П Р О Т О К О Л №32
от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 28.09.2017 г.
Днес, 28.09.2017 г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет – гр. Дългопол от 10:00
часа, се проведе 32-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 /отсъства от 11:00ч. до 11:30ч./
6. Красен Петков Железов – присъства /отсъства от 10:20ч. до 10:25ч./
7. Недялка Диянова Филчева – присъства
8. Николай Иванов Христов – присъства
9. Даниела Маринова Костадинова – присъства
10.Халил Халилов Исмаилов – присъства
11.Хатидже Мехмед Чолак – присъства
12.Муталиб Шевкет Муталиб – присъства
13.Насуф Юсуфов Насуфов – отсъства
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.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане
на проект на Наредба за управление на общинските пътища в община Дългопол на второ
четене.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова – Секретар на община Дългопол
Становище: ПК ”Териториално устройство и екология”
3.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Предложение за изменение и допълнение на Наредба №9 за рекламната дейност на
Община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова – Секретар на община Дългопол
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
4.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план
за трасе за оптична кабелна линия в землището на с.Величково, общ.Дългопол,
обл.Варна и изразяване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе за
проектиране през общински имоти за същия линеен обект.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол

Докладчик: Емурла Емурла – Зам.-кмет УТОС
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
5.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане
на допълнителен Годишен план за ползване на дървесина от горски територии собственост на Община Дългопол за 2017г., определяне начина на ползването и
извършването на дейности по подпомагане на естественото възобновяване.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Николай Николаев - Гл. специалист „Общински гори”
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
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. – възмездно придобиване на поземлен имот №24565.502.1115. по
КК на гр. Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Дир. дирекция „Специализирана администрация”
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
7.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
изпълнение на решенията на Общински съвет от общинска администрация за периода
01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова – Секретар на община Дългопол
Становище: Председателски съвет
8.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Допълване
на списъка на длъжностните лица с право на транспортни разноски от местоживеене до
работа и обратно.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова – Секретар на община Дългопол
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
9.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Партньорство по проект Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 20142020. Процедура BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество”.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева - Зам.-кмет ОХД
Становище: ПК ”Стратегическо планиране и европроекти”
10.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Предоставяне на субсидия за извършване на текущ ремонт на ОУ «Христо Ботев» с.
Цонево, ДГ «Детелина» гр. Дългопол и ДГ «Щастливо детство» с. Медовец.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. отдел ХДО
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
11.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно:
Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост и отдавате под наем на имот частна общинска собственост, находящ се в
УПИ X-21,22 в кв.7 по плана на с. Поляците.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Дир. дирекция „Специализирана администрация”
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
12.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Даване
на съгласие за бракуване на Специален автомобил „Мерцедес“ 2628 Л Еконик с рег. №В
7981.

Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Дир. дирекция „Специализирана администрация”
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
13.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно:
Кандидатстване на Община Дългопол с проект „Реконструкция на водопроводни
клонове за 10 бр. улици разположени в очертанията на гр. Дългопол"пред
Министерството на регионалното развитие и благоустройството и други институции.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева – Зам.-кмет ИП
Становище: ПК ”Стратегическо планиране и европроекти”
14.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно:
Кандидатстване на Община Дългопол с проект „Изграждане на захранващ водопровод
по ул. „Антон Иванов” и ул. „Христо Ботев” в гр. Дългопол” пред Министерство на
регионалното развитие и благоустройство и други институции.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева – Зам.-кмет ИП
Становище: ПК ”Стратегическо планиране и европроекти”
15.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно:
Заявления за еднократна помощ.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева - Зам.-кмет ОХД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
Зл. Златев – Предс. на ОбС: На Председателски съвет беше разгледан проекта за дневен
ред, като към настоящия момент след направените корекции е структуриран в 16 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.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане
на проект на Наредба за управление на общинските пътища в община Дългопол на второ
четене.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова – Секретар на община Дългопол
Становище: ПК ”Териториално устройство и екология”
3.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Предложение за изменение и допълнение на Наредба №9 за рекламната дейност на
Община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова – Секретар на община Дългопол
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
4.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план
за трасе за оптична кабелна линия в землището на с.Величково, общ.Дългопол,

обл.Варна и изразяване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе за
проектиране през общински имоти за същия линеен обект.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Емурла Емурла – Зам.-кмет УТОС
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
5.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане
на допълнителен Годишен план за ползване на дървесина от горски територии собственост на Община Дългопол за 2017г., определяне начина на ползването и
извършването на дейности по подпомагане на естественото възобновяване.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Николай Николаев - Гл. специалист „Общински гори”
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
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. – възмездно придобиване на поземлен имот №24565.502.1115. по
КК на гр. Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Дир. дирекция „Специализирана администрация”
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
7.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
изпълнение на решенията на Общински съвет от общинска администрация за периода
01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова – Секретар на община Дългопол
Становище: Председателски съвет
8.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Допълване
на списъка на длъжностните лица с право на транспортни разноски от местоживеене до
работа и обратно.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова – Секретар на община Дългопол
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
9.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Предоставяне на личен автомобил за ползване за служебни нужди от община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Становище: Председателски съвет
10.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Партньорство по проект Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 20142020. Процедура BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество”.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева - Зам.-кмет ОХД
Становище: ПК ”Стратегическо планиране и европроекти”
11.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Предоставяне на субсидия за извършване на текущ ремонт на СУ “Св. Климент
Охридски”, гр. Дългопол, ОУ «Христо Ботев» с. Цонево, ДГ «Детелина» гр. Дългопол и
ДГ «Щастливо детство» с. Медовец.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. отдел ХДО
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”

12.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно:
Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост и отдавате под наем на имот частна общинска собственост, находящ се в
УПИ X-21,22 в кв.7 по плана на с. Поляците.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Дир. дирекция „Специализирана администрация”
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
13.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Даване
на съгласие за бракуване на Специален автомобил „Мерцедес“ 2628 Л Еконик с рег. №В
7981.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Дир. дирекция „Специализирана администрация”
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
14.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно:
Кандидатстване на Община Дългопол с проект „Реконструкция на водопроводни
клонове за 10 бр. улици разположени в очертанията на гр. Дългопол"пред
Министерството на регионалното развитие и благоустройството и други институции.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева – Зам.-кмет ИП
Становище: ПК ”Стратегическо планиране и европроекти”
15.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно:
Кандидатстване на Община Дългопол с проект „Изграждане на захранващ водопровод
по ул. „Антон Иванов” и ул. „Христо Ботев” в гр. Дългопол” пред Министерство на
регионалното развитие и благоустройство и други институции.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева – Зам.-кмет ИП
Становище: ПК ”Стратегическо планиране и европроекти”
16.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно:
Заявления за еднократна помощ.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева - Зам.-кмет ОХД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Питания и предложения от граждани.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Към настоящия момент няма постъпили питания от
граждани. Колеги, една наша съгражданка спешно се нуждае от лечение в чужбина.
Вчера на заседанията на комисиите и на Председателски съвет взехме решение да се
отпуснат 500 лв., както и всеки от нас с лични средства да подпомогне лечението на това
момиче. Сумата, събрана от съветниците, както и тази отпусната с решение на Общински
съвет, ще бъде преведена по банковата сметка на Диана Христова. Приканвам всички
кметове, общинска администрация и съграждани да се включат в тази кампания, защото
средствата трябва да се съберат много бързо. Доколкото разбрах е започнала
организацията за благотворителен концерт следващата седмица, така също и различни
други инициативи, които да помогнат за бързото събиране на необходимите средства за
лечението в Турция.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на проект на Наредба за управление на общинските пътища в община
Дългопол на второ четене.
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. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 23 от Закона за пътищата, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 32-2
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 второ четене.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол,
относно: Предложение за изменение и допълнение на Наредба №9 за рекламната дейност
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 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, ал1,
т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 32-3
Общински съвет Дългопол приема наредба за изменение и допълнение на Наредба №9
за рекламната дейност на територията на община Дългопол, със следното съдържание
съгласно проект:
§ 1. Отменя чл.8 , ал.2, т.8
§ 2. Отменя чл.33, ал.1, т.2
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план
– Парцеларен план за трасе за оптична кабелна линия в землището на с.Величково,
общ.Дългопол, обл.Варна и изразяване на предварително съгласие за утвърждаване на
трасе за проектиране през общински имоти за същия линеен обект.
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
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
отсъства
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 от ЗМСМА и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и
ал.5 от ЗУТ и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 32-4
1.Общински съвет - гр.Дългопол изразява предварително съгласие за утвърждаване на трасе
за проектиране на линеен обект „трасе за оптична кабелна линия в землището на с.Величково
общ.Дългопол, обл.Варна през следните имоти по КВС на земл. на с.Величково собственост
на Община Дългопол: № 000067 с начин на трайно ползване дере, № 040060 и № 000198 с
начин на трайно ползване полски пътища, с обща дължина на трасето 2740,46 м.
2.Общински съвет - гр.Дългопол дава на ЕТ„Цонево Нет – Исмаил Исмаил” разрешение за
изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе за оптична кабелна
линия на землището на с.Величково общ.Дългопол, обл.Варна, преминаващо през имоти
000067, 040060 и 000198 и одобрява задание за проектиране на ПУП-ПП, 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.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на
оспорване.
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.Величково 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 ПЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на допълнителен Годишен план за ползване на дървесина от горски
територии - собственост на Община Дългопол за 2017г., определяне начина на ползването и
извършването на дейности по подпомагане на естественото възобновяване.
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
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
отсъства
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 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за Горите, чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал.3 и чл. 7,
ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 32-5
1. Приема допълнителен Годишен план за ползване на дървесина в горските
територии - общинска собственост за 2017г. съгласно приложение 1, неразделна
част настоящото Решение;
2. Дава съгласие дейностите по дърводобив и подпомагане на естественото
възобнобяване в горските територии - общинска собственост да бъдат извършени
от правоспособни лица, наети от Община Дългопол;

3. Определя ползването на дървесината да се осъществи по начините посочени в
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти, а именно чрез добив и продажба на добита
дървесина;
4. В изпълнение на одобреното план-извлечение на Община Дългопол през 2017г.
да се извърши подпомагане на естественото възобновяване на горите чрез
изсичане на подлес в отделите от Годишните планове за ползване на дървесина за
2017г., като тези дейности да се извършат заедно с добива на дървесина;
5. Задължава и упълномощава Кмета на общината да предприеме всички
законосъобразни мерки за изпълнение 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. – възмездно придобиване на поземлен имот
№24565.502.1115. по КК 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 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”
„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
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
отсъства
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. 8, от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 9, т. 4 от Закона за общинската собственост,

чл. 4, ал. 4, т. 4 от Наредба за реда за придобиване и управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 32-6
1. Включва в годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество
за 2017 г. - възмездно придобиване на ПИ № 24565.502.1115 по КК на гр. Дългопол, а
именно: Урбанизирана територия с площ от 458 кв. м (четиристотин петдесет и осем
квадратни метра), съставляваща поземлен имот с идентификатор № 24565.502.1115 по
кадастралната карта на гр. Дългопол, при граници на имота: ПИ №№ 24565.502.1127,
24565.502.1128, 24565.502.1114, 24565.502.2168, 24565.502.1116, собственост на
Станислав Кръстев Христов, с постоянен адрес гр. Дългопол, ул. „Гоце Делчев“ №31.
2. Приема пазарната оценка на ПИ № 24565.502.1115 по КК на гр. Дългопол в размер на
4580.00 лв. (четири хиляди петстотин и осемдесет лева).
3. Всички разходи по придобиване на имота са за сметка на Община Дългопол.
4. 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: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет от общинска
администрация за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.
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.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет –
Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 32-7
Приема отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет от общинска
администрация за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г. /Съгласно Приложение №1/.
ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол,
относно: Допълване на списъка на длъжностните лица с право на транспортни разноски
от местоживеене до работа и обратно.
В 10:20 ч. Красен Железов излезе от залата и заседанието продължи с 14 общински
съветника.
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, с допълнението на
още две лица по предложение на общинска администрация.
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.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 32-8
В списъка на длъжностните лица с право на транспортни разноски от местоживеене до
месторабота и обратно, приет с решение 21-8/27.01.2017 г. да бъде включени следните
служители:
№
1.

Име и фамилия
Илия Георгиев Лазаров

Заемана длъжност
Организатор
дейности

маршрут
Боряна-Дългопол-Боряна

2.

Милчо Тодоров Вълчев

Шофьор на
автобус

Боряна-Дългопол-Боряна

3

Генчо Добрев Генов

Шофьор на
автобус

Боряна-Дългопол-Боряна

ПО ТОЧКА ДЕВЕТ: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол,
относно: Предоставяне на личен автомобил за ползване за служебни нужди от община
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 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”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

“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 32-9
1. Отменя Решение №4-6/18.12.2015 г., т.2, касаеща автомобил ФИАТ КРОМА с
рег.№ В 86 14 НХ.
2. Дава съгласие за сключване на договор за ползване под наем в законосъобразния
срок на автомобил ФИАТ КРОМА с рег. № В 96 24 ВН, с месечен наем от 1лв.,
като бъдат приложени следните документи:




Писмено съгласие от собственик на автомобил ФИАТ КРОМА с рег. № В 96 24
ВН.
Проект на договор за автомобила.
Талон за собственост на автомобила.

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Партньорство по проект Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020. Процедура BG05M9OP001-2.007 „Развитие на
социалното предприемачество”.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Стратегическо планиране и европроекти”?
Н. Христов – Секр. на ПК СПЕП: 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.12 и т.23 ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 32-10
1. Дава съгласие за партньорство на община Дългопол със СНЦ ”Камчийско
бъдеще”, с проектно предложение по процедура за безвъзмездна финансова
помощ BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“.
2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме всички законосъобразни
действия, за изпълнение на решението.
В 10:25 ч. Красен Железов влезе в залата и заседанието продължи с 15 общински
съветника.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Предоставяне на субсидия за извършване на текущ ремонт на СУ
“Св. Климент Охридски”, гр. Дългопол, ОУ «Христо Ботев» с. Цонево, ДГ «Детелина»
гр. Дългопол и ДГ «Щастливо детство» с. Медовец.

Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Финанси и бюджет”?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да
гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
отсъства
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.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 32-11
1. Предоставя субсидия за извършване на текущ ремонт, както следва;
1.1 . Финансови средства в размер на 18 000 / Осемнадесет хиляди/ лева на
Средно училище “Св. Климент Охридски”, гр. Дългопол
1.2 . Финансови средства в размер на 10 000 / Десет хиляди/ лева на Обединено
училище “Христо Ботев”, с. Цонево;
1.3 . Финансови средства в размер на 2 500 /Две хиляди и петстотин/ лева на
Детска градина „Детелина”, гр. Дългопол;
1.4 . Финансови средства в размер 1 700 /Хиляда и седемстотин/ лева на
Детска градина „Щастливо детство”, с. Медовец
2. 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: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане
с имоти общинска собственост и отдавате под наем на имот частна общинска
собственост, находящ се в УПИ X-21,22 в кв.7 по плана на с. Поляците.

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
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
отсъства
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 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, т. 2 и чл. 45а, ал.3 от Закона за общинска собственост и
във връзка с Наредба № 12 за условията и реда за настаняване в общински жилища и
продажбата им, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 32-12
I. Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2017 год. – Общинско жилище частна общинска собственост –
апартамент № 4, находящ се на IІ етаж в сграда № 1 „Общежитие за учители” с площ от
75 кв.м, ведно с прилежащите към него – избено помещение, както и ¼ от общите части
на сградата, построена в дворно място с площ от 2 100 кв.м, съставляващо УПИ X-21,22
в кв.7 по плана на с. Поляците (АОС № 160/02.06.04.2000 г.).
II. 1. Одобрява пазарната оценка в размер 101.25 лв. (сто и един лева и двадесет и пет
стотинки) за месечна наемна цена на общинско жилище – Апартамент № 4, находящ се
на IІ етаж в сграда № 1 „Общежитие за учители” с площ от 75 кв.м, ведно с прилежащите
към него – избено помещение, както и ¼ от общите части на сградата, построена в дворно
място с площ от 2 100 кв.м, съставляващо УПИ X-21,22 в кв.7 по плана на с. Поляците.
(АОС № 160/02.06.04.2000 г.);

2. Открива процедура публичен търг с явно наддаване за отдавате под наем на имот
частна общинска собственост – апартамент № 4, находящ се на IІ етаж в сграда № 1
„Общежитие за учители” с площ от 75 кв.м, ведно с прилежащите към него – избено
помещение, както и ¼ от общите части на сградата, построена в дворно място с площ от
2 100 кв.м, съставляващо УПИ X-21,22 в кв.7 по плана на с. Поляците. (АОС №
160/02.06.04.2000 г.);
3. Определя начална тръжна наемна цена в размер на 101.25 лв. (сто и един лева и
двадесет и пет стотинки) и срок на отдаване 1 (една) година (от датата на подписване на
договора за наем).
4. Възлага на Кмета на Общината и го упълномощава да организира провеждането на
търг за отдавате под наем на горепосочения недвижим имот по реда и условията на
Наредба № 12 за условията и редът за настаняване в общински жилища и продажбата им
на ОбС-Дългопол.
В 11:00 ч. бе обявена 10 минутна почивка, след което заседанието продължи с
14 общински съветника. Отсъства Александър Александров.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община
Дългопол, относно: Даване на съгласие за бракуване на Специален автомобил
„Мерцедес“ 2628 Л Еконик с рег. №В 7981.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Става въпрос за стария сметоизвозващ автомобил.
Т. Панайотова - Дир. дирекция „Специализирана администрация”: Да, така е. С Ваше
Решение обявихме процедура за продажба, три търга до настоящия момент и съгласно
изискванията на Наредба №4, чл.51, Кмета на общината има право да намали с 50%
началната тръжна цена, намалихме я до 40%, отново няма кандидати. Варианта е да
свалим автомобила от отчет, да го продадем пак на търг на 50% от първоначалната цена,
ако отново няма желаещи отиваме на вариант на скраб.
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.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 32-13
1. Дава съгласие за бракуване на СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ, цвят - бял, марка (модел)
- „МЕРЦЕДЕС 2628 Л ЕКОНИК” с регистрационен номер В7981НС, идентификационен
номер на превозното средство - WDB9576812V207990, номер на двигателя 90695200490923, дизел.
2.За бракуваният автомобил да бъде проведена процедура за продажба чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Дългопол, с начална тръжна

цена в размер на 13 700 лв. (представляваща 50 % от приетата с Решение № 2722/19.05.2017г. на Общински съвет начална тръжна цена).
3.Приходите от реализираната продажба да се използват за придобиване на техника за
осъществяване на строителни, комунални и други дейности, осъществявани от
Общината.
4.Упълномощава и задължава Кмета на общината да предприеме законосъобразни
действия за изпълнение на Решението.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на
Община Дългопол, относно: Кандидатстване на Община Дългопол с проект
„Реконструкция на водопроводни клонове за 10 бр. улици разположени в очертанията на
гр. Дългопол" пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството и
други институции.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Стратегическо планиране и европроекти”?
Н. Христов – Секр. на ПК СПЕП: 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.12 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 32-14
1. Одобрява кандидатстването на община Дългопол с проект „Реконструкция на
водопроводни клонове за 10 бр. улици разположени в очертанията на гр. Дългопол"
пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството и други
институции.
2.
Проектът е включен в Общинския план за развитие на Община Дългопол за 20142020 г.
3.
Упълномощава Кмета на Община Дългопол да предприеме всички действия във
връзка с кандидатстване с проекта.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община
Дългопол, относно: Кандидатстване на Община Дългопол с проект „Изграждане на
захранващ водопровод по ул. „Антон Иванов” и ул. „Христо Ботев” в гр. Дългопол” пред
Министерство на регионалното развитие и благоустройство и други институции.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Стратегическо планиране и европроекти”?
Н. Христов – Секр. на ПК СПЕП: 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.12 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 32-15
1.
Одобрява кандидатстването на община Дългопол пред Министерство на
регионалното развитие и благоустройство и други институции с проект: „Изграждане
на захранващ водопровод по ул. „Антон Иванов” и ул. „Христо Ботев” в гр.
Дългопол”.
2.
Проектът е заложен в Общинския план за развитие на Община Дългопол за 20142020г.
3.
Упълномощава Кмета на Община Дългопол да предприеме всички действия във
връзка с кандидатстване с проекта.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на
Община Дългопол, относно: Заявления за еднократна помощ.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Колеги, в комисията постъпиха 12 заявления за
социално подпомагане. Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна
помощ в размер на 30 лв. и 3 м3 дърва за огрев на Хасан Ембие Хасан, заявление с вх.
№9400-1995/14.09.2017г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 30 лв. и 3 м3 дърва за огрев на
Хасан Ембие Хасан, моля да гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров отсъства
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
отсъства
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” – 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 32-16-1
1.Отпуска безвъзмездно 30 лв. и 3 м3 дърва за огрев на Хасан Ембие Хасан – жител на с.
Поляците.

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 174 лв. на Димитричка Петкова – кмет на с. Боряна за
погребение на самотно живеещо лице Христо Христов, заявление с вх. №94001978/12.09.2017г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 174 лв. на Димитричка
Петкова – кмет на с. Боряна за погребение на самотно живеещо лице Христо Христов,
моля да гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров отсъства
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
отсъства
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” – 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 32-16-2
1.Отпуска безвъзмездно 174 лв. на Димитричка Петкова – кмет на с. Боряна за
погребение на самотно живеещо лице Христо Христов – жител на с. Боряна. Средствата
да бъдат изплатени на траурната агенция.
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 Фатме Хасан Осман, заявление с вх. №ОС265/12.09.2017г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъдат отпуснати безвъзмездно 3 м3 дърва за огрев на Фатме Хасан Осман,
моля да гласува!

„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров отсъства
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
отсъства
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” – 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 32-16-3
1.Отпуска безвъзмездно 3 м3 дърва за огрев на Фатме Хасан Осман – жител на с.
Партизани.
2.Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 60 лв. на Марийка Неделчева Ненова, заявление с вх.
№9400-1729/17.08.2017г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 60 лв. на Марийка Неделчева
Ненова, 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”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
отсъства
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” – 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 32-16-4
1.Отпуска еднократна помощ на Марийка Неделчева Ненова – жител на с. Цонево, в
размер на 60 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 200 лв. на Красен Маринов Косев, заявление с вх. №94001925/05.09.2017г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на Красен Маринов
Косев, моля да гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов
11.Хатидже Мехмед Чолак
12. Муталиб Шевкет Муталиб
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
15. Борислав Благоев Николов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;

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

С 14 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.
1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 32-16-5
1.Отпуска еднократна помощ на Красен Маринов Косев – жител на гр. Дългопол, в
размер на 200 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 500 лв. на Диана Иванова Христова, заявление с вх. №ОС274/27.09.2017г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 500 лв. на Диана Иванова
Христова, моля да гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров отсъства
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
отсъства
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” – 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 32-16-6
1.Отпуска еднократна помощ на Диана Иванова Христова – жител на с. Аспарухово, в
размер на 500 лв. Средствата да бъдат преведени по дарителската сметка на Диана
Иванова Христова.
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 заявление с вх. №94001981/12.09.2017 г. от Бейтула Халил Исмаил, заявление с вх. №ОС-261/19.09.2017 г. от
Ахмед Бекир Ахмед и заявление с вх. №9400-2025/18.09.2017 г. от Сали Асанов Яшаров
да бъдат отложени за разглеждане на следващото заседание на ОбС-Дългопол, с мотив
допълнително обследване.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура гласуване, който е съгласен да бъдат
отложени за разглеждане заявление с вх. № №9400-1981/12.09.2017 г. от Бейтула Халил
Исмаил, заявление с вх. №ОС-261/19.09.2017 г. от Ахмед Бекир Ахмед и заявление с вх.
№9400-2025/18.09.2017 г. от Сали Асанов Яшаров, 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 ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 32-16-7
Отлага за разглеждане на следващото заседание на ОбС- Дългопол заявление с вх.
№9400-1981/12.09.2017 г. от Бейтула Халил Исмаил,
заявление с вх. №ОС261/19.09.2017 г. от Ахмед Бекир Ахмед и заявление с вх. №9400-2025/18.09.2017 г. от
Сали Асанов Яшаров.
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” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 32-16-8
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Заявление с вх. №9400-1859/29.08.2017 г. от Султана Тодорова Вълчева с адрес с.
Аспарухово.
2. Заявление с вх. №9400-2030/18.09.2017 г. от Парашкева Атанасова Димитрова с
адрес гр. Дългопол, ул. „Н. Вапцаров“ №29.
3. Заявление с вх. №9400-1919/04.09.2017 г. от Ангел Георгиев Христов с адрес гр.
Провадия.
Анатоли Ангелов – гражданин: Взимам думата по повод благотворителната кампания,
която се организира в подкрепа на Диана Христова. Вчера разговарях с Ивелин –
съпругът на Диана, който ми каза, че до 10 дни трябва да заминат за лечение в Турция.
Разбрахме се, че до този период ще видим какви средства са събрани, а разликата до
цялата необходима сума ще бъде осигурена от нашата фирма под формата на дарение и
една част като заем, за да могат да отидат да се лекуват. Скоро се открива ловният сезон,
така че това е още една възможност да се призоват да помогнат и те.

Зл. Златев – Предс. на ОбС: Трябва да се използват всички начини и възможности, с
които можем да помогнем.

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Злати Златев закри
заседанието на Общински съвет - Дългопол в 11:30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/Д. ТОНЧЕВА/

