,,Георги Раковски‘‘ № 5.
3. Заявление с Вх. № 9400-1667/14.08.2017г. от Айше Хасан Халил, адрес с.
Поляците, ул. ,,Шеста ‘‘ № 17.
4. Заявление с Вх. № 9400-1405/14.07.2017г. от Веселин Железов Куртев, адрес гр.
Дългопол ул. „Георги Димитров“ № 95 вх. Б.
5. Заявление с Вх. № 9400-1473/24.07.2017г. от Фатмя Ахмед Емин, адрес гр.
Дългопол ул. „Найден Геров“ № 2.
6. Заявление с Вх. № 9400-1462/20.07.2017 от Димитър Асенов Аведисов, адрес с.
Красимир.
7. Заявление с Вх. № 9400-1459/20.07.2017 от Грамена Димитрова Жекова ЕГН,
адрес с. Красимир.
8. Заявление с Вх. № 9400-1461/20.07.2017 от Ангел Веселинов Демиров, адрес с.
Красимир.

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Злати Златев закри заседанието
на Общински съвет - Дългопол в 11:20 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/Д. ТОНЧЕВА/

