П Р О Т О К О Л №35
от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 29.12.2017 г.
Днес, 29.12.2017 г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет – гр. Дългопол от 10:00
часа, се проведе 35-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 – отсъства
5. Александър Неделчев Александров – присъства
6. Красен Петков Железов – присъства
7. Недялка Диянова Филчева – присъства
8. Николай Иванов Христов – присъства
9. Даниела Маринова Костадинова – присъства
10.Халил Халилов Исмаилов – присъства
11.Хатидже Мехмед Чолак – присъства
12.Муталиб Шевкет Муталиб – отсъства
13.Насуф Юсуфов Насуфов – присъства
14.Маринка Димитрова Иванова – присъства /отсъства от 10:40ч. до 11:30ч./
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:
Определяне на представител от Община Дългопол в Областна комисия за изработване
на Областна здравна карта.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. Отдел ОХД
Становище: ПК ”Здравеопазване и социални дейности”
3.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане
на отчет за изпълнението на Културния календар на Община Дългопол за 2017 година.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. Отдел ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности"
4.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане
на Културния календар на Община Дългопол за 2018 година.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. Отдел ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности"

5.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане
на отчет за изпълнението на Спортния календар на Община Дългопол за 2017 година.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. Отдел ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности"
6.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане
на Спортния календар на Община Дългопол за 2018 година.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. Отдел ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности"
7.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Предложение за изменение на Наредба №4 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев-кмет на Община Дългопол
Докладчик:Христо Якимов – Юрисконсулт на община Дългопол
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
8.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно:
Изразяване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе за „Изместване на част
от ВЕЛ 20 Kv извод „Петрол” през ПИ 00789.30.410, 411, 412, 416, 528 и 768
с.Аспарухово общ.Дългопол обл.Варна чрез изграждане на нова КЛ между съществ.
ЖРС в ПИ 00789.30.413 и ЖРС в ПИ 00789.30.541”
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цветанка Великова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
9.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно:
Изразяване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе за „Изграждане на
трафопост тип БКТП 1х1000 kVA с монтаж на трансформатор 400 kVA 20/0,4 kV в ПИ
00789.30.528, м-ст „Голямо буче” по плана на с.Аспарухово общ.Дългопол обл.Варна,
захранен с кабелна линия CpH от съществуващ стълб от ВЕЛ 20kV извод „Петрол“.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цветанка Великова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
10.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно:
предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Захранващ водопровод от
помпена станция по ул. „Георги Димитров” до о.г.199 на ул. „Антон Иванов”
гр.Дългопол и от края на регулацията при ул. ”Хр. Ботев” до водоем в землището на
гр.Дългопол”.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цветанка Великова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
11.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно:
Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Оптична кабелна линия в
землището на с.Величково”.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цветанка Великова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
12.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Даване
на съгласие за използване на съоръжение - каптиран извор, находящ се в имот № 054021
в землището на с. Лопушна.
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:
Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост през 2017г. – отдаване под наем на имот, собственост на Община Дългопол.
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:
Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско
имущество за 2017 г. – отдавате под наем чрез публично оповестен конкурс на имот
частна общинска собственост: Дворно място с площ от 794 кв. м, съставляващо УПИ
XVII в кв. 33 по плана на с. Медовец и построената в него сграда на три етажа със
застроена площ от 194 кв. м.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Дир. дирекция „Специализирана администрация”
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
15.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Обявяване на имоти частна общинска собственост, в имоти публична общинска
собственост.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Дир. дирекция „Специализирана администрация”
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
16.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Покупка
на употребяван автомобил на лизинг.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Дир. дирекция „Специализирана администрация”
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
17.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Актуализация на капиталовата програма към 31.12.2017 г. по функции и източници на
финансиране и приемане на отчета за капиталови разходи.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова – Нач. отдел БФСД
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
18.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Актуализация на бюджета към 31.12.2017 г.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова – Нач. отдел БФСД
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
19.Докладна записка от Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол, относно: Избор
на Временно изпълняващ длъжността Управител на „Медицински център 1-Дългопол“
ЕООД.
Вносител: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Докладчик: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Становище: Председателски съвет
20.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно:
Заявления за еднократна помощ.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. Отдел ОХД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”

Зл. Златев – Предс. на ОбС: На Председателски съвет беше разгледан проекта за дневен
ред, като към настоящия момент е структуриран в 20 точки. Оттеглих докладната за
избор на Временно изпълняващ длъжността Управител на „Медицински център 1Дългопол“ и на нейно място по решение на Председателския съвет внесох докладна,
относно Промяна на т.2.3., т.2.4., т.2.5. и т.5 от Решение №33-20/27.10.2017 г., която касае
сроковете на конкурса. Предлагам новата докладна да включим като т. 2 от дневния ред.
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 Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол, относно: Промяна
на т.2.3., т.2.4., т.2.5. и т.5 от Решение №33-20/27.10.2017 г. 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
3.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Определяне на представител от Община Дългопол в Областна комисия за изработване
на Областна здравна карта.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. Отдел ОХД
Становище: ПК ”Здравеопазване и социални дейности”
4.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане
на отчет за изпълнението на Културния календар на Община Дългопол за 2017 година.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. Отдел ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности"
5.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане
на Културния календар на Община Дългопол за 2018 година.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. Отдел ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности"
6.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане
на отчет за изпълнението на Спортния календар на Община Дългопол за 2017 година.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. Отдел ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности"
7.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане
на Спортния календар на Община Дългопол за 2018 година.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. Отдел ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности"

8.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Предложение за изменение на Наредба №4 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев-кмет на Община Дългопол
Докладчик:Христо Якимов – Юрисконсулт на община Дългопол
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
9.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно:
Изразяване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе за „Изместване на част
от ВЕЛ 20 Kv извод „Петрол” през ПИ 00789.30.410, 411, 412, 416, 528 и 768
с.Аспарухово общ.Дългопол обл.Варна чрез изграждане на нова КЛ между съществ.
ЖРС в ПИ 00789.30.413 и ЖРС в ПИ 00789.30.541”.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цветанка Великова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
10.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно:
Изразяване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе за „Изграждане на
трафопост тип БКТП 1х1000 kVA с монтаж на трансформатор 400 kVA 20/0,4 kV в ПИ
00789.30.528, м-ст „Голямо буче” по плана на с.Аспарухово общ.Дългопол обл.Варна,
захранен с кабелна линия CpH от съществуващ стълб от ВЕЛ 20kV извод „Петрол“.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цветанка Великова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
11.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно:
предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Захранващ водопровод от
помпена станция по ул. „Георги Димитров” до о.г.199 на ул. „Антон Иванов”
гр.Дългопол и от края на регулацията при ул. ”Хр. Ботев” до водоем в землището на
гр.Дългопол”.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цветанка Великова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
12.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно:
Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Оптична кабелна линия в
землището на с.Величково”.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цветанка Великова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
13.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Даване
на съгласие за използване на съоръжение - каптиран извор, находящ се в имот № 054021
в землището на с. Лопушна.
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:
Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост през 2017г. – отдаване под наем на имот, собственост на Община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Дир. дирекция „Специализирана администрация”
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
15.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско

имущество за 2017 г. – отдавате под наем чрез публично оповестен конкурс на имот
частна общинска собственост: Дворно място с площ от 794 кв. м, съставляващо УПИ
XVII в кв. 33 по плана на с. Медовец и построената в него сграда на три етажа със
застроена площ от 194 кв. м.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Дир. дирекция „Специализирана администрация”
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
16.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Обявяване на имоти частна общинска собственост, в имоти публична общинска
собственост.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Дир. дирекция „Специализирана администрация”
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
17.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Покупка
на употребяван автомобил на лизинг.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Дир. дирекция „Специализирана администрация”
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
18.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Актуализация на капиталовата програма към 31.12.2017 г. по функции и източници на
финансиране и приемане на отчета за капиталови разходи.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова – Нач. отдел БФСД
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
19.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Актуализация на бюджета към 31.12.2017 г.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова – Нач. отдел БФСД
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
20.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно:
Заявления за еднократна помощ.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. Отдел ОХД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Питания и предложения от граждани.
М. Иванова – общински съветник: Главният архитект на Общината постави един много
сериозен въпрос, който касае картовия материал в община Дългопол. Има предложение
да се отделят средства от бюджета, за да се поднови.
Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол: Съгласен съм с това предложение. На
05.01.2018г. предстои обществено обсъждане на Бюджет 2018г., дотогава ще проучим
кои карти се нуждаят от подновяване и какви средства ще ни коства, не е проблем да
отделим средства за това.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от Злати Златев – Председател на ОбС Дългопол, относно: Промяна на т.2.3., т.2.4., т.2.5. и т.5 от Решение №33-20/27.10.2017 г.
на ОбС-Дългопол, относно Обявяване на процедура за избор на Управител на
„Медицински център 1-Дългопол“ ЕООД.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Становището на Председателския съвет е да бъде приет
предложения проект за решение от докладната.

Ал. Александров – общински съветник: Освен сроковете, аз мисля, че трябва да
променим и част от условията за конкурса. В т.2.1. вместо „управител на друго лечебно
заведение“ да заменим с „управител на лечебно заведение от същия тип“, защото така
прието лишаваме част от хората, които имат право да бъдат управители от възможността
да участват в конкурса. Нека направим така условията, че всички да имат право да
участват, а след като спечелят конкурса, тогава да има някакво ограничение, да излязат
от управата на всякакви дружества. Нека да огледаме условията и на следващото
заседание да ги променим или ако има подали документи дотогава да имат възможност
да добавят документи.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Ако сте съгласни приемаме в този вариант докладната, а до
следващото заседание оглеждаме условията и ги променяме по предложението на г-н
Александров.
Ал. Александров – общински съветник: Предлагам в т.2.4. срока от 15.01.2018г. да се
промени на 01.02.2018г., защото до тази дата ще е минала януарската сесия с вече
променените условия.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Който е съгласен с предложението на г-н Александров, моля
да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 4 гласа;
“ПРОТИВ” – 3 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 8 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да
гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
отсъства
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
Не участва
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
„ЗА”
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;
Д-р Недялка Диянова не участва в гласуването.

С 14 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, 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 35-2
1. Общински съвет - Дългопол одобрява Решение №1/11.12.2017 г. на Комисията
за организиране и провеждане на конкурс за избор на Управител на
„Медицински център І – Дългопол” ЕООД.
2. Общински съвет – Дългопол променя т.2.3., т.2.4., т.2.5. и т.5 от Решение №3320/27.10.2017 г. на ОбС-Дългопол, относно Обявяване на процедура за избор на
Управител на „Медицински център 1-Дългопол“ ЕООД.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол,
относно: Определяне на представител от Община Дългопол в Областна комисия за
изработване на Областна здравна карта.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Здравеопазване и социални дейности”?
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта
за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1,
т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 35-3
1.Определя и упълномощава Мариана Николаева - Заместник-кмет на Община Дългопол,
да бъде представител на Община Дългопол в Областната комисия за изработване на
Областна здравна карта.
2. Възлага на кмета на община Дългопол, да предприеме необходимите действия във
връзка с изпълнение на решението.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на отчет за изпълнението на Културния 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.
Н. Христов – общински съветник: Защо в отчета няма заложена финансова рамка на
изпълнението на дейностите по Културния календар?
Ф. Хасан – Нач. Отдел ОХД: Когато се представя отчета на Бюджета, в частта, която е
свързана с дейностите за изпълнението на Културния и Спортния календар, там са
отнесени стойностите като параметри.

Ал. Александров – общински съветник: Мисля, че г-н Хасан беше достатъчно
обстоятелствен. В момента приемаме дейностите, които са финансирани. Когато
приемаме отчета на бюджета, там трябва да приемем отчета на Културния и Спортния
календар и да видим как са финансирани.
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 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински
съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 35-4
1. Общински съвет - Дългопол приема отчет за изпълнение на културен 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 ПЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на Културния календар на Община Дългопол за 2018 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.
В 10:40 ч. Маринка Иванова излезе от залата и заседанието продължи с 14 общински
съветника.
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”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”

„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.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 35-5
1. Общински съвет – Дългопол приема културен календар на Община Дългопол за
2018 година, съгласно Приложение №1.
2. Упълномощава и задължава Кмета на Община Дългопол да предприеме
законосъобразни мерки за изпълнение на решението.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на отчет за изпълнението на Спортния 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 гласуване, който е съгласен проекта
за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл.21, ал.1,
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински
съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 35-6
1. Общински съвет - Дългопол приема отчет за изпълнение 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 СЕДМА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на Спортния календар на Община Дългопол за 2018
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!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

отсъства
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„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.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 35-7
1. Общински съвет – Дългопол приема спортен календар на Община Дългопол за
2018 година, съгласно Приложение №1.
2. Упълномощава и задължава Кмета на Община Дългопол да предприеме
законосъобразни мерки за изпълнение на решението.
Ф. Хасан – Нач. Отдел ОХД: В разговор с г-н Георгиев и с г-н Златев обсъдихме
възможностите за подпомагане на двете деца, които са в отбора на Станка Златева. В
община Варна има приета инструкция за спортисти, изявени на национално, европейско
и световно ниво, където се отпускат средства, а в края на годината се присъжда награда
„Спортист на годината“ и се отпуска парична премия. По този пример можем да приемем
подобна инструкция и за нашата община за подпомагане на такива деца.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Трябва да се изработи инструкция, която да касае всички
талантливи деца в общината, представете я на заседание на общински съвет и ще я
приемем.
ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол,
относно: Предложение за изменение на Наредба №4 за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество 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” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.2,
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет –
Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 35-8
ОТМЕНЯ ал.5 на чл.36 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на община Дългопол, който придобива следния
вид:
(1) Разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост се осъществява
чрез:
1. продажба на имоти или на идеални части от тях;
2. замяна на имоти или на идеални части от тях и на вещни права върху тях;
3. учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване - възмездно или
безвъзмездно;
4. учредяване на вещно право на ползване - възмездно или безвъзмездно;
5. апортиране на собственост и вещни права в капитала на търговски дружества;
6. делба;
7. премахване на сгради, постройки и съоръжения;
8. дарение на юридически лица на бюджетна издръжка;
9. сделки по чл. 15, ал. 3 и чл. 17, ал. 3 от Закона за устройство на територията;
10. по силата на закон.
(2) Разпореждането с вещи - частна общинска собственост се осъществява чрез:
1. продажба;
2. замяна;
3. предоставяне безвъзмездно право на ползване.
(3) В капитала на търговски дружества могат да се апортират само нежилищни имоти
– частна общинска собственост или вещни права върху тях, след Решение на
Общинския съвет. Оценката на имотите по ал. 1, т. 5 се извършва по реда на чл.
72, ал. 2 от Търговския закон. Редът за учредяване на търговски дружества и за
упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества се
определя с Наредба на Общинския съвет.
(4) При разпореждане с имот, физическите и юридическите лица заплащат на
общината местен данък в размер, определен в чл. 35 на Наредба №15 за
определяне размера на местните данъци:
1. на имота, предмет на продажба, съответно на ограниченото вещно право, което се
учредява;
2. на имота с по-висока данъчна основа при замяна;
3. на реалния дял с по-висока данъчна основа - при делба;
4. в случаите на безвъзмездни сделки.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТ: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община
Дългопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе за
„Изместване на част от ВЕЛ 20 Kv извод „Петрол” през ПИ 00789.30.410, 411, 412, 416,
528 и 768 с.Аспарухово общ.Дългопол обл.Варна чрез изграждане на нова КЛ между
съществ. ЖРС в ПИ 00789.30.413 и ЖРС в ПИ 00789.30.541”
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.

Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да
гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
отсъства
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„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 чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 35-9
Изразява предварително съгласие за утвърждаване на трасе за проектиране на
линеен обект „Изместване на част от ВЕЛ 20 Kv извод „Петрол” в участъка през ПИ
00789.30.410, 411, 412, 416, 528 и 768 с.Аспарухово общ.Дългопол обл.Варна чрез
изграждане на нова КЛ между съществ. ЖРС в ПИ 00789.30.413 и ЖРС в ПИ
00789.30.541” през следните имоти частна общинска собственост в землището на
с.Аспарухово:
-№ 30.413 /лозови насаждения, нетерасирани/ – Остатъчен фонд, стопанисва Община
Дългопол.
-№ 30.504 /нелесопригодни площи – дървесна, храст. растителност/ – Община Дългопол.
Определя срок на предварителното съгласие 1 година от влизане в сила на
настоящото решение.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община
Дългопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе за
„Изграждане на трафопост тип БКТП 1х1000 kVA с монтаж на трансформатор 400 kVA
20/0,4 kV в ПИ 00789.30.528, м-ст „Голямо буче” по плана на с.Аспарухово
общ.Дългопол обл.Варна, захранен с кабелна линия CpH от съществуващ стълб от ВЕЛ
20kV извод „Петрол“.

Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да
гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
отсъства
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„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 чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 35-10
Изразява предварително съгласие за утвърждаване на трасе за проектиране на
линеен обект „Изграждане на трафопост тип БКТП 1х1000 kVA с монтаж на
трансформатор 400 kVA 20/0,4 kV в ПИ 00789.30.528, м-ст „Голямо буче” по плана на
с.Аспарухово общ.Дългопол обл.Варна, захранен с кабелна линия CpH от съществуващ
стълб от ВЕЛ 20kV извод „Петрол” през следните имоти частна общинска собственост в
землището на с.Аспарухово:
-№ 30.535 /пасище/ – Остатъчен фонд, стопанисва Община Дългопол.
-№ 30.540 /пасище/ – Остатъчен фонд, стопанисва Община Дългопол.
Определя срок на предварителното съгласие 1 година от влизане в сила на
настоящото решение.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община
Дългопол, относно: предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Захранващ
водопровод от помпена станция по ул. „Георги Димитров” до о.г.199 на ул. „Антон
Иванов” гр. Дългопол и от края на регулацията при ул. ”Хр. Ботев” до водоем в
землището на гр. Дългопол”.

Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта
за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1,
т.11 ЗМСМА, чл.129, ал.1 ЗУТ и Решение по т.3 от протокол № 8 от 16.11.2017 г. на
Експертния съвет по устройство на територията на Община Дългопол, Общински
съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 35-11
Одобрява Подробен устройствен план - Парцеларен план за „Захранващ
водопровод от помпена станция по ул. „Георги Димитров” до о.г.199 на ул. „Антон
Иванов” гр.Дългопол и от края на регулацията при ул.”Хр. Ботев” до водоем в землището
на гр.Дългопол”.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ пред
Административния съд – гр.Варна чрез Община Дългопол в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.
Задължава Кмета на общината да изпрати настоящото решение за обнародване в
„Държавен вестник” в 7-дневен срок от получаването му в Общинска администрация.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община
Дългопол, относно: Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Оптична
кабелна линия в землището на с. Величково”.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта
за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1,
т.11 ЗМСМА, чл.129, ал.1 ЗУТ и Решение по т.4 от протокол № 8 от 16.11.2017 г. на
Експертния съвет по устройство на територията на Община Дългопол, Общински
съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 35-12
Одобрява Подробен устройствен план - Парцеларен план за „Оптична кабелна
линия в землището на с. Величково общ. Дългопол”.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ пред
Административния съд – гр. Варна чрез Община Дългопол в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.

Задължава Кмета на общината да изпрати настоящото решение за обнародване в
„Държавен вестник” в 7-дневен срок от получаването му в Общинска администрация.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община
Дългопол, относно: Даване на съгласие за използване на съоръжение - каптиран извор,
находящ се в имот № 054021 в землището на с. Лопушна.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да
гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
отсъства
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„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 35-13
1. Дава съгласие на г-н Вежди Ахмед Акиф, земеделски производител от с.
Лопушна, да ползва за водовземане от подземни води съоръжение - каптиран
извор, собственост на Община Дългопол, находящ се в имот № 054021 в
землището на с. Лопушна за срок от 5 години.
2. За времето на ползване г-н Вежди Ахмед Акиф да заплаща годишен наем в размер
на 120.00 лева.
3. Упълномощава Кмета на общината и го задължава да извърши необходимите
действия по изпълнение на Решението.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на
община Дългопол, относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с

имоти, общинска собственост през 2017г. – отдаване под наем на имот, собственост на
Община Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да
гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
отсъства
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„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 от Закона за общинската собственост и чл.
4, ал. 2 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 35-14
Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост за 2017г., както следва:
1. Допълва т. 5.3 – Отдаване под наем за стопанските 2017/2018г., 2018/2019г. и
2019/2020г. чрез публичен търг с явно наддаване при начална тръжна цена от 55.00
лева за един декар със следният земеделски имот, стопанисван и управляван от
Община Дългопол на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ:
I.

землище

имот
№

Дългопол 000883

площ/дка

местност

АОС № и дата

3.004

КАЗАНЛЪШКИ
ПЪТ

2433/23.06.2017г.

2. На основание чл. 24а, ал. 9 от ЗСПЗЗ при сключване на договора за наем за имот,
които изцяло или частично не попада в актуалния към датата на подписване на
договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г.
за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и
мерки за плащане на площ, не се дължи заплащане на наемна цена за една стопанска
година от сключването на договора.
3. Спечелилият процедурата участник да заплати гаранция за изпълнение в размер на
достигнатата наемна годишна цена преди сключване на договора. Гаранцията да
бъде възстановена след изтичане срока на договора.
II.
Упълномощава Кмета на общината да извърши всички законосъобразни
действия по изпълнение на Решението.
В 11:00 ч. бе обявена 10 минутна почивка, след което заседанието продължи с
14 общински съветника.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане
с общинско имущество за 2017 г. – отдавате под наем чрез публично оповестен конкурс
на имот частна общинска собственост: Дворно място с площ от 794 кв. м, съставляващо
УПИ XVII в кв. 33 по плана на с. Медовец и построената в него сграда на три етажа със
застроена площ от 194 кв. м.
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” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;

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

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. 14, ал. 1, 2, 3 от Закона за
общинската собственост, чл. 78 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 35-15
1.Включва в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2017
г. обект – дворно място с площ от 794 кв. м, съставляващо УПИ XVII в кв. 33 по плана
на с. Медовец и сграда на три етажа със застроена площ от 194 кв. м, подробно описани
в АОС № 202 от 27.08.2007 г.
2.Да се открие процедура – публично оповестен конкурс за отдавате под наем на дворно
място с площ от 794 кв. м, съставляващ УПИ XVII в кв. 33 по плана на с. Медовец и
построената в него сграда на три етажа със застроена площ от 194 кв. м, подробно
описани в АОС № 202 от 27.08.2007 г. при следните условия: Начална конкурсна месечна
наемна цена в размер на 1036. лв. (хиляда тридесет и шест лева) бeз включен ДДС,
задължително конкурсно условие – за разкриване на производствена дейност (лека
промишленост), срок на отдаване 3 (три) години.
3.Възлага на Кмета на Общината и го упълномощава да организира провеждането на
публично оповестен конкурс за отдавате под наем на горепосочения недвижим имот, по
реда и условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на ОбС-Дългопол.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на
община Дългопол, относно: Обявяване на имоти частна общинска собственост, в имоти
публична 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
17. Гюлейдин Исмаил Кязим

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.
1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 6, ал. 2 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 35-16
I.Обявява обекти частна общинска собственост в публична общинска собственост, както
следва:
1.Самостоятелен обект – За здравни и социални услуги, с площ от 329,20 кв.м (триста
двадесет и девет цяло и двадесет квадратни метра) с идентификатор 24565.502.1830.1.2
(две четири пет шест пет. пет нула две. едно осем три нула. едно. две) находящ се в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 24565.502.1830 (две четири пет шест
пет. пет нула две. едно осем три нула) по кадастралната карта на град Дългопол.
Прилежащи части: 41,40 кв.м (четиридесет и едно цяло и четиридесет квадратни метра)
идеални части от общите части на сградата. Брой нива на обекта: 1 (едно).
Местонахождение: област Варна, община Дългопол, гр. Дългопол, ул. „Г. Димитров” №
142, ет. 1. Съставен АОС № 2519/07.08.2017 г.
2.Самостоятелен обект – За здравни и социални услуги, с площ от 511,28 кв.м (петстотин
и единадесет цяло и двадесет и осем квадратни метра) с идентификатор
24565.502.1830.1.3 (две четири пет шест пет. пет нула две. едно осем три нула. едно. три)
находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 24565.502.1830
(две четири пет шест пет. пет нула две. едно осем три нула) по кадастралната карта на
град Дългопол.
Прилежащи части: 58,45 кв.м (петдесет и осем цяло и четиридесет и пет квадратни метра)
идеални части от общите части на сградата. Брой нива на обекта: 1 (едно). Стар
идентификатор: няма. Местонахождение: област Варна, община Дългопол, гр. Дългопол,
ул. „Г. Димитров” № 142, ет. 2. Съставен АОС № 2520/07.08.2017 г.
3.Самостоятелен обект – За склад, с площ от 186,00 кв.м (сто осемдесет и шест квадратни
метра) с идентификатор 24565.502.1830.1.4 (две четири пет шест пет. пет нула две. едно
осем три нула. едно. четири) находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 24565.502.1830 (две четири пет шест пет. пет нула две. едно осем три
нула) по кадастралната карта на град Дългопол.
Прилежащи части: 5,72 кв.м (пет цяло седемдесет и два квадратни метра) идеални части
от общите части на сградата. Брой нива на обекта: 1 (едно). Стар идентификатор: няма.
Местонахождение: област Варна, община Дългопол, гр. Дългопол, ул. „Г. Димитров” №
142, ет. -1,. Съставен АОС № 2521/07.08.2017 г.
4.Самостоятелен обект – За обществено хранене, с площ от 182,00 кв.м (сто осемдесет и
два квадратни метра) с идентификатор 24565.502.1830.1.5 (две четири пет шест пет. пет
нула две. едно осем три нула. едно. пет) находящ се в сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 24565.502.1830 (две четири пет шест пет. пет нула две.
едно осем три нула) по кадастралната карта на град Дългопол.
Прилежащи части: 7,23 кв.м (седем цяло и двадесет и три квадратни метра) идеални
части от общите части на сградата. Брой нива на обекта: 1 (едно). Стар идентификатор:
няма. Местонахождение: област Варна, община Дългопол, гр. Дългопол, ул. „Г.
Димитров” № 142, ет. -1. Съставен АОС № 2517/07.08.2017 г.
5.Самостоятелен обект – За здравни и социални услуги, с площ от 144,00 кв.м (сто
четиридесет и четири квадратни метра) с идентификатор 24565.502.1830.1.6 (две четири

пет шест пет. пет нула две. едно осем три нула. едно. шест) находящ се в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор 24565.502.1830 (две четири пет шест пет.
пет нула две. едно осем три нула) по кадастралната карта на град Дългопол.
Прилежащи части: 5,72 кв.м (пет цяло и седемдесет и два квадратни метра) идеални
части от общите части на сградата. Брой нива на обекта: 1 (едно). Стар идентификатор:
няма. Местонахождение: област Варна, община Дългопол, гр. Дългопол, ул. „Г.
Димитров” № 142, ет. -1. Съставен АОС № 2518/07.08.2017 г.
II.Упълномощава и задължава Кмета на Общината да предприеме законосъобразни
действия, за изпълнение на решението.
ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на
община Дългопол, относно: Покупка на употребяван автомобил на лизинг.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Финанси и бюджет”?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да
гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
отсъства
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„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 35-17
1. Дава съгласие за закупуване на употребяван лек автомобил за сума в размер до
18 000.00 лв. /осемнадесет хиляди лева/ при схема на финансово обвързан лизинг с
опция за придобиване на автомобила в края на 2 /две/ годишен лизингов период.

2. 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: Актуализация на капиталовата програма към 31.12.2017 г.
по функции и източници на финансиране и приемане на отчета за капиталови разходи.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Финанси и бюджет”?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да
гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
отсъства
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „Възд. се”
„Възд. се”
6. Красен Петков Железов
„Възд. се”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа;
С 11 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 35-18
1. Приема актуализираната капиталова програма по функции и източници на
финансиране към 31.12.2017 г. съгласно Приложение № 1.
2. Приема отчета на капиталови разходи към 31.12.2017 г. съгласно Приложение
№ 2.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на
община Дългопол, относно: Актуализация на бюджета към 31.12.2017 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!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
отсъства
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„Възд. се”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас;
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал.
1 т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал.2
от Закона за публичните финанси и чл.23, ал.3 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години,
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински
съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 35-19
1. Приема актуализация на бюджета към 31.12.2017г. както следва:
1.1. Приема извършената актуализация на приходната и разходната част в частта
на делегираните държавни дейности, съгласно Приложения №№ 1 и 2;
1.2. Приема компенсирани промени по ЕБК в приходната част на бюджета в часта
за финансиране на местните дейности и намалява годишния план със сумата 101306 лв.
, съгласно приложение № 3, колона 7;
1.3. Приема компенсирани промени по ЕБК в разходната част на бюджета в частта
на местните дейности и намалява годишния план със сумата 101 306 лв., съгласно
приложение № 4 , колона 7;
2. Задължава кмета на община Дългопол да извърши необходимата актуализация
по разходните подпараграфи в местните дейности до размера на уточнения план,
съгласно приетата актуализация.

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Заявления за еднократна помощ.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Колеги, в комисията постъпиха 10 заявления за
социално подпомагане. Становището на комисията да бъдат отпуснати безвъзмездно 3м3
дърва за огрев на Марийка Рачева Славова, заявление с вх. № 9400 – 44/12.01.2017г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъдат отпуснати безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Марийка Рачева
Славова, моля да гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
отсъства
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„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 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 35-20-1
1.Отпуска безвъзмездно 3 м3 дърва за огрев на Марийка Рачева Славова – 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 3м3 дърва за огрев на Мустафа Мустафа Кайряк, заявление с Вх. № 94002568/15.12.2017г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъдат отпуснати безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Мустафа Мустафа
Кайряк, моля да гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов

„ЗА”
„ЗА”

„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
отсъства
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„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 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 35-20-2
1.Отпуска безвъзмездно 3 м3 дърва за огрев на Мустафа Мустафа Кайряк – 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 3м3 дърва за огрев на Стоян Андреев Петров, заявление с Вх. № 94002595/18.12.2017г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъдат отпуснати безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Стоян Андреев Петров,
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”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„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” – 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 35-20-3
1.Отпуска безвъзмездно 3 м3 дърва за огрев на Стоян Андреев Петров – жител на гр.
Дългопол.
2.Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 50 лв. на Аджер Ибрям Ереджеб, заявление с вх. №94002516/08.12.2017г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 50 лв. на Аджер Ибрям
Ереджеб, моля да гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
отсъства
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„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 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 35-20-4
1.Отпуска еднократна помощ в размер на 50 лв. на Аджер Ибрям Ереджеб – жител на с.
Цонево.
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 50 лв. на Тихомир Йорданов Станчев, заявление с вх.
№9400-2557/14.12.2017г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 50 лв. на Тихомир Йорданов
Станчев, моля да гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
отсъства
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„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 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 35-20-5
1.Отпуска еднократна помощ в размер на 50 лв. на Тихомир Йорданов Станчев – жител
на гр. Дългопол.
2.Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 300 лв. на Керанка Вълчева Златева, заявление с вх.
№9400-2620/21.12.2017г.

Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на Керанка Вълчева
Златева, моля да гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
отсъства
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„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 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 35-20-6
1.Отпуска еднократна помощ в размер на 300 лв. на Керанка Вълчева Златева – жител на
гр. Дългопол.
2.Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 100лв. на Николай Николаев Асенов, заявление с вх.
№9400-2605/19.12.2017г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100лв. на Николай Николаев
Асенов, моля да гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”

„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 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 35-20-7
1.Отпуска еднократна помощ в размер на 100лв. на Николай Николаев Асенов – жител
на с. Цонево.
2.Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: За всички останали заявления, становището на
комисията е отказ.
Други предложения нямаше и се пристъпи към гласуване.
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 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 35-20-8
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Заявление с Вх. № 9400-2452/28.11.2017г. от Мариана Маринова Маринова,
адрес гр. Дългопол, ул. „Добри Чинтулов“ №23.
2. Заявление с Вх. №-9400-2459/29.11.2017г. от Диляна Станчева Иванова,
адрес гр. Дългопол, ул. „Самуил“ №2.
3. Заявление с Вх. № 9400-2433/24.11.2017г. от Злати Цветанов Златев, адрес
гр. Дългопол, ул. „Н. Вапцаров“ №65.

Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, лично от мое име искам да благодаря за добрата
работа и труда, който положихме през тази година. Оценявам гласуването на всеки един
от Вас, радвам се, че в този общински съвет има хора с позиции, включително и позиции,
противни на тези, които управляващите са внисали като докладни. Аз в личен план съм
се стремил, независимо от пол, възраст, вероизповедание и т.н., общински съвет да
работим като едно цяло и няма да позволя в този мандат да се руши институцията
Общински съвет. Пожелавам Ви да сте живи и здрави и през новата 2018 година да
продължим да работим в интерес на гражданите на тази община.
Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол: Благодаря за добрата работа на Вас, като
Председател и на общинските съветници. Благодаря от мое име и от името на общинска
администрация, благодаря и на кметовете на кметства и на общинска администрация. За
наше щастие правителството е с нас и ние сме с него и предстои около 10% увеличение
на средствата за работни заплати. Смея да твърдя, че за втора година ще преминем с
положителен бюджетен остатък, което в новата история на Дългопол не зная да се е
случвало, имам амбиция така да бъде до края на мандата. Искам да отбележа, че на
20.12.2017г на заседание на Министерски съвет бяха отпуснати 670 000 лева на нашата
община за ремонт и рехабилитация на улици и общинска пътна мрежа – 7 улици в
Дългопол за 310 000 лева и 360 000 лева за ремонт на улици в 5 населени места.
Пожелавам на всички най-вече здраве, защото то е единственото нещо, което не се
купува с пари. Благодаря Ви!

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/

