П Р О Т О К О Л №33
от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 27.10.2017 г.
Днес, 27.10.2017 г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет – гр. Дългопол от 10:30 часа,
се проведе 33-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 /отсъства от 11:40 ч. до 11:45 ч./
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.Информация за подготовка на Община Дългопол за работа при зимни условия.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Неделчо Неделчев – Служител по сигурността на информацията и ОМП
Становище: ПК ”Обществен ред и сигурност”
3.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: План за
действия в Община Дългопол при есенно-зимни условия за периода Ноември 2017 – Март 2018
година.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Неделчо Неделчев – Служител по сигурността на информацията и ОМП
Становище: ПК ”Обществен ред и сигурност”
4.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Обявяване на
имоти – публична общинска собственост в частна общинска собственост.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Дир. дирекция „Специализирана администрация”
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
5.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Актуализация
на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество – 2017 г.
Разпореждане с имот, частна общинска собственост, представляващ Дворно място,
съставляващо УПИ IX-154, 156 в кв. 9 по плана на с. Цонево.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол

Докладчик: Тодорка Панайотова - Дир. дирекция „Специализирана администрация”
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 – 2017 г.
Разпореждане с имот, частна общинска собственост, представляващ Дворно място,
съставляващо УПИ I в кв. 1 по плана на с. Рояк.
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: Актуализация
на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество – 2017 г.
Разпореждане с имот, частна общинска собственост, представляващ „Друга селищна
територия”, съставляваща ПИ № 600168, находящ се в местността „Под село” в землището на
с. Цоневo.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Дир. дирекция „Специализирана администрация”
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
8.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Актуализация
на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество. Разпореждане
с имот частна общинска собственост – Апартамент № 1, ет. І, находящ се в „Общежитие за
учители“, в УПИ ХХІІІ, квартал 24, по плана на с. Партизани.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Дир. дирекция „Специализирана администрация”
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
9.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Разпореждане
с движими вещи (автомобили), частна общинска собственост.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Дир. дирекция „Специализирана администрация”
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
10.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 01.07.2017 г. – 30.09.2017 г.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова – Нач. отдел БФСД
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
11.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Информация
за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г. и неговата актуализация.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова – Нач. отдел БФСД
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
12.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Актуализация
на капиталовата програма към 30.09.2017 г. по функции и източници на финансиране.
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:
Кандидатстване на Община Дългопол с проект „Изграждане на канализационна мрежа по ул.
”Тодор Илиев” (от О.Т.211 до О.Т.272), ул. „Здравко Бомбов”(от О.Т. 272 до О.Т.363), ул. „Н.
Обретенов” (от О.Т.272 до О.Т.266), ул. „Й. Йовков” (от О.Т.71 до О.Т.75 до 103), ул. „Хр.
Смирненски” (от О.Т.75-77 до 380), ул. „Никола Вапцаров” (от О.Т. 102 до О.Т.88), ул. „Д.
Дебелянов“ (от О.Т.89 до О.Т.86) в гр. Дългопол, общ. Дългопол” пред Предприятие за
управление на дейностите по опазване на околната среда/ПУДООС 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: Актуализация
на спортен календар на община Дългопол за 2017 година.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОСДКС
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности"
15.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Закупуване на
специализирана горска техника –Високо проходим камион с автокран за товарене на дървесни
продукти.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Николай Николаев - Гл. специалист „Общински гори”
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
16.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Разходи при
дейности в Общински горски територии и ценоразпис за транспортиране на дървесина от ОГТ
от временен склад до краен потребител.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Николай Николаев - Гл. специалист „Общински гори”
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
17.Докладна записка от Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол, относно: Обявяване
на процедура за избор на Управител на „Медицински център 1-Дългопол“ ЕООД.
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 ОСДКС
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 20 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.Информация за подготовка на Община Дългопол за работа при зимни условия.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Неделчо Неделчев – Служител по сигурността на информацията и ОМП
Становище: ПК ”Обществен ред и сигурност”
3.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: План за
действия в Община Дългопол при есенно-зимни условия за периода Ноември 2017 – Март 2018
година.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Неделчо Неделчев – Служител по сигурността на информацията и ОМП
Становище: ПК ”Обществен ред и сигурност”

4.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Обявяване на
имоти – публична общинска собственост в частна общинска собственост.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Дир. дирекция „Специализирана администрация”
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
5.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Актуализация
на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество – 2017 г.
Разпореждане с имот, частна общинска собственост, представляващ Дворно място,
съставляващо УПИ IX-154, 156 в кв. 9 по плана на с. Цонево.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Дир. дирекция „Специализирана администрация”
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 – 2017 г.
Разпореждане с имот, частна общинска собственост, представляващ Дворно място,
съставляващо УПИ I в кв. 1 по плана на с. Рояк.
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: Актуализация
на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество – 2017 г.
Разпореждане с имот, частна общинска собственост, представляващ „Друга селищна
територия”, съставляваща ПИ № 600168, находящ се в местността „Под село” в землището на
с. Цоневo.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Дир. дирекция „Специализирана администрация”
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
8.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Актуализация
на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество. Разпореждане
с имот частна общинска собственост – Апартамент № 1, ет. І, находящ се в „Общежитие за
учители“, в УПИ ХХІІІ, квартал 24, по плана на с. Партизани.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Дир. дирекция „Специализирана администрация”
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
9.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Разпореждане
с движими вещи (автомобили), частна общинска собственост.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Дир. дирекция „Специализирана администрация”
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
10.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 01.07.2017 г. – 30.09.2017 г.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова – Нач. отдел БФСД
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
11.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Информация
за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г. и неговата актуализация.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова – Нач. отдел БФСД
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
12.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Актуализация
на капиталовата програма към 30.09.2017 г. по функции и източници на финансиране.
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:
Кандидатстване на Община Дългопол с проект „Изграждане на канализационна мрежа по ул.
”Тодор Илиев” (от О.Т.211 до О.Т.272), ул. „Здравко Бомбов”(от О.Т. 272 до О.Т.363), ул. „Н.
Обретенов” (от О.Т.272 до О.Т.266), ул. „Й. Йовков” (от О.Т.71 до О.Т.75 до 103), ул. „Хр.
Смирненски” (от О.Т.75-77 до 380), ул. „Никола Вапцаров” (от О.Т. 102 до О.Т.88), ул. „Д.
Дебелянов“ (от О.Т.89 до О.Т.86) в гр. Дългопол, общ. Дългопол” пред Предприятие за
управление на дейностите по опазване на околната среда/ПУДООС 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: Актуализация
на спортен календар на община Дългопол за 2017 година.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОСДКС
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности"
15.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Закупуване на
специализирана горска техника – Високо проходим камион с автокран за товарене на дървесни
продукти.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Николай Николаев - Гл. специалист „Общински гори”
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
16.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Разходи при
дейности в Общински горски територии и ценоразпис за транспортиране на дървесина от ОГТ
от временен склад до краен потребител.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Николай Николаев - Гл. специалист „Общински гори”
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
17.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Актуализация
на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество 2017 г. предоставяне безвъзмездно управление на част от имот публична общинска собственост на
дирекция „Социално подпомагане” - гр. Провадия.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Дир. дирекция „Специализирана администрация”
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
18.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Закупуване на
употребяван лек автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж - община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОСДКС
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
19.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Учредяване
на безвъзмездно право на ползване върху имоти – частна държавна собственост.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Дир. дирекция „Специализирана администрация”
Становище: Председателски съвет
20.Докладна записка от Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол, относно: Обявяване
на процедура за избор на Управител на „Медицински център 1-Дългопол“ ЕООД.
Вносител: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Докладчик: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Становище: Председателски съвет
21.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 ОСДКС
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Питания и предложения от граждани.
Анатоли Ангелов – гражданин: По три въпроса искам да взема отношение. Първият е във
връзка с една инициатива на Министерството на земеделието и туризма за развитие на туризъм
във вътрешността на страната. Тя е с работно заглавие „Развитие на винен туризъм и
кулинарен туризъм за местни продукти“. Аз говорих с г-н Георгиев, г-жа Панайотова и г-жа
Георгиева, нашата община остава малко встрани в първоначалната стратегия на този вид
туризъм. Моля, да се запознаете за какво точно става въпрос и мисля, че ще бъде добре ако се
включим под някаква форма в нещо подобно. Доколкото разбрах около 40 общини са
включени в тази идея, става въпрос за презентиране на национална рамка за развитие на този
вид туризъм, който се счита за един от най-високодоходните и перспективни до този момент.
Ако прецените, че е нужно може да се направи и среща с бизнеса, който се занимава с тази
тема, за да се обсъди точно с какво може да се участва.
Другият ми въпрос е свързан със системното отсъствие на един от общинските съветници – гжа Маринка Иванова. Доколкото аз пресметнах и забелязах, повече от 8 сесии отсъства.
Задействана ли е някаква процедура, входирано ли е някакво искане за отказ да бъде общински
съветник и ако не Вие не трябва ли да задвижите такава процедура?
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Процедурата е задействана, запознати са колегите на
Председателски съвет. Г-жа Иванова ще си пусне вероятно молба до следващата сесия,
разпоредено е също така да бъде направена справка колко отсъствия има по уважителни
причини и колко по неуважителни и на колко поредни сесии не е присъствала. Ако не пусне
доброволно молба за напускане на ОбС-Дългопол, от мен ще бъде внесена докладна за
нейното отстраняване поради неспазване законите и наредбите на България.
Анатоли Ангелов – гражданин: Следващият ми въпрос е във връзка с навършването на 2
години от започването на мандата Ви. Като гражданин, за да направя преценка за работата на
Общински съвет, на основание чл.4 и следващите от Закона за достъп до обществена
информация, иска справка за работата на всички общински съветници, която да включва
внесени докладни, информация за изнесени приемни на общинските съветници и дали са се
състояли, справка за командировъчните разходи и получените доходи от всеки един общински
съветник. Искам да се информирам за изминалите 2 години, защото смятам, че те са
показателни за работата на всеки един общински съветник, поради това, че би трябвало да има
инерция като след началото на изборите и да има ентусиазъм за работа. Смятам, че следващите
2 години ще бъдат водени по-скоро от емоцията за следващите избори, ще има повече
популизъм. Затова за мен тези 2 години са показателни, също е показателно как някои
общински съветници мълчат за неща, които преди време критикуваха, включително и
кандидат кметове такива. Проблемите продължават да съществуват, но сега не се коментират.
Другото, което е интересно за мен да разбера е, дали на този етап групата на БСП е опозиция
на управлението, дали управляват съвместно, дали подкрепят, какви се техните планове.
Очаквах в края на тези 2 години, че ще има някакъв анализ и оценка на работата на самия
Общински съвет и на администрацията. Това, което поисках като информация, моля да ми
бъде предоставено в писмен вид до следващото заседание на Общински съвет.
Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол: На 10.11.2017 г. ще има отчет за втората година от
мандата, там ще има отчет и на Председателя и ще бъдат изнесени данни. Така, че заповядайте
в залата на читалището и всички ще бъдете информирани.
Ал. Александров – общински съветник: Много сериозно г-н Ангелов се е вторачил в нашата
група, може би има някакъв сантимент в нея. Но групата е в опозиция на всички решения,
които според нас са против интересите на хората и подкрепяме управляващите във всичко,
което е в полза на гражданите от община Дългопол. Вижте гласуванията и можете да си
направите сметка кога и за какво групата гласува „ЗА“.

Кр. Железов – общински съветник: Аз съм и председател на групата в общинския съвет, ще
искам да добавя само няколко изречения във връзка с това, че ако някой има съмнение, че
някой общински съветник не е достатъчно активен, то моля да посети заседанията на
комисиите към общински съвет. Защото аз не смятам, че е нужно да повтарям нещо, което съм
казал пред 3 комисии и пред 12 човека на Председателски съвет. Аз съм бил кандидат за кмет
и си оставам в опозия. Във връзка с това ще дам пример за вчерашното ми гласуване, когато в
кампанията говорихме за създаване на звено от общинска охранителна фирма с цел охрана на
обществени обекти. Видеонаблюдение беше гласувано на предходна сесия по наше
настояване, сега са променени тези 16 хил. в капиталовата програма и ние гласувахме против
това. Ако искате да придобиете по-ясна представа от заседанията на общински съвет, то Ви
моля да посещавате заседанията на неговите постоянни комисии, защото там стават
същинските дебати.
Анатоли Ангелов – гражданин: Аз смятам себе си за активен гражданин в общината и се
информирам по начините, които са нормални. Как тогава, г-н Железов, информирате своите
гласоподаватели за работата, която сте свършили? Конкретно ще задам въпрос, понеже видях,
че преди време сте подемали темата за инфраструктурата в общината и за нейното състояние,
за наличието на нерегламентирани сметища, по тия въпроси нещо направихте ли за 2 години?
Кр. Железов – общински съветник: За двугодишния мандат имам ежедневни срещи с
граждани и жители на Дългопол, дори малко закъснях с приемната, но тя е така да се каже
подвижна. По отношение на нерегламентираните сметища и по отношение на
инфраструктурата, днес ще има и такива точки на заседанието на общински съвет, аз
абсолютно активно изразявам своето мнение, но функцията на едни общински съветник да
участва в един колективен орган е в законодателната власт. Оперативната работа, същинската
е в ръцете на Кмета и неговата администрация.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Информация за подготовка на Община Дългопол за работа при зимни
условия.
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” – 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,
Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 33-2
Приема информацията за подготовка на Община Дългопол за работа при зимни условия.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол,
относно: План за действия в Община Дългопол при есенно-зимни условия за периода Ноември
2017 – Март 2018 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 приет плана за действия при есенно-зимни условия.
Н. Диянова – общински съветник: Моят въпрос е анализирано ли е това, което се случи преди
2 години по време на наводнението, отстранени ли са причините?

Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол: В това отношение, смея да твърдя, че са направени
толкова действия, които от 17 години не са правени. Още миналата година направихме
саваците, които се проверяват редовно. Цяло лято почистваме отводнителната система в
Дългопол, както и почти всички канавки, дерета и наноси под мостовете на околовръстното
шосе и жп линията. Така, че за отичане на повърхностните води на гр. Дългопол сме
подготвени. Има една ситуация, за която не сме подготвени, въпреки положените усилия, това
е ситуация, при която имаме високи води от р. Камчия, ние затваряме шлюзовете и вали дъжд.
Трябва да се направи съоръжение с помпена инсталация, която да прехвърля тези
повърхностни води зад линията. Ще го предвидим със следващия бюджет.
Х. Исмаилов – Началник на ВиК група – Дългопол: Първото изпитание беше пороят от
вторник, дъждовната канализация беше тествана. Има дежурен денонощно в помпената
станция. Умолявам гражданите на Дългопол да не ползват канализацията за сметище, тя е само
за битови нужди.
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,
Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 33-3
Приема план за действия в Община Дългопол при есенно-зимни условия за периода Ноември
2017 – Март 2018 година.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол,
относно: Обявяване на имоти – публична общинска собственост в частна общинска
собственост.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на
ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов
11.Хатидже Мехмед Чолак
12. Муталиб Шевкет Муталиб
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
15. Борислав Благоев Николов
16. Руска Йорданова Иванова

„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. 21, ал. 1, т. 8
от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Дългопол
прие:

РЕШЕНИЕ 33-4
1. Обявява земеделски имоти - публична общинска собственост с НТП „Пасище, мера” и
„Пасище”, подробно описани в Приложение № 1, неразделна част от настоящето
Решение, в частна общинска собственост.
2. Упълномощава Кмета на общината и го задължава да извърши необходимите действия
по изпълнение на Решението.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол,
относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско
имущество – 2017 г. Разпореждане с имот, частна общинска собственост, представляващ
Дворно място, съставляващо УПИ IX-154, 156 в кв. 9 по плана на с. Цонево.
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
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

от ЗМСМА, и във връзка с чл. 8, ал. 9, т. 2 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбСДългопол, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 33-5
I. Включва в годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество 2017
г. имот – Дворно място с площ от 2431 кв.м., съставляващо УПИ IX-154, 156 в кв. 9 по плана
на с. Цонево, отреден за жилищно застрояване, при граници: улица, УПИ X-154, 155, УПИ VI150, УПИ VII-157 и УПИ VIII-157, подробно описан в АОС № 2419/14.06.2017 г.
IІ. Одобрява предложената пазарна оценка за имот – Дворно място с площ от 2431 кв.м.,
съставляващо УПИ IX-154, 156 в кв. 9 по плана на с. Цонево в размер на 12155.00 лв.
(дванадесет хиляди сто петдесет и пет лева) без включен ДДС.
IІI. Да се открие процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот – Дворно
място с площ от 2431 кв.м., съставляващо УПИ IX-154, 156 в кв. 9 по плана на с. Цонево, с
начална тръжна цена в размер на 12155.00 лв. (дванадесет хиляди сто петдесет и пет лева) без
включен ДДС.
IV. Възлага на Кмета на Общината и го упълномощава да извърши продажба на имот – Дворно
място с площ от 2431 кв.м., съставляващо УПИ IX-154, 156 в кв. 9 по плана на с. Цонево по
реда и условията на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на ОбС-Дългопол.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол,
относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско
имущество – 2017 г. Разпореждане с имот, частна общинска собственост, представляващ
Дворно място, съставляващо УПИ I в кв. 1 по плана на с. Рояк.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на
ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов
11.Хатидже Мехмед Чолак
12. Муталиб Шевкет Муталиб
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
15. Борислав Благоев Николов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;

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

С 15 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8
от ЗМСМА, и във връзка с чл. 8, ал. 9, т. 2 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбСДългопол, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 33-6
I. Включва в годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество 2017
г. имот – Дворно място с площ от 698 кв.м., съставляващо УПИ I в кв. 1 по плана на с. Рояк,
подробно описан в АОС № 2585/2017 г.
IІ. Одобрява предложената пазарна оценка за имот – Дворно място с площ от 698 кв.м.,
съставляващо УПИ I в кв. 1 по плана на с. Рояк в размер на 2443.00 лв. (две хиляди
четиристотин четиридесет и три лева) без включен ДДС.
IІI. Да се открие процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот – Дворно
място с площ от 698 кв.м., съставляващо УПИ I в кв. 1 по плана на с. Рояк, с начална тръжна
цена в размер на 2443.00 лв. (две хиляди четиристотин четиридесет и три лева) без включен
ДДС.
IV. Възлага на Кмета на Общината и го упълномощава да извърши продажба на имот – Дворно
място с площ от 698 кв.м., съставляващо УПИ I в кв. 1 по плана на с. Рояк по реда и условията
на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на ОбС-Дългопол.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол,
относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско
имущество – 2017 г. Разпореждане с имот, частна общинска собственост, представляващ
„Друга селищна територия”, съставляваща ПИ № 600168, находящ се в местността „Под село”
в землището на с. Цоневo.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на
ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов
11.Хатидже Мехмед Чолак
12. Муталиб Шевкет Муталиб
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
15. Борислав Благоев Николов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;

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

“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 във връзка с чл. 8, ал. 9, т. 2 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбСДългопол, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 33-7
I. Включва в годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество 2017
г. имот, представляващ „Друга селищна територия” с площ от 1.773 дка, съставляваща ПИ №
600168, находящ се в местността „Под село” в землището на с. Цонево, при граници: ПИ №№
613034, 600168, 613035 и 613033, подробно описан в АОС № 2475/19.07.2017 г.
IІ. Одобрява предложената пазарна оценка за имот, представляващ „Друга селищна
територия” с площ от 1.773 дка, съставляваща ПИ № 600168, находящ се в местността „Под
село” в землището на с. Цонево в размер на 1773.00 лв. (хиляда седемстотин седемдесет и три
лева).
IІI. Да се открие процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот,
представляващ „Друга селищна територия” с площ от 1.773 дка, съставляваща ПИ № 600168,
находящ се в местността „Под село” в землището на с. Цонево, с начална тръжна цена в размер
на 1773.00 лв. (хиляда седемстотин седемдесет и три лева).
IV. Възлага на Кмета на Общината и го упълномощава да извърши продажба на имот,
представляващ „Друга селищна територия” с площ от 1.773 дка, съставляваща ПИ № 600168,
находящ се в местността „Под село” в землището на с. Цонево по реда и условията на Наредба
№ 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбСДългопол.
ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол,
относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско
имущество. Разпореждане с имот частна общинска собственост – Апартамент № 1, ет. І,
находящ се в „Общежитие за учители“, в УПИ ХХІІІ, квартал 24, по плана на с. Партизани.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на
ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов
11.Хатидже Мехмед Чолак
12. Муталиб Шевкет Муталиб
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
15. Борислав Благоев Николов

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

„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. 2, т. 9 на Закона за общинска собственост и във връзка с Наредба № 12 за условията
за реда за настаняване в общински жилища и продажбата им, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 33-8
I.Включва в Годишната програмата за управление и разпореждане с общинско имущество, жилище
–частна общинска собственост: Апартамент № 1, на І-ви етаж в общинска жилищна сграда
„Общежитие за учители”, с площ от 72 кв. м (седемдесет и два квадратни метра), ведно с
прилежащите му избени помещения с обща площ от 24 кв. м (двадесет и четири квадратни метра),
както и ¼ от общите части на сградата и ¼ от дворното място, цялото с площ от 1030 кв.м (хиляда
и тридесет квадратни метра), съставляващо УПИ ХХІІІ (двадесет и три) в квартал 24 (двадесет и
четири) по плана на с. Партизани, което е собственост на Община Дългопол, съгласно АОС №39 от
03.04.2006 г.
ІI.Да премине от Фонд „Ведомствен” във Фонд „Продажби”, общинско жилище – Апартамент № 1,
на І-ви етаж в общинска жилищна сграда „Общежитие за учители”, с площ от 72 кв. м (седемдесет
и два квадратни метра), ведно с прилежащите му избени помещения с обща площ от 24 кв. м
(двадесет и четири квадратни метра), както и ¼ от общите части на сградата и ¼ от дворното място,
цялото с площ от 1030 кв.м (хиляда и тридесет квадратни метра), съставляващо УПИ ХХІІІ
(двадесет и три) в квартал 24 (двадесет и четири) по плана на с. Партизани.
IІІ.Одобрява пазарната оценка в размер на 11000,00 лв. (единадесет хиляди лева) без включен
ДДС на общинско жилище – Апартамент № 1, на І-ви етаж в общинска жилищна сграда
„Общежитие за учители”, с площ от 72 кв. м (седемдесет и два квадратни метра), ведно с
прилежащите му избени помещения с обща площ от 24 кв. м (двадесет и четири квадратни метра),
както и ¼ от общите части на сградата и ¼ от дворното място, цялото с площ от 1030 кв.м (хиляда
и тридесет квадратни метра), съставляващо УПИ ХХІІІ (двадесет и три) в квартал 24 (двадесет и
четири) по плана на с. Партизани.
IV.Продава на наемателя Шефия Османова Ферадова общинско жилище – Апартамент № 1, на Іви етаж в общинска жилищна сграда „Общежитие за учители”, с площ от 72 кв. м (седемдесет и два
квадратни метра), ведно с прилежащите му избени помещения с обща площ от 24 кв. м (двадесет и
четири квадратни метра), както и ¼ от общите части на сградата и ¼ от дворното място, цялото с
площ от 1030 кв.м (хиляда и тридесет квадратни метра), съставляващо УПИ ХХІІІ (двадесет и три)
в квартал 24 (двадесет и четири) по плана на с. Партизани, на цена в размер на 11000,00 лв.
(единадесет хиляди лева) без включен ДДС.
V.Възлага и упълномощава Кмета на Общината да извърши продажба на горепосочения недвижим
имот, по реда и условията на Наредба № 12 за условията и реда за настаняване в общински жилища
и продажбата им.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТ: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно:
Разпореждане с движими вещи (автомобили), частна общинска собственост.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на ПК
„Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
1. Злати Станев Златев

„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. 8
от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Дългопол
прие:

РЕШЕНИЕ 33-9
I.Открива процедура за продажба чрез публично оповестени търгове с явно наддаване на следните
движими вещи, собственост на Община Дългопол:
1.
ВЛЕКАЧ, цвят – бял, марка (модел) – „ДАФ ФТ ХФ 105.460Т” с регистрационен номер
В8302ВМ, идентификационен номер на превозното средство – XLRTE47MS0E784327, номер на
двигателя – М42654, дизел, с начална тръжна цена при провеждане на търговете в размер до 50 %
от определената с Решение № 27-22/19.05.2017г. на Общински съвет.
2.
ПОЛУРЕМАРКЕ, цвят – бял, марка (модел) – „ШЕРО ЦД 382 Ж” с регистрационен номер
В1831ЕН, идентификационен номер на превозното средство – VM4CD382GXA000529, с начална
тръжна цена при провеждане на търговете в размер до 50 % от определената с Решение № 2722/19.05.2017г. на Общински съвет.
II.
Публичните търгове да се проведат по реда на Глава седма от Наредба № 4 на Об.С
Дългопол за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество.
III.
Упълномощава и задължава Кмета на общината да предприеме законосъобразни действия
за изпълнение на Решението.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: 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 01.07.2017 г. – 30.09.2017 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

„ЗА”
„ЗА”

„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. 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 33-10
1. Утвърждава изразходваните средства за командировки в страната за периода 01.07.2017г. до
30.09.2017г. както следва:
На Председателя на Общински съвет - 60 лв.;
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол,
относно: Информация за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г. 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
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

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

„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. 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 33-11
1. Приема актуализация на бюджета към 30.09.2017г. както следва:
1.1. Приема компенсирани промени по ЕБК в приходната част на бюджета в часта за
финансиране на местните дейности и намалява годишния план със сумата 857692 лв.,
съгласно приложение № 3, колона 7;
2.2. Приема компенсирани промени по ЕБК в разходната част на бюджета в частта на
местните дейности и намалява годишния план със сумата 857 692 лв., съгласно приложения
№ 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 30.09.2017 г.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Актуализация на капиталовата програма към 30.09.2017 г. по функции и
източници на финансиране.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на ПК
„Финанси и бюджет”?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен проекта
за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов
11.Хатидже Мехмед Чолак
12. Муталиб Шевкет Муталиб
13. Насуф Юсуфов Насуфов

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

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. 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 33-12
1. Приема актуализираната капиталова програма по функции и източници на
финансиране към 31.10.2017 г., съгласно Приложението.
2. Възлага на Кмета на Община Дългопол да извърши необходимите действия свързани
с изпълнението на т.1 от Решението.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община
Дългопол, относно: Кандидатстване на Община Дългопол с проект „Изграждане на
канализационна мрежа по ул. ”Тодор Илиев” (от О.Т.211 до О.Т.272), ул. „Здравко Бомбов”(от
О.Т. 272 до О.Т.363), ул. „Н. Обретенов” (от О.Т.272 до О.Т.266), ул. „Й. Йовков” (от О.Т.71
до О.Т.75 до 103), ул. „Хр. Смирненски” (от О.Т.75-77 до 380), ул. „Никола Вапцаров” (от О.Т.
102 до О.Т.88), ул. „Д. Дебелянов“ (от О.Т.89 до О.Т.86) в гр. Дългопол, общ. Дългопол” пред
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ 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” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 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 33-13
1. Одобрява кандидатстването на община Дългопол с проект „Изграждане на
канализационна мрежа по ул.”Тодор Илиев” (от О.Т.211 до О.Т.272), ул„Здравко Бомбов”(от
О.Т. 272 до О.Т.363), ул.„Н.Обретенов” (от О.Т.272 до О.Т.266), ул.Й.Йовков” (от О.Т.71 до
О.Т.75 до 103), ул.„Хр.Смирненски” (от О.Т.75-77 до 380), ул.„Никола Вапцаров” (от О.Т.102
до О.Т.88), ул.Д.Дебелянов (от О.Т.89 до О.Т.86) в гр.Дългопол, общ.Дългопол” пред
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда/ПУДООС и други
институции.
2.
Проектът е включен в Общинския план за развитие на Община Дългопол за 2014-2020
г.

3.
Упълномощава Кмета на Община Дългопол да предприеме всички действия във връзка
с кандидатстване с проекта.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община
Дългопол, относно: Актуализация на спортен календар на община Дългопол за 2017 година.
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 чл. 21, ал.1, т.23
от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 33-14
1.Общински съвет - Дългопол приема актуализация на спортен календар на Община Дългопол
за 2017 година, съгласно Приложение № 1.
2.Упълномощава и задължава Кмета на Община Дългопол да предприеме законосъобразни
мерки за изпълнение на решението.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община
Дългопол, относно: Закупуване на специализирана горска техника – Високо проходим камион
с автокран 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!
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.8
и т.13 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 33-15
1. Отменя Решение №31-8/31.08.2017 год. за закупуване на употребяван автокран с
ротатор и грайфер щипка за товарене на дървесна на стойност до 7000 лв. без вкл. ДДС.
2. Дава съгласие за закупуване на употребяван автокран с ротатор и грайфер щипка за
товарене на дървесна на стойност до 9600лв. без вкл. ДДС.
3. Възлага на Кмета на общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение
на решението.
В 11:30 ч. бе обявена 10 минутна почивка, след което заседанието продължи с 14
общински съветника. Отсъства Недялка Диянова.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община
Дългопол, относно: Разходи при дейности в Общински горски територии и ценоразпис за
транспортиране на дървесина от ОГТ от временен склад до краен потребител.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на
ПК „Финанси и бюджет”?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен проекта
за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева

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

„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” – 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 33-16
1.Определя следното заплащане на лицата ,заети в дейностите по дърводобив в
Общински горски територии, собственост на Община Дългопол:
1.1.Маркиране на стояща дървесина на корен – 1.70 лева бруто за 1м3пл.;
1.2.Добив на дървесина със собствен моторен трион гориво и консумативи, както и трупане на
добитата дървесина на фигури – 16,50 лева бруто за 1м3пл.;
1.3.Добив на дървесина със собствен моторен трион гориво и консумативи, както и трупане на
добитата дървесина на фигури с влачене по терена на цели стебла с животинска тяга – 20.00
лева бруто за 1м3пл.;
1.4. Добив на дървесина със собствен моторен трион гориво и консумативи, както и трупане
на добитата дървесина на фигури с влачене по терена на цели стебла със собствен Универсал
– 24.00 лева бруто за 1м3пл.;
1.5.Ръчно товарене а дървесина – 4,71 лева бруто за 1м3пл.;
1.6.Ръчно Разтоварване на дървесина -4 ,71 лева бруто за 1м3пл.;
1.7.Товарене на дървесина с специализирана техника – „кран” собственост на общината –1.66
лева бруто за 1м3пл.;
1.8.Разтоварване на дървесина с специализирана техника – „кран” собственост на общината 1.66 лева бруто за 1м3пл.;
1.9.Транспортиране на дървесина с МПС, собственост на общината 4.80 лева бруто за 1м3пл.;
2.Утвърждава следният ценоразпис за транспортиране на дървесина от ОГТ от
временен склад до краен потребител:
2.1.Транспортиране на дървесина до краен потребител с товарене и разтоварване на дървесина
от ОГТ от временен склад с МПС ,собственост на общината – 17.00 лева за 1м3пр.;
2.2.Транспортиране на дървесина до краен потребител без товарене и разтоварване на
дървесината с МПС ,собственост на общината – 12.00 лева за 1м3пр.;
2.3.Подвозване на дървесина с МПС и товарене и разтоварване с специализирана техника –
„кран” собственост на общината – 10.00 лева за 1м3пр.;
3.Цена на дърва за огрев за училища и детски градини с включен транспорт - 60.00 лева.
за 1м3пр.;
4.Възлага на Кмета на общината да извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община
Дългопол, относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с

общинско имущество 2017 г. - предоставяне безвъзмездно управление на част от имот
публична общинска собственост на дирекция „Социално подпомагане” - гр. Провадия.
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
отсъства
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” – няма;
С 14 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1, т.
8, от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 9, т. 2 чл. 12 ал. 3 от Закона за общинската собственост,
чл. 15 ал. 1 и чл. 16 от Наредба за реда за придобиване и управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 33-17
І.Включва в годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за
2017 год., за безвъзмездно управление на части от имот публична общинска собственост,
находящ се в кв.74, УПИ I (едно) по регулационния план, а по кадастралната карта на града,
поземлен имот с идентификатор №24565.502.621.1 (две четири пет шест пет. пет нула две.
шест две едно. едно ), подробно описан в АОС № 38/27.10.2010 год.
II.Предоставя за безвъзмездно управление на „Агенция за социално подпомагане” – гр. София
части от имот публична общинска собственост, находящ се в кв.74, УПИ I (едно) по
регулационния план, а по кадастралната карта на града, поземлен имот с идентификатор
№24565.502.621.1 (две четири пет шест пет. пет нула две. шест две едно. едно ), подробно
описан в АОС №38/27.10.2010 год., а именно:
1.Втори етаж от сграда № 1, с площ от 72 кв. м (седемдесет и два квадратни метра).
2.Част от втори етаж от сграда № 2 – представляваща помещение от 21 кв.м (двадесет и един
квадратни метра) и помещение от 34 кв.м (тридесет и четири квадратни метра) на първия етаж
от същата сградата.
3.Срок на договора – 5 (пет) години, считано от 14 декември 2017 год.

III. Посочените имоти се предоставят на „Агенция за социално подпомагане” – гр. София за
използване за приемна на дирекция за „Социално подпомагане” – гр. Провадия.
IV.”Агенция за социално подпомагане” – гр. София да осъществи управлението на публичната
общинска собственост от свое име, за своя сметка и на своя отговорност в рамките на
действащата нормативна уредба.
V.Упълномощава и задължава Кмета на Общината да предприеме законосъобразни действия
за изпълнение на решението.
ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община
Дългопол, относно: Закупуване на употребяван лек автомобил за нуждите на Домашен
социален патронаж - 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
отсъства
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” – няма;
С 14 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6,
т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 33-18
1. Дава съгласие за закупуване на 1 /Един/ брой употребяван лек автомобил за нуждите
на Домашен социален патронаж - община Дългопол на стойност до 3000 /Три хиляди
/лева без вкл. ДДС.
2. Възлага на Кмета на община Дългопол да предприеме всички необходими действия по
изпълнение на взетото решение.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община
Дългопол, относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имоти – частна
държавна собственост.

В 11:45 ч. Недялка Диянова влезе в залата и заседанието продължи с 15 общински
съветника.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Становището на
Председателски съвет е да бъде приет проекта за решение. 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
от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал. 2 от Закона за държавната собственост, Общински съвет –
Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 33-19
1. Дава съгласие за откриване на процедура по учредяване на безвъзмездно право ползване
върху имоти с отпаднала необходимост за българската армия, намиращи се на територията на
общината, а именно:
1.1. имоти, частна държавна собственост, попадащи в района на бивше военно поделение
№42700 гр. Дългопол както следва:
- поземлен имот №000694 и поземлен имот №000695, находящи се в землището на гр.
Дългопол, съгласно АДС №0318/29.11.2001г. в едно с изградения сграден фонд и
инфраструктура.
- поземлен имот №000157 съгласно АДС №0316/29.11.2001 г. и поземлен имот №000167
съгласно АДС №0317/29.11.2001 г., находящи се в землище Красимир в едно с изградения
сграден фонд и инфраструктура.
1.2. имоти, частна държавна собственост, находящи се в землището на гр. Дългопол както
следва:
- поземлен имот №001055 - ж.п. разтоварище, съгласно АДС №6737/16.02.2007 г.
- поземлен имот №001051, съгласно АДС №07.06.2010 г. - водоем находящ се в местността
„Армутлука”.
2. Упълномощава и задължава Кмета на общината да предприеме всички законосъобразни
действия по изпълнение на Решението.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА: Докладна записка от Злати Златев – Председател на ОбС Дългопол, относно: Обявяване на процедура за избор на Управител на „Медицински център
1-Дългопол“ ЕООД.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Становището на Председателски съвет е да бъде приет проекта
за решение с направените корекции по докладната и проекто-договора за управление.
Ал. Александров – общински съветник: В т.3.2. от докладната се казва, че комисията оценява
програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период. Каква е
бизнес задачата, какви критерии има, какви точки, как ще се оценява? Другото, което е много
по-важно и което, ако съм аз кандидат, винаги ще го оборя е, липсва методика при колко гласа
„ЗА“ от комисията се смята за избран.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: При 50 + 1 гласа се допуска до избор и отива пак в Общински
съвет, където се взима решение за избран управител. Освен това всеки кандидат, който не е
доволен от решенията на комисията има право да обжалва.
Ал. Александров – общински съветник: Липсва бизнес задачата, колеги. Ако аз съм кандидат
на базата на какво ще си направя програма? В Наредба №6 на ОбС-Дългопол ясно е казано, че
трябва да се определи бизнес задачата. Параметрите трябва да са ясно и конкретно очертани.
Нямам нищо против конкурса, но да бъде с ясни правила.

Н. Диянова – общински съветник: Предлагам да се прекратят дебатите и само ще ви прочета
нещо, което току-що ми изпратиха. За мен това е важно! „Докторке, родих! Тази сутрин в 7
часа, 3 кг. момиченце. Всичко е нормално. Благоваря Ви много за всичко!“ Ето това е важно
за мен!
Н. Христов – общински съветник: Правя предложение в чл.3, т.12 от проекто-договора за
управление, гаранцията да бъде в размер на 3 000 лв., а не 5 000 лв.
Ал. Александров – общински съветник: Аз предлагам да отпадне гаранцията, защото
търговското дружество не е някое печелившо дружество.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: В чл.46, ал.1, т.3 от Наредба №6 на ОбС-Дългопол е
регламентирано, че в договора за управление се определя размера на гаранцията, която трябва
да се внесе от управителя. Колеги, да гласуваме предложението на г-н Христов. Който е
съгласен размера на гаранцията да бъде в размер на 3 000 лв., моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 9 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6 гласа.
ПРИЕМА СЕ.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли други въпроси към вносителя? Няма. Колеги, в
процедура на гласуване, който е съгласен проекта за решение от докладната с така направените
корекции да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, ведно с коригирания проекто-договор
за управление, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.
Д-р Недялка Диянова не участва в гласуването.
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, на основание чл. 21, ал.1, т.1
и т.9 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за лечебните заведения, чл.3, т.3, чл.17, т.9, чл.44,
чл.45 и сл. от Наредба №6 на ОбС-Дългопол, чл. 2, чл.3, чл.4 и сл. от Наредба № 9 от 26.06.2000
г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни
заведения по Закона за лечебните заведения на МЗ, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 33-20
І. Общински съвет-Дългопол открива процедура по избор на Управител на „Медицински
център І – Дългопол” ЕООД чрез провеждането на конкурс по ред и условия, посочени в
настоящото решение.
ІІ. Общински съвет – Дългопол назначава Комисия за организиране и провеждане на конкурса
в състав от 9 души, както следва:
Председател: Злати Златев - Председател на Общински съвет-Дългопол
Секретар: Представител на Регионална здравна инспекция
Членове: 1.Правоспособен юрист – Христо Якимов
2.Д-р Сабри Сабриев – Магистър по медицина – Обща медицина
3.Александър Александров – Общински съветник
4.Борислав Николов – Общински съветник
5.Катерина Тончева – Общински съветник
6.Насуф Насуфов – Общински съветник
7.Николай Христов – Общински съветник
III. Определя реда и условията за провеждане на конкурс, както следва:
1. Обект на конкурса: Възлагане на управлението на „Медицински център І –
Дългопол” ЕООД за срок от три години
2. Изисквания към кандидатите:

2.1. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:
– да притежават образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина, съответно
дентална медицина
– или с образователно-квалификационна степен “магистър” по икономика и управление и с
призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика
на здравеопазването;
– да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно стоматолог, или икономист;
кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степан “магистър” по медицина,
съответно стоматология, да имат придобита специалност;
– да отговарят на условията за управител по Търговския закон и ЗЛЗ;
– да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен
ако не са реабилитирани.
- да притежава актуално членство в съответния съюз /за кандидатите с медицинско
образование/.
- да не е член на управителен и контролен орган или управител на друго лечебно заведение.
2.2. Необходими документи:
2.2.1. Заявление за участие в конкурса;
2.2.2. Автобиография;
2.2.3. Копие от диплом за завършено образование по посочените специалности;
2.2.4. Копие от диплом за придобита основна специалност за лекарите, съответно
стоматолозите;
2.2.5. Копие от трудовата книжка, удостоверяваща наличието на изискуемия трудов
стаж;
2.2.6. Свидетелство за съдимост с посочена цел за издаване – работа като Управител на
лечебно заведение;
2.2.7. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността за заемане на
длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
2.2.8. Документ, удостоверяващ актуално членство в съответния съюз /за кандидатите
с медицинско образование/.
2.2.9. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен
период.
2.3. Място и срок за подаване на документите: До 17.00 часа на 16.03.2018 г. в
канцеларията на Общински съвет –Дългопол. Заявленията за участие в конкурса, заедно с
необходимите документи се подават в запечатан плик и се завеждат по реда на тяхното
постъпване. Програмата за развитие се представя в отделен запечатан плик. За всяко подадено
заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на
приемането му. /Изм. с Решение №35-2/29.12.2017г./
2.4. Място и срок за получаване на информация относно темите, предмет на
събеседването: всеки работен ден от 8.00 до 12.30 часа и от 13.30 до 17.00 ч. в канцеларята на
Общински съвет-Дългопол от 15.01.2018 г. до 09.03.2018 г. /Изм. с Решение №352/29.12.2017г./
2.5. Дата, час и място на провеждане на конкурса: от 10.00 часа на 22.03.2018 г.
в малката зала на Общински съвет-Дългопол. /Изм. с Решение №35-2/29.12.2017г./
3. Конкурсът се провеждат на три етапа:
3.1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително
обявените изисквания;
3.2. Оценка на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за
тригодишен период;
3.3. Провеждане на събеседване с кандидатите.
4. Утвърждава проект за договор за възлагане управлението на „Медицински център №
1 – Дългопол” ЕООД, неразделна част от настоящото решение, като определя размера на
възнаграждението на управителя да бъде до 300 % от средна месечна брутна заплата в
заведението, при наличие на собствени средства.

5. Общински съвет – Дългопол задължава Председателя на ОбС-Дългопол да публикува
решението на Общински съвет – Дългопол, с което са определени реда и условията за
провеждане на конкурс в един местен вестник, в www.jobs.bg и на електронната страница
на Община Дългопол. /Изм. с Решение №35-2/29.12.2017г./
6. При нарушение на процедурата по провеждане на конкурса участниците могат да
подават писмени възражения до Общински съвет гр. Дългопол в тридневен срок от
уведомяването им, но не по късно от 10 дни от обявяване на класирането на определеното за
това място.
Общински съвет гр. Дългопол се произнася по направените възражения на свое
заседание.
7.Когато Общински съвет гр. Дългопол установи, че възражението е основателно, той
отменя решението на комисията и възлага да проведе отново конкурса от момента на
установеното нарушение или взема решение за обявяване на нов конкурс.
8.В двуседмичен срок от изтичане на срока кметът на общината, сключва договор за
възлагане на управлението с участника, спечелил конкурса, в който се определят правата,
задълженията и възнаграждението му.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Заявления за еднократна помощ.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Колеги, в комисията постъпиха 13 заявления за социално
подпомагане. Становището на комисията да бъдат отпуснати безвъзмездно 3 м3 дърва за огрев
на Тодорка Неделчева Димитрова, заявление с вх. №9400-2149/09.10.2017г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъдат отпуснати безвъзмездно 3 м3 дърва за огрев на Тодорка Неделчева Димитрова, 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
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„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
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„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
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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 33-21-1

1.Отпуска безвъзмездно 3 м3 дърва за огрев на Тодорка Неделчева Димитрова – жител на с.
Аспарухово.
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 Славка Стойчева Кръстева, заявление с вх. №9400-2100/03.10.2017г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъдат отпуснати безвъзмездно 3 м3 дърва за огрев на Славка Стойчева Кръстева, 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
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„ЗА”
„ЗА”
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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 33-21-2
1.Отпуска безвъзмездно 3 м3 дърва за огрев на Славка Стойчева Кръстева – жител на с. Сава.
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 Кръстинка Маринова Атанасова, заявление с вх. №94002063/26.09.2017г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъдат отпуснати безвъзмездно 3 м3 дърва за огрев на Кръстинка Маринова Атанасова, моля
да гласува!
1. Злати Станев Златев

„ЗА”

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
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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 33-21-3
1.Отпуска безвъзмездно 3 м3 дърва за огрев на Кръстинка Маринова Атанасова – 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
3 м3 дърва за огрев на Неврие Хасан Хюсеин, заявление с вх. №9400-2214/17.10.2017г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъдат отпуснати безвъзмездно 3 м3 дърва за огрев на Неврие Хасан Хюсеин, моля да гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов
11.Хатидже Мехмед Чолак
12. Муталиб Шевкет Муталиб
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
15. Борислав Благоев Николов
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16. Руска Йорданова Иванова
17. Гюлейдин Исмаил Кязим

„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 33-21-4
1.Отпуска безвъзмездно 3 м3 дърва за огрев на Неврие Хасан Хюсеин – жител на с. Лопушна.
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 Бейтула Халил Исмаил, заявление с вх. №9400-1981/12.09.2017г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на Бейтула Халил Исмаил, 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
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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 33-21-5
1.Отпуска еднократна помощ на Бейтула Халил Исмаил – жител на с. Лопушна, в размер на
200 лв.

2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна
помощ в размер на 100 лв. на Ахмед Бекир Ахмед, заявление с вх. №ОС-261/19.09.2017г.
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 Ахмед Бекир Ахмед, 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
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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 33-21-6
1.Отпуска еднократна помощ на Ахмед Бекир Ахмед – 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 е да бъде отпусната еднократна
помощ в размер на 160 лв. на Мустафа Исмаил – кмет на с. Медовец за погребение на самотно
живеещо лице Кадир Ахмед, заявление с вх. №9400-1978/12.09.2017г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 160 лв. на Мустафа Исмаил – кмет на с.
Медовец за погребение на самотно живеещо лице Кадир Ахмед, моля да гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
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„ЗА”

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
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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 33-21-7
1.Отпуска безвъзмездно 160 лв. на Мустафа Исмаил – кмет на с. Медовец за погребение на
самотно живеещо лице Кадир Ахмед – жител на с. Медовец. 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: 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 33-21-8
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Заявление с Вх. № 9400-2025/18.09.2017г. от Сали Асанов Яшаров адрес гр.
Дългопол, ул. „Добри Войвода“ № 3
2. Заявление с Вх. № 9400-2171/12.10.2017г. от Петранка Парушева Желева адрес
гр. Дългопол, ул. „Хаджи Димитър“ № 67
3. Заявление с Вх. № 9400-2119/05.10.2017г. от Димитър Мартинов Добрев адрес
ул. „Любен Каравелов“ № 17

4. Заявление с Вх. № 9400-2091/02.10.2017г. от Еленка Кръстинова Димитрова
адрес гр. Дългопол, ул. „Христо Смирненски“ № 24
5. Заявление с Вх. № 9400-2067/26.09.2017г. от Емине Хюсеин Билял адрес с.
Поляците , ул. „Единадесета“ № 4
6. Заявление с Вх. № 9400-2058/26.09.2017г. от Хатидже Юмер Бейтула адрес с.
Медовец , ул. „Първа“ № 53

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Злати Златев закри заседанието
на Общински съвет - Дългопол в 12:18 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС - ДЪЛГОПОЛ:
/ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/Д. ТОНЧЕВА/

