П Р О Т О К О Л №36
от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр. Дългопол, 26.01.2018 г.
Днес, 26.01.2018 г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет – гр. Дългопол от 10:00 часа,
се проведе 36-то редовно заседание на Общински съвет – Община Дългопол, Варненска
област. Присъстваха 15 от общо 17 съветника.
Злати Златев - Председател на Общинския съвет обяви, че заседанието е законно – редовно
е свикано, присъстват повечето от половината от общия брой съветници, поради което може
да бъде открито.
Присъстват:
1. Злати Станев Златев – присъства
2. Добромир Василев Иванов – присъства
3. Катерина Димитрова Тончева - присъства
4. Радка Илиева Дукова – Русева – присъства
5. Александър Неделчев Александров – присъства
6. Красен Петков Железов – присъства
7. Недялка Диянова Филчева – присъства
8. Николай Иванов Христов – присъства
9. Даниела Маринова Костадинова – присъства
10.Халил Халилов Исмаилов – присъства
11.Хатидже Мехмед Чолак – присъства
12.Муталиб Шевкет Муталиб – отсъства
13.Насуф Юсуфов Насуфов – присъства
14.Маринка Димитрова Иванова – отсъства
15.Борислав Благоев Николов – присъства
16.Руска Йорданова Иванова – присъства
17.Гюлейдин Исмаил Кязим – присъства
Предварително обявен проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Питания и предложения от граждани
2.Докладна записка от Ганка Георгиева – За Кмет на община Дългопол, съгласно Заповед
№28/10.01.2018г., относно: Разглеждане и утвърждаване на направените разходи за
командировки от Кмета на общината и от Председателя на Общински съвет за периода
01.10.2017 г. – 31.12.2017 г.
Вносител: Ганка Георгиева – За Кмет на община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова – Нач. отдел БФСД
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
3.Докладна записка от Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол, относно: Предложение
за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Вносител: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Докладчик: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Становище: Председателски съвет
4.Докладна записка от Ганка Георгиева – За Кмет на община Дългопол, съгласно Заповед
№28/10.01.2018г., относно: Определяне на допълнително стимулиране на всеки кръводарител
от общината за 2018г.
Вносител: Ганка Георгиева – За Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева – Зам.-кмет ОХД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”

5.Докладна записка от Ганка Георгиева – За Кмет на община Дългопол, съгласно Заповед
№28/10.01.2018г., относно: Приемане на план за действие на община Дългопол за интегриране
на ромите и гражданите в уязвимо социално-икономическо положение 2018-2020 година.
Вносител: Ганка Георгиева – За Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева – Зам.-кмет ОХД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
6.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Информация
във връзка с кандидатстването и реализирането на проекти, финансирани от Европейския съюз
и Национални програми.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева – Зам.-кмет ИП
Становище: ПК "Стратегическо планиране и европроекти"
7.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Междинна оценка по изпълнението на Общински план за развитие 2014 - 2020г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева – Зам.-кмет ИП
Становище: Председателски съвет
8.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Общински план за противодействие на тероризма.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Неделчо Куртев – Служител по СИ и ОМП
Становище: ПК "Обществен ред и сигурност"
9.Докладна записка от Злати Златев – Председател на Общински съвет, относно: Приемане на
отчет за дейността на Общински съвет и на неговите комисии за 2017 г.
Вносител: Злати Златев – Председател на Общински съвет
Докладчик: Злати Златев – Председател на Общински съвет
Становище: Председателски съвет
10.Приемане на План за работа на ОбС-Дългопол през 2018 г.
Вносител: Злати Златев – Председател на Общински съвет
Докладчик: Злати Златев – Председател на Общински съвет
Становище: Председателски съвет
11.Докладна записка от Ганка Георгиева – За Кмет на община Дългопол, съгласно Заповед
№28/10.01.2018г., относно: Утвърждаване на списък на длъжностите и лицата с право на
транспортни разноски и определяне на размера на поевтиняване разхода през 2018 г.
Вносител: Ганка Георгиева – За Кмет на община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова-Секретар на Община Дългопол
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
12.Докладна записка от Ганка Георгиева – За Кмет на община Дългопол, съгласно Заповед
№28/10.01.2018г., относно: Даване на съгласие за извършване на разход, свързан с
придобиване на дълготраен материален актив.
Вносител: Ганка Георгиева – За Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева – Зам.-кмет ОХД
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
13.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Издаване на
запис на заповед от Община Дългопол в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаваща авансово
плащане по Договор № 03/07/2/0/00601 от 02.01.2018 г. по Програма за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева – Зам.-кмет ИП
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
14.Докладна записка от Ганка Георгиева – За Кмет на община Дългопол, съгласно Заповед
№28/10.01.2018г., относно: Даване на съгласие за искане на нов заем от централния бюджет

по реда на чл.103, ал.4 от ЗПФ, за рефинансиране на непогасения заем отпуснат по реда на чл.
103, ал.1 от Закона за публичните финанси.
Вносител: Ганка Георгиева – За Кмет на община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова – Нач. отдел БФСД
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
15.Докладна записка от Ганка Георгиева – За Кмет на община Дългопол, съгласно Заповед
№28/10.01.2018г., относно: Актуализация на ценоразпис за продажба на дървесина от
временен склад по чл.71, ал.1, т.2 и т.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за
ползването на дървесина и недървесни горски продукти от територии, собственост на община
Дългопол за 2018г.
Вносител: Ганка Георгиева – За Кмет на община Дългопол
Докладчик: Николай Николаев - Специалист „Общински гори”
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
16.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
частичен Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - собственост на
Община Дългопол за 2018г., определяне начина на ползването и извършването на дейности по
подпомагане на естественото възобновяване.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Димитрова – Лесоинженер
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
17.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по
видове и категории обекти за 2017 година.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова – Дир. Дирекция СА
Становище: ПК „Собственост и стопанство"
18.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова – Дир. Дирекция СА
Становище: ПК „Собственост и стопанство"
19.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане
бюджета на Община Дългопол за 2018 година, индикативния годишен разчет за сметките от
ЕС и прогнозите по чл.82, ал.3 от Закона за публичните финанси.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: Всички ПК + 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: Мариана Николаева - Зам.-кмет ОХД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
Зл. Златев – Предс. на ОбС: На Председателски съвет беше разгледан проекта за дневен ред,
като към настоящия момент е структуриран в 19 точки, след отпадането на т.8 Докладна
записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на Общински
план за противодействие на тероризма. 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 Ганка Георгиева – За Кмет на община Дългопол, съгласно Заповед
№28/10.01.2018г., относно: Разглеждане и утвърждаване на направените разходи за
командировки от Кмета на общината и от Председателя на Общински съвет за периода
01.10.2017 г. – 31.12.2017г.
Вносител: Ганка Георгиева – За Кмет на община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова – Нач. отдел БФСД
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
3.Докладна записка от Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол, относно: Предложение
за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Вносител: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Докладчик: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Становище: Председателски съвет
4.Докладна записка от Ганка Георгиева – За Кмет на община Дългопол, съгласно Заповед
№28/10.01.2018г., относно: Определяне на допълнително стимулиране на всеки кръводарител
от общината за 2018г.
Вносител: Ганка Георгиева – За Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева – Зам.-кмет ОХД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
5.Докладна записка от Ганка Георгиева – За Кмет на община Дългопол, съгласно Заповед
№28/10.01.2018г., относно: Приемане на план за действие на община Дългопол за интегриране
на ромите и гражданите в уязвимо социално-икономическо положение 2018-2020 година.
Вносител: Ганка Георгиева – За Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева – Зам.-кмет ОХД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
6.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Информация
във връзка с кандидатстването и реализирането на проекти, финансирани от Европейския съюз
и Национални програми.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева – Зам.-кмет ИП
Становище: ПК "Стратегическо планиране и европроекти"
7.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Междинна оценка по изпълнението на Общински план за развитие 2014 - 2020г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева – Зам.-кмет ИП
Становище: Председателски съвет
8.Докладна записка от Злати Златев – Председател на Общински съвет, относно: Приемане на
отчет за дейността на Общински съвет и на неговите комисии за 2017 г.
Вносител: Злати Златев – Председател на Общински съвет
Докладчик: Злати Златев – Председател на Общински съвет
Становище: Председателски съвет
9.Приемане на План за работа на ОбС-Дългопол през 2018 г.
Вносител: Злати Златев – Председател на Общински съвет
Докладчик: Злати Златев – Председател на Общински съвет
Становище: Председателски съвет
10.Докладна записка от Ганка Георгиева – За Кмет на община Дългопол, съгласно Заповед
№28/10.01.2018г., относно: Утвърждаване на списък на длъжностите и лицата с право на
транспортни разноски и определяне на размера на поевтиняване разхода през 2018 г.
Вносител: Ганка Георгиева – За Кмет на община Дългопол

Докладчик: Кинка Балинова-Секретар на Община Дългопол
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
11.Докладна записка от Ганка Георгиева – За Кмет на община Дългопол, съгласно Заповед
№28/10.01.2018г., относно: Даване на съгласие за извършване на разход, свързан с
придобиване на дълготраен материален актив.
Вносител: Ганка Георгиева – За Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева – Зам.-кмет ОХД
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
12.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Издаване на
запис на заповед от Община Дългопол в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаваща авансово
плащане по Договор № 03/07/2/0/00601 от 02.01.2018 г. по Програма за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева – Зам.-кмет ИП
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
13.Докладна записка от Ганка Георгиева – За Кмет на община Дългопол, съгласно Заповед
№28/10.01.2018г., относно: Даване на съгласие за искане на нов заем от централния бюджет
по реда на чл.103, ал.4 от ЗПФ, за рефинансиране на непогасения заем отпуснат по реда на чл.
103, ал.1 от Закона за публичните финанси.
Вносител: Ганка Георгиева – За Кмет на община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова – Нач. отдел БФСД
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
14.Докладна записка от Ганка Георгиева – За Кмет на община Дългопол, съгласно Заповед
№28/10.01.2018г., относно: Актуализация на ценоразпис за продажба на дървесина от
временен склад по чл.71, ал.1, т.2 и т.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за
ползването на дървесина и недървесни горски продукти от територии, собственост на община
Дългопол за 2018г.
Вносител: Ганка Георгиева – За Кмет на община Дългопол
Докладчик: Николай Николаев - Специалист „Общински гори”
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
15.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
частичен Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - собственост на
Община Дългопол за 2018г., определяне начина на ползването и извършването на дейности по
подпомагане на естественото възобновяване.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Димитрова – Лесоинженер
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
16.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по
видове и категории обекти за 2017 година.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова – Дир. Дирекция СА
Становище: ПК „Собственост и стопанство"
17.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова – Дир. Дирекция СА
Становище: ПК „Собственост и стопанство"
18.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане
бюджета на Община Дългопол за 2018 година, индикативния годишен разчет за сметките от
ЕС и прогнозите по чл.82, ал.3 от Закона за публичните финанси.

Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: Всички ПК + Председателски съвет
19.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Заявления за
еднократна помощ.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева - Зам.-кмет ОХД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Питания и предложения от граждани.
Анатоли Ангелов – гражданин: Взимам думата, понеже видях в дневния ред точка за отчет
за управление на общинската собственост и точка за междинна оценка на Общинския план за
развитие. По този повод искам да ви запозная с някои неща от нашия бизнес на земеделците,
където аз под някаква форма участвам. Става въпрос за няколко проекта, които подадохме в
последния цикъл за прием по ПРСР по мярка 4.1. и които за щастие се случиха и подписахме
договори за всички тях. Казвам го основно за кметовете на кметства, защото в три от
населените места ще се случат хубави неща в края на този година или в началото на другата.
Става въпрос за изграждане на десертни лозя. Заедно с една голяма група италианци, които са
най-големия кооператив в Европа за производство на десертни лозя, влязохме в контакт с тях
преди около година и ще изградим общо 368 дка десертни лозя в община Дългопол. Единият
проект е за 148 дка и се намира в землището на с. Цонево, ще създадем 12 работни места,
проекта е на стойност 1млн. 73хил. лв. и субсидията е 640 хил. лв. Този проект вече е разписан,
започнахме подготовка на терена. В тази сума е предвидено изграждане на напояване, тези
лозя се изграждат с конструкция, която е покрита и по този начин се запазват от външни
влияния. Другите лозя, които ще изградим са 114 дка в землището на с. Сава. Там, заедно с
техниката проекта е на стойност 1млн. 460хил. лв., субсидията е 1млн. 22хил. лв. Той също е
разписан в края на предния месец и започваме работа по него. Интересен проект, който
направихме съвместно с мой приятел и съученик от гр. Дългопол, който живее в гр. София е
база за съхранение на 500 тона грозде в с. Сава. Проекта е разписан на стойност 1млн. 924хил.
и субсидия 1млн. 154хил. лв. Тези проекти ще създадат 30 постоянни работни места и 60
сезонни. Последният проект, който ви споменах за хладилна база, включва и 106 дка лозя в с.
Боряна. Казвам всичко това не за да се похваля, а за да направя препратка към точката за
ефективно управление на общинската собственост и да предложа няколко конкретни идеи.
Според мен, когато се управлява общинската собственост не трябва да се гледа само като
възможност да бъде вземана рента от тези земи, а по-скоро трябва да се помисли като някаква
форма на добавена стойност от гледна точка на създаване на работни места, създаване на
продукт от тези земи, като това, което конкретно съм си мислил е заедно с други земеделци да
опитаме да направим нещо като пакети със земи, които отговарят на определени изисквания
за отглеждане на конкретни култури и по този начин те да бъдат предложени на конкретни
земеделци или на хора, които имат нужда от земя, върху която да направят своите инвестиции.
Предполагам, че повечето от вас не са чували за тези проекти, това може би е малко тъжно,
защото показва нивото на комуникация между бизнеса, администрацията и общински съвет.
Надявам се да се подобрят нещата в тази посока. Освен това не трябва да се търсят само
външни инвеститори, а да се обърне внимание на местния бизнес, неговите нужди и планове
и да се похвалят и неговите успехи. Според мен земеделието трябва да бъде излагано като
приоритетен сектор в нашата община, престоят примери по няколко интересни програми,
напр. „Млад фермер“, за преработка на земеделска продукция, също и мярката за развитие на
селски туризъм. Няма да е лошо да се създаде екип, имате подготвени хора в администрацията,
които да направят срещи и да запознаят хората с предстоящият прием по тези мерки, а ние ще
помогнем с каквото трябва. Проектите, които успяхме да разпишем през този последен прием
са на обща стойност 5млн. 286хил. лв., а субсидията 3млн. 333хил. лв., това са пари, които ще
влязат в икономиката на общината и ще създадат 90 нови работни места.

Зл. Златев – Предс. на ОбС: Радвам се, че на територията на община Дългопол са се случили
и продължават да се случват такива хубави неща. Ще помоля тази информация, която ни
поднесохте да бъде отразена в общинския вестник, за да се запознаят и гражданите.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от Ганка Георгиева – За Кмет на община Дългопол,
съгласно Заповед №28/10.01.2018г., относно: Разглеждане и утвърждаване на направените
разходи за командировки от Кмета на общината и от Председателя на Общински съвет за
периода 01.10.2017 г. – 31.12.2017г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на
ПК „Финанси и бюджет”?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
„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. 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 36-2
1. Утвърждава изразходваните средства за командировки в страната за периода 01.10.2017г.
до 31.12.2017г., както следва:
На Кмета на общината - 100 лв.;
На Председателя на Общински съвет –1254,50 лв.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол,
относно: Предложение за изменение на Правилника за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Становището на Председателски съвет е да бъде приет проекта
за решение.

Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.2 от
ЗМСМА, както и чл. 186, ал. 2, вр. чл. 185 и чл. 193 АПК, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 36-3
Общински съвет – Дългопол отменя разпоредбите на чл. 117 и чл. 118 от Правилник за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, приет от Общински съвет - Дългопол с Решение №15-3 по
Протокол №15 от 29.06.2012 г., изм. и доп.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Ганка Георгиева – За Кмет на община
Дългопол, съгласно Заповед №28/10.01.2018г., относно: Определяне на допълнително
стимулиране на всеки кръводарител от общината за 2018г.
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 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 36-4
Общински съвет – Дългопол определя стимулиране на всеки кръводарител от общината за
2018 г. – Парични средства в размер на 22 лв. / двадесет и два лева /.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Ганка Георгиева – За Кмет на община Дългопол,
съгласно Заповед №28/10.01.2018г., относно: Приемане на план за действие на община
Дългопол за интегриране на ромите и гражданите в уязвимо социално-икономическо
положение 2018-2020 година.
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.
Ал. Александров – общински съветник: Колеги, моето лично мнение е, че този ромски народ
е оцелял през вековете, защото не се е интегрирал. На тези хора генетично им е заложено да
не се интегрират, което е хубаво, защото така са си запазили своите традиции, бит и обичаи.
Наблюдавайки децата в училище си мисля, че скоро ще протече обратният процес – те да ни
интегрират, защото процентното съотношение между децата в училище води натам, че след 56 години ще има декада на българското включване и интеграция на българите в ромския
живот. Затова ще гласувам с „Въздържал се“ по тази докладна, защото мисля, че това
интегриране няма да има абсолютно никакъв ефект.

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” – 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 36-5
Общински съвет – Дългопол приема план за действие на община Дългопол за интегриране на
ромите и гражданите в уязвимо социални-икономическо положение 2018-2020 година,
съгласно Приложение 1 и Приложение 2.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол,
относно: Информация във връзка с кандидатстването и реализирането на проекти,
финансирани от Европейския съюз и Национални програми.
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.24,
във връзка с чл. 44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 36-6
Приема информация във връзка с кандидатстване и реализиране на проекти, финансирани от
Европейския съюз и Национални програми.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на Междинна оценка по изпълнението на Общински план за развитие 2014
- 2020г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Становището на Председателски съвет е да бъде приет проекта
за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1, т.
24 от ЗМСМА и във връзка с чл.23, ал.4 от Закона за Регионално развитие, Общински съвет
– Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 36-7
Приема Междинна оценка за изпълнението на Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. на
община Дългопол.

ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от Злати Златев – Председател на Общински съвет,
относно: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет и на неговите комисии за 2017 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Становището на Председателски съвет е да бъде приет проекта
за решение.
Кр. Костов – гражданин: Във връзка с участието на гражданите в работата на общински
съвет, ще ви помоля да промените Правилника си така, че те да могат да взимат отношение и
да задават въпроси не само в първа точка от дневния ред, защото така те са ощетени и не могат
да взимат отношение. Искам да попитам председателя на комисията, която разглежда тази
докладна, дали знае колко роми има в дългополска община.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Точна бройка на ромите няма как да знаем, тъй като ние работим
по официални данни на НСИ от последното преброяване. По отношение на Вашето
предложение за промяна на нашия Правилник, Ви уведомявам, че дневният ред е публикуван
на интернет страницата на общината минимум 1 седмица преди заседанието, заедно с графика
на Постоянните комисии и е разлепен по кметствата и на още 3 видни места в сградата на
общината. По нашия Правилник всеки гражданин има право да присъства на заседанията на
комисиите, да прави предложения и да изказва мнения. Няма как да променим Правилника по
Вашето предложение, защото ще стане говорилня.
Г. Георгиев - Кмет на Община Дългопол: По един комплект с докладни ще се разпечатва и
всеки гражданин преди сесия може да дойде да се запознае с материалите.
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.27, ал.6 от
ЗМСМА и чл.16 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр.
Дългопол, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 36–8
Общински съвет – Дългопол приема отчет за дейността на Общински съвет - Дългопол и на
неговите комисии за 2017 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТ: Приемане на План за работа на ОбС-Дългопол през 2018 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси? Няма. Становището на Председателски съвет
е да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.
23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 36–9
Приема План за работа на Общински съвет - Дългопол през 2018г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от Ганка Георгиева – За Кмет на община Дългопол,
съгласно Заповед №28/10.01.2018г., относно: Утвърждаване на списък на длъжностите и

лицата с право на транспортни разноски и определяне на размера на поевтиняване разхода
през 2018 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
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т. 6
и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от ПМС 332/22.12.2017 г., Общински съвет –
Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 36-10
1. Общински съвет гр. Дългопол, дава съгласие на пътуващите служители и работници,
които имат право на транспортни разходи от местоживеене до месторабота и обратно,
да бъдат изплащани фактури, билети или абонаментни карти в размер на 100% от
средствата за железопътен транспорт и 90% от средствата за автобусен транспорт за
2018 г.
2. Средствата за пътуване с билети да не надвишават средствата за пътуване с карта, освен
в случаите, в които не може да бъде издадена карта.
3. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни
разходи от местоживеене до месторабота и обратно за 2018 г. - Приложение №1
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Ганка Георгиева – За Кмет на община
Дългопол, съгласно Заповед №28/10.01.2018г., относно: Даване на съгласие за извършване на
разход, свързан с придобиване на дълготраен материален актив.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на
ПК „Финанси и бюджет”?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Да бъде приет проекта за решение.

Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
„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, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 36-11
1. Дава съгласие за разход във връзка с удължаване на елхата в размер на 1227.89 лв. без
ДДС
2. Упълномощава кмета на община Дългопол да извърши всички необходими действия
във връзка с изпълнение на решението.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Издаване на запис на заповед от Община Дългопол в полза на ДФ
„Земеделие“, обезпечаваща авансово плащане по Договор № 03/07/2/0/00601 от 02.01.2018 г.
по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подкрепена от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
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”
„ЗА”

„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и
т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 14 от НАРЕДБА № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Договор №
03/07/2/0/00601 от 02.01.2018 г., сключен между Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“
– РА и Община Дългопол, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 36-12
1.Упълномощава кмета на община Дългопол да подпише Запис на заповед, без протест и
без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 56 112,67 лв.
(петдесет и шест хиляди сто и дванадесет лева и 67 ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения
размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
03/07/2/0/00601 от 02.01.2018 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект "Изграждане,
реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Дългопол и с. Цонево, община
Дългопол", сключен между Община Дългопол и ДФ „Земеделие”.
2.Възлага на кмета на община Дългопол да подготви необходимите документи за получаване
на авансовото плащане по договор № 03/07/2/0/00601 от 02.01.2018 г. и да ги представи пред
ДФ „Земеделие”.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Ганка Георгиева – За Кмет на община
Дългопол, съгласно Заповед №28/10.01.2018г., относно: Даване на съгласие за искане на нов
заем от централния бюджет по реда на чл.103, ал.4 от ЗПФ, за рефинансиране на непогасения
заем отпуснат по реда на чл. 103, ал.1 от Закона за публичните финанси.
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.
Г. Георгиев - Кмет на Община Дългопол: Ще поясня за гражданите за какво става въпрос.
Имахме просрочени задължения в размер на около 1 млн. лева. С решение на Общински съвет
поискахме от Министъра на финансите безлихвен заем, който ни беше отпуснат. Всяка година
хората си искат парите обратно и трябва да вземем такова решение, за да рефинансираме за 1
година и така докато ни ги отпускат. Ако спрат ще минем към дългосрочен заем и ще започнем
да ги плащаме.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!

„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.10 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 103, ал.4 от Закона за публичните финанси, Общински съвет –
Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 36-13
1. Общински съвет - Дългопол дава своето съгласие за искане на нов временен безлихвен
заем от републиканския бюджет в размер на 990 000 лв., за рефинансиране на заема
отпуснат по реда на чл. 103, ал.1 от 2016г. със срок за възстановяване не по- дълъг от
една година от датата на отпускането.
2. Задължава кмета на общината да предприеме необходимите действия пред Министъра
на финансите за изпълнение на решението.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Ганка Георгиева – За Кмет на
община Дългопол, съгласно Заповед №28/10.01.2018г., относно: Актуализация на ценоразпис
за продажба на дървесина от временен склад по чл.71, ал.1, т.2 и т.4 от Наредбата за условията
и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска
собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от територии,
собственост на община Дългопол за 2018г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на
ПК „Финанси и бюджет”?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Да бъде приет проекта за решение.
Ганка Димитрова – Лесоинженер: Презумцията на увеличаване цената на дървата е такава,
че Горско стопанство – Цонево увеличиха цената на продажба на техните дърва. За да не
подбиваме цената и за да не ни обвинят, че не се внасят достатъчно приходи в общината, се
налага да актуализираме и нашата цена.
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. 21, ал. 1, т. 8 и
ал. 2 от ЗМСМА, както и чл.71, ал.1, ал.5, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за
ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 36-14
1. Утвърждава следният ценоразпис при продажба на дървесина от временен склад на лица
по чл.71, ал.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти:
Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад в Общински горски територии:
Кат./сортимент
Иглолистни
Едра строителна
Трупи за бичене
Втч. Бял бор
Втч. Черен бор
Втч. Други
Втч. Технологична дървесина
Средна
Втч. Обли греди
Втч. Технологична дървесина
Втч. Други
Дребна
Втч. Ритловици
Втч. Дъбови
Втч.
дървесина
Втч. Технологична
Церови
Втч. Редки дървесни видове
Втч. Топола

Мярка

Единична цена лв./куб.
м. без ДДС

Пл. м3
Пл. м3
Пл. м3
Пл. м3
Пл. м3

80
80
80
45

Пл. м3
Пл. м3

65
45

Пл. м3
Пл. м3

55
45
140

Пл. м3

100

Пл. м3

80

Втч. Други
Дърва
Втч. ОЗМ
Втч. Технологична дървесина
Втч. Дърва
Втч. Други
ШИРОКОЛИСТНИ
Едра строителна
Трупи за бичене
Втч. Букови

Пл. м3
Пл. м3

45
45

Пл. м3
Пл. м3

140

Втч. Дъбови
Втч. Церови
Втч. Редки дървесни видове
Втч. Топола
Втч. Липа
Втч. Акация
Втч. Други
Технологична дървесина
Втч. Твърди широколистни
Втч. Акация

Пл. м3
Пл. м3

140
140
100

Пл. м3
Пл. м3
Пл. м3
Пл. м3

80
75
75
75

Пл. м3
Пл. м3

90
80

Втч. Топола щипа и други меки
широколистни
Втч. Други
Средна строителна дървесина
Втч. Букови
Втч. Дъбови
Втч. Церови
Втч. Липа
Втч. Топола
Втч. Акация
Технологична дървесина
Втч. Твърди широколистни
Втч. Акация

Пл. м3

70

Пр. м3

42

Пл. м3
Пл. м3
Пл. м3
Пл. м3
Пл. м3
Пл. м3

80
80
80
50
50
60

Пл. м3
Пл. м3

90
75

Втч. Топола щипа и други меки
широколистни
Обли греди
Втч. Други
Дребна строителна дървесина
Технологична дървесина
Втч. Твърди широколистни
Втч. Акация

Пл. м3

70

Пл. м3
Пл. м3

70
70

Пл. м3
Пр. м3

90
40

Втч. Топола щипа и други меки
широколистни
Втч. Други
Дърва
Втч. Широколистни-меки
Втч. Широколистни-твърди
Втч. Акация

Пр. м3

40

Пр. м3

40

Пр. м3
Пр. м3
Пр. м3

40
45
40

Пр. м3
Пр. м3

10
10

Освидетелстване на сечища
Отпадъчна дървесина след сечта
Вършина

2.Възлага и упълномощава кмета на Община Дългопол или упълномощени от него лица, да
осъществяват цялостен контрол върху продажбата на дървесина от временен склад по
утвърденият ценоразпис.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на частичен Годишен план за ползване на дървесина от горски
територии - собственост на Община Дългопол за 2018г., определяне начина на ползването и
извършването на дейности по подпомагане на естественото възобновяване.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на
ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Ганка Димитрова – Лесоинженер: Общинските горски територии се управляват с 10 –
годишен проект. Горско-стопанския план на община Дългопол изтече в края на миналата
година. Направили сме необходимите постъпления и в момента се изготвя новият план. В този
междинен период ние предлагаме да се приеме частичен Годишен план, който е само за
иглолистните видове, които могат да се добиват сега. Вероятно през м. Май ще предложим
план за широколистните насаждения. Това е начинът на работа по Закона за горите. А новият
Горско-стопанския план на община Дългопол ще бъде готов може би през пролетта на 2019
година.
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”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„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” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за Горите, чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал.3 и чл. 7, ал. 1, т. 4 от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии –
държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 36-15
1. Приема частичен Годишен план за ползване на дървесина в горските територии общинска собственост за 2018г. съгласно приложение 1, неразделна част настоящото
Решение;
2. Дава съгласие дейностите по дърводобив и подпомагане на естественото
възобнобяване в горските територии - общинска собственост да бъдат извършени от
правоспособни лица, наети от Община Дългопол;
3. Определя ползването на дървесината да се осъществи по начините посочени в
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти, а именно чрез добив и продажба на добита дървесина;
4. В изпълнение на одобреното план-извлечение на Община Дългопол през 2018г. да се
извърши подпомагане на естественото възобновяване на горите чрез изсичане на
подлес в отделите от Годишните планове за ползване на дървесина за 2018г., като тези
дейности да се извършат заедно с добива на дървесина.
5. Задължава и упълномощава Кмета на общината да предприеме всички законосъобразни
мерки за изпълнение на Решението.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и за
резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2017 година.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво е становището на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Анатоли Ангелов – гражданин: Има ли земеделци, които дължат към момента рентни
плащания и ако има предприети ли са мерки за събирането им или към прекратяване на
договорите им?
Т. Панайотова – Дир. Дирекция СА: Да, в справките има такава за задължени суми по
арендни договори от миналата година, те са от порядъка на около 49 хил. лева. По тези
договори имаме подписани допълнителни споразумения, чийто срок изтича през м. Март.
Следва прекратяване на арендните договори и съответните суми ще се търсят по съдебен ред.
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. 66 „а” на
ЗОС и чл.4, ал.6 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на ОбС-Дългопол, чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол
прие:
РЕШЕНИЕ 36–16
Приема отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното
управление в община Дългопол за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 година, съгласно
Приложенията.
В 11:06 ч. бе обявена 15 минутна почивка, след което заседанието продължи с 15
общински съветника.
ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост през 2018г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво е становището на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво става с изземването на имотите, на които е изтекъл много
отдавна 5-годишния период за отстъпено право на строеж?
Цв. Великова – Нач. отдел УТОСТЗГ: Всички изтекли разрешения строеж, които са издадени
през годините назад и не са реализирани, съгласно Заповед на кмета се правят проверки във
всяко едно населено място, изготвя се протокол за нереализирано отстъпено право на строеж,
а след него се изготвя заповед за изземване. Изготвили сме заповеди, предстои връчването им.
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, 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 36-17
1. Общински съвет-Дългопол приема Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година.
2. Упълномощава и задължава Кмета на общината да предприеме законосъобразни
действия за изпълнение на настоящата програма.
ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане бюджета на Община Дългопол за 2018 година, индикативния
годишен разчет за сметките от ЕС и прогнозите по чл.82, ал.3 от Закона за публичните
финанси.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, по мое лично мнение, за първа година бюджета е
балансиран и не е правен само от един човек, в екипа по изготвянето му бяха допуснати и
други служители. Не видях големи кухини, изкуствено заложени. Въпреки забележките, които
имам по отделни части от бюджета, аз ще гласувам положително.
Г. Георгиев - Кмет на Община Дългопол: Имаше един въпрос от г-н Александров за
уточняване на улиците в Капиталовата програма, допълнили сме ги. В тази връзка искам да
кажа само, че приоритет ще ни бъде първо ремонта на четвъртокласната пътна мрежа и след
това улиците. Добавили сме и улиците, които ще се ремонтират по другите два проекта.
Акцентирам, че тази година Капиталовата ни програма е няколко пъти по-голяма от предходни
години. Основната тежест се дава от спечеления проект по ПРСР, както и отношението на
правителството към нашата община. Отпуснати са целеви финансови средства в размер на
670 000 лева по наше искане, което сме подали през м. Юли 2017 година, които ще бъдат
изразходвани пропорционално – 310 000 лева за 7 улици в гр. Дългопол и около 360 000 лева
за населени места в общината. За първа година около 3 млн. лева ще се отделят за дълготрайни
материални активи. Смятам, че аз имам принос за всичко това, както и работата на цялата
администрация.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какви са становищата на Постоянните комисии по докладната за
приемане на бюджета?
Д. Иванов – Предс. на ПК ОРС: Да бъде приет проекта за решение.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Да бъде приет проекта за решение.
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: Да бъде приет проекта за решение.
Н. Христов – Секр. на ПК СПЕП: Да бъде приет проекта за решение.
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Р. Дукова – Предс. на ПК ТУЕ: Да бъде приет проекта за решение.
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Да бъде приет проекта за решение.
Ал. Александров – общински съветник: Уважаеми г-н Георгиев, уважаеми г-н Председател,
колеги, ще направя изявление от групата на БСП, относно приемането на възможно найполитическия документ, а това е бюджета на общината. На свое заседание, групата реши да
подкрепи всички мерки, които подпомагат бюджета и гласувахме „За“ по всички въпроси,
които подпомагат бюджета. Искам да уточня, че виждаме много положителни неща в този
бюджет за първи път от доста време – отпаднаха таксите за детските градини, което е нещо
добро, отпадна такса смет за училища и здравни заведения, което също е добро, отделят се
средства за библиотеките и за библиотечна дейност, за съставите, запазва се нивото за
спортния и културния календар. Това са положителни неща, които ние ги отчитаме и мислим,
че е редно, ако сме честни да кажем, да, има ги в бюджета и това ни харесва. Но също така има
нещо, което ни притеснява и това са дълговете на общината, които, въпреки усилията на
общински съвет и на общинска администрация, те не намаляват. От тук нататък мисля, че е
редно общинските съветници и общинска администрация да се заработи и да се направи този
оздравителен план, който всички отдавна говорим, за това как ще излезем от тази криза – ще

намаляваме численост ли, ще намаляваме издръжка или нещо друго. В бюджета очаквахме да
видим и следващата голяма цел, която нашата група преследвахме, а това е самостоятелност
на кметствата. Наистина облекчиха се училищата, подпомагат се детските градини, но
ученическото столово хранене пак е оставено в ръцете на давещия се. Не ни удовлетворява и
сумата, отделена за пенсионерските клубове, за уредниците на клубовете е отделено 0,005%
от издръжката, по 58 лева на месец за всички клубове, крайно недостатъчно, но явно това са
възможностите. Като цяло искам да кажа, че групата общински съветници на БСП ще се
въздържим за приемането на бюджета, но мисля че има в него доста положителни неща и
всичко положително от тук нататък, което е за подкрепа на финансите на общината, всичко,
което е за просперитет на хората, ние ще го подкрепяме, но като цяло с тези доводи оставаме
леко резервирани към бюджета и затова групата на БСП ще гласува „Въздържал се“.
Г. Георгиев - Кмет на Община Дългопол: Искам да отбележа, че не е вярно, че не намаляват
дълговете. Намалели са многократно задълженията ни, особено просрочените, нямаме
просрочени задължения. До момента общината е върнала над 2 млн. 600 хил. лева, от които
над 800 хил. лева са с наши собствени средства, събрани от просрочените тогава задължения
от данъци и такси. Нямаме дълг, който да не можем да обслужваме. Просто миналата година
измениха члена, по който ние се надявахме да кандидатстваме за опрощаване на временния
безлихвен кредит. Остана само възможността да се удължава срока.
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 „Възд. се”
„Възд. се”
6. Красен Петков Железов
„Възд. се”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„Възд. се”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„Възд. се”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5 гласа;
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5, на основание чл. 52, ал.1 и чл.21,
ал. 1 т. 6, във вразка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за
публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018г. и ПМС № 332/22.12.2016г.
за неговото изпълнение, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 36-18
1.Приема бюджета на община Дългопол за 2018г. както следва:
1.1. По приходите в размер на 10 040 607 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 6 080 231 лв. в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности – 5 729 928 лв.
1.1.1.2. Преходен остатък от 2017г. – 306 712 лв., /приложение № 1.1/
1.1.1.3 Възстановени заеми и временно съхранявани средства – 43 591 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 960 376 лв., съгласно Приложение
№ 2, в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи – 520 200 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи – 1 205 121 лв.
1.1.2.3. Изравнителна субсидия – 1 066 900 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за зимно поддържане и текущ ремонт – 100 100 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи – 476 800 лв.
1.1.2.5. Операции с финансови активи – /-23 178/ лв.
1.1.2.6. Преходен остатък – 614 433 лв. /Приложение № 1.1./
1.2. По разходите в размер на 10 040 607 лв., разпределени по функции, дейности и
параграфи, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности – 6 080 231 лв., съгласно Приложение № 3
1.2.2. За местни дейности – 3 614 111 лв., съгласно Приложение № 4.
1.2.3. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности с приходи от местни
данъци, такси и др. неданъчни приходи и трансфери за местни дейности –346 265 лв., съгласно
Приложение № 4.
1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината,
изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.
2. Приема числеността на персонала и разходите за заплати на местните дейности
и за делегираните от държавата дейности /без звената от системата на народната просвета, които
прилагат делегирани бюджети/, считано от 01.01.2018г., разпределени по месеци, съгласно
Приложение № 5.
3. Приема програмата за капиталови разходи в размер на 2 983 206 лв., съгласно
Приложение № 6
3.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер
на 476 800 лв., съгласно кол.5 от Приложението;
3.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от продажба на
нефинансови активи в размер на 48 000 лв., съгласно кол.7 от Приложението;
3.3. Приема разчет на капиталовите разходи от целевия трансфер по § 31-18 от 2017г.
в размер на 670 000 лв., съгласно кол. 6 от Приложението;
3.4. Приема разчет на капиталовите разходи от собствени приходи в размер на 18 550
лв., съгласно кол.6 от Приложението;
3.5. Приема разчет на капиталовите разходи финансирани със средства от ЕС в размер
на 1 769 856 лв., съгласно кол. 10 от Приложението.
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
4.1. За СБКО на персонала, определени в рамките на 3 на сто на база начислените
трудови възнаграждения, включително и социалните осигуровки.
4.2. За представителни разходи на кмета на общината в размер на 2 на сто от общия
годишен размер на разходите за издръжка на дейност «Общинска администрация».
4.3. За представителни разходи на общинския съвет в размер 1 на сто от общия годишен
размер на разходите за издръжка на дейност «Общинска администрация».
4.4. За разходи за общински културни мероприятия – 38 000 лв.
4.5. За разходи за общински спортни мероприяия – 12 900 лв.
4.6. Разходи за помощи по решение на общински съвет - 9 000 лв. и разходи за помощи
за погребение – 2 000 лв.
4.7. Средства за работно облекло на персонал по служебни и трудови правоотношения
не по вече от 43 000 лв.
4.8. Сума в размер на 4 790 лв. за изплащане на членски внос в сдружения, в които
членува общината.

4.9. Субсидии за спортни клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска
цел – 27 000 лв.
4.10. Текущи субсидии за издръжка /отопление на читалищния салон/ на НЧ
«Н.Й.Вапцаров» гр Дългопол– 5 500 лв.
4.11. Субсидии за подпомагане клубовете за автентичен фолклор към читалищата–
4 950 лв.;
4.12. Субсидии за подпомагане клубовете за народни танци към читалище Дългопол,
Цонево и Аспарухово – 8 000 лв.
4.13. Субсидии за дофинансиране на маломерни паралелки в училищата – 34 503 лв.
4.14. Трансфери за подпомагане разходите за гориво на ПУ – Дългопол – 8 000 лв.
4.15. Трансфер за отопление на Медицински център – Дългопол – 9 000 лв.
5. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския
съюз в размер на 2 240 723 лв., съгласно Приложение № 7;
6. Приема намерението за поемане на нов дълг и финансиране чрез заеми на база
действащи договори, съгласно Приложение № 8;
7. Определя максималния размер на плащанията по дълга и поемането на нов
общински дълг както следва:
7.1. Максимален годишен размер на плащанията по общинския дълг за 2018г. –
439 357 лв. /Приложение № 2/
7.2. Общински гаранции, които могат да бъдат издадени през 2018г. – 138 237 лв.
/Приложение № 2/
4.3. Определя лимит за поемане на нов общински дълг – 1 290 000 лв.
4.4. Определя максимален размер на общинския дълг към края на годината -990000 лв.
7. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода
2019-2021г., съгласно приложение № 2 и № 4;
8. Определя второстепенни разпоредители с делегиран бюджет през 2018 г.
 Училище „Св. Климент Охридски” гр. Дългопол;
 Училище „Христо Ботев” с. Цонево;
 Училище „Христо Ботев” с. Партизани;
 Училище „Митко Палаузов” с. Лопушна;
 Училище „Васил Левски” с. Поляците;
 Училище „Назъм Хикмет” с. Медовец;
 Училище „Иван Вазов” гр. Дългопол;
 ДГ „Детелина”-Дългопол;
 ДГ „Пролет”- Цонево;
 ДГ „Щастливо детство”-Партизани;
 ДГ „Първи юни” - Медовец
 Център за подкрепа за личностно развитие;
 Читалище „Н.Й.Вапцаров” гр. Дългопол;
 Читалище „Светлина” с. Рояк;
 Читалище „Добри Иванов” с. Аспарухово;
 Читалище «Пробуда» с. Цонево;
 Читалище «Кирилл и Методий» с. Боряна;
 Читалище «Лиляна Димитрова» с. Поляците;
 Читалище «Просвета» с. Величково;
 Читалище «Асен Златаров» с. Партизани;
 Читалище «Назъм Хикмет» с. Лопушна;
 Читалище «Али Ямурлов» с. Медовец;
 Читалище «Христо Ботев» с. Крсимир;
 Читалище «Светлина» с. Сава;
 Читалище «Кирилл и Методий» СКВ. Яворово;




Читалище «Светлина» с. Камен дял;
Читалище «Петко Иванов Недев» с. Комунари;
9. Определя като разпоредител с бюджет през 2018г. Общински Музей гр.
Дългопол.
10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2018г. по бюджета на общината в размер на 10 040 607 лв., като наличните
към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават -1 421 822 лв. и определя
максимален размер на поетите ангажименти за разходи които могат да бъдат поети през 2018г.
в размер на 10 040 607 лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи
не могат да надвишават – 4 739 406 лв. /Приложение № 4/
11. Одобрява план-график за обслужване на просрочените задължения от минали
години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2018г. в размер на 3 500 лв. и просрочени
вземания, които да бъдат събрани през 2018г. в размер на 93 158 лв., съгласно Приложения №
№ 9 и 10;
12. Приема за сведение информация, съгласно чл. 82, ал.3, т.4 и т.5 от ЗПФ по прогнози
на Медицински център-ЕООД гр. Дългопол за 2019г., 2020г. и 2021 г., съгласно Приложение №
…..
13. Възлага на кмета на общината:
13.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с делегиран бюджет и
разпоредители с бюджет.
13.2. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите
и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя.
14. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
14.1. В часта за делегираните държавни дейности – между утвърдените показатели за
разходи в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при
условие че не се нарушават стандартите за делегираните държавни дейности и няма просрочени
задължения за съответната дейност.
14.2. В часта на местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
14.3. Да се разпорежда с резерва за непредвидени и неотложни разходи;
15. Упълномощава кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от
временно свободни средства от общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания
по проекти, финансирани със средства от ЕС, по други международни, национални и други
програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския
бюджет.
15.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно
от края на 2018 г.
15.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общински бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
15.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват
изискванията на чл. 104, ал.1, т.4 от ЗПФ.
16. Упълномощава кмета:
16.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо
финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие
че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните държавни дейности в
определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините
фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на
годината.
16.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
съфинансиране на общински програми и проекти;

16.3. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални
програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на
годишния план за развитие.
17. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно
Приложение №12.
Светьо Якимов – гражданин: Предполага се, че след като съм работил толкова години в
общината съм натрупал някакъв опит и смятам, че този бюджет е много хубав за община
Дългопол. Като се има предвид колко пари са отделени за пътища, това никога не се е
случвало. Различни са били причините да няма пари за пътища, субективните са били помалко, повече обективните, но така или иначе не се случваха нещата и това дразнеше много
хора. Това, което се случва сега е положително, ще има отзвук сред хората, вече го чувам,
чувства се. Това, че групата на БСП дава съвет да се направят икономии, съкращения, от
собствен опит трябва да ви кажа, че няма как да се случи. Общината застарява, собствеността,
която има общината не е малко, но все повече се руши и трябва да се привличат все повече
хора, за да се поддържа, така че разходите ще се увеличават и няма да се реализират икономии.
А това, че прегласувахте дълга, трябва да ви успокоя, че няма община досега, която да е
връщала краткосрочен дълг, винаги се опрощава. Сега ще кажа няколко неща около онзи дълг,
който дълго време се спрягаше. Единственото дело, на което съм ходил за 60 годишния ми
живот беше по този повод, защото някои от съветниците смятаха, че едва ли не аз съм
откраднал тези пари. Трябва да ви кажа, че тези пари не ги връщахме, така че бюджета, който
посрещнаха след моето управление, въобще не беше за тормоз, защото тези пари, които
дължахме и бяхме взели са сгради, делото приключи с 1 000 лева глоба за мен. Бъдете
спокойни, бюджета на общината за тази година е прекрасен!
ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Заявления за еднократна помощ.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Колеги, в комисията постъпиха 7 заявления за социално
подпомагане. Становището на комисията да бъдат отпуснати безвъзмездно 3м3 дърва за огрев
на Добра Жекова Петрова, заявление с Вх. № 9400-2636/28.12.2017г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъдат отпуснати безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Добра Жекова Петрова, 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. 6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 36-19-1
1.Отпуска безвъзмездно 3 м3 дърва за огрев на Добра Жекова Петрова – 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 да бъдат отпуснати безвъзмездно
3м3 дърва за огрев на Мустафа Хасан Мустафа, заявление с Вх. № 9400-109/15.01.2018г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъдат отпуснати безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Мустафа Хасан Мустафа, моля да
гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1,
т. 6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 36-19-2
1.Отпуска безвъзмездно 3 м3 дърва за огрев на Мустафа Хасан Мустафа – 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 200лв. на Петко Михов Петков, заявление с вх. №9400-119/16.01.2018г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200лв. на Петко Михов Петков, моля да гласува!

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

РЕШЕНИЕ 36-19-3
1.Отпуска еднократна помощ в размер на 200лв. на Петко Михов Петков – 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 200лв. на Юлмихабибе Сакин Сали, заявление с вх. №9400-35/05.01.2018г.,
плюс 100 лева от кмета на общината.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200лв. на Юлмихабибе Сакин Сали, 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”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„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” – 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 36-19-4
1.Отпуска еднократна помощ в размер на 200лв. на Юлмихабибе Сакин Сали – 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 200лв. на Бонка Лазарова Неделчева, заявление с вх. №94002624/21.12.2017г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200лв. на Бонка Лазарова Неделчева, моля да
гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1,
т. 6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 36-19-5

1.Отпуска еднократна помощ в размер на 200лв. на Бонка Лазарова Неделчева – 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 Недялка Янкова Дойчева, заявление с вх. №9400-38/05.01.2018г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100лв. на Недялка Янкова Дойчева, моля да
гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1,
т. 6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 36-19-6
1.Отпуска еднократна помощ в размер на 100лв. на Недялка Янкова Дойчева – жител на гр.
Дългопол.
2.Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: За всички останали заявления, становището на комисията е
отказ.
Други предложения нямаше и се пристъпи към гласуване.
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 36-19-7
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Заявление с Вх. №-9400-13/04.01.2018г. от Неврие Хасан Хюсеин, адрес с.
Лопушна, ул. „Дванадесета“.
Г. Георгиев - Кмет на Община Дългопол: Благодаря на всички съветници. Първо ще
благодаря на тези, които не подкрепиха бюджета, на тяхното принципно отношение.
Благодаря и на тези, които го подкрепиха. И двете страни можете да разчитате на моето
принципно човешко отношение, както и досега сте разчитали. Благодаря Ви!
Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Злати Златев закри заседанието
на Общински съвет - Дългопол в 11:50 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС - ДЪЛГОПОЛ:
/ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ/
ПРОТОКОЛЧИК:
/Д. ТОНЧЕВА/

