П Р О Т О К О Л №38
от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр. Дългопол, 30.03.2018 г.
Днес, 30.03.2018 г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет – гр. Дългопол от 10:00
часа, се проведе 38-то редовно заседание на Общински съвет – Община Дългопол,
Варненска област. Присъстваха 16 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 – присъства /отсъства от 10:00ч. до 11:10ч./
15.Борислав Благоев Николов – присъства
16.Руска Йорданова Иванова – присъства
17.Гюлейдин Исмаил Кязим – присъства
Предварително обявен проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Питания и предложения от граждани
2.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане
на отчет за изпълнение на годишен план за развитие на социалните услуги в Община
Дългопол за 2017г.
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 годишен план за развитие на социалните услуги в Община Дългопол за периода 2018
– 2019 г.
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:
Дофинансиране на Обединено училище „Христо Ботев“, с. Цонево, общ. Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. Отдел ОХД
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”

5.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане
на отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето в община Дългопол
за 2017 г.
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 Общинска програма за закрила на детето в община Дългопол за 2018 г.
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 отчет за изпълнение на Програма за опазване живота и здравето на децата в пътното
движение на община Дългопол за 2017 г.
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: Приемане
на Програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение на община
Дългопол за 2018 г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. Отдел ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
9.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане
на Програма за мерките за насърчаване на творчески заложби и потребности на деца с
изявени дарби в община Дългопол за 2018 г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. Отдел ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
10.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно:
Приемане на статут за присъждане и връчване на награди в сферата на образованието и
културата в община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. Отдел ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
11.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
изпълнение на решенията на Общински съвет от общинска администрация за периода
01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова – Секретар на община Дългопол
Становище: Председателски съвет
12.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
изпълнение на Програмата за опазване на околната среда и Програмата за управление на
отпадъците в Община Дългопол през 2017 г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Становище: ПК „Териториално устройство и екология”
13.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно:
Откриване на процедура по издаване на Разрешително за ползване на повърхностен

воден обект – публична общинска собственост с цел изграждане на канализационна
мрежа в гр. Дългопол, общ. Дългопол, заявител община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж. Емурла Емурла – Зам.-кмет УТОС
Становище: ПК „Териториално устройство и екология”
14.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Определяне на имоти с НТП „ПМЛ” – общинска собственост за общо и индивидуално
ползване, отдаването им под наем на правоимащи лица и определяне на правила за
тяхното ползване.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Славчо Славов – Гл. експерт ОЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство"
15.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Извършване на Доброволна делба в сграда с идентификатор №24565.502.1381.2 по
кадастралната карта на гр. Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цветанка Великова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство"
16.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Закупуване на комплект GPS/GNSS приемник за нуждите на Община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цветанка Великова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Финанси и бюджет"
17.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"
18.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Предложение за разрешение (отказ) за изработване на проект за изменение на Подробен
устройствен план – План за регулация на части от кв.60 и кв.80 с. Цонево.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цветанка Великова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство"
19.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
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 22 точки след включването на още две
докладни. Имате ли други предложения? Няма. Който е съгласен проекта за дневен ред
да бъде приет за дневен ред на днешното заседание, моля да гласува!

Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Приет Дневен ред:
1.Питания и предложения от граждани
2.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане
на отчет за изпълнение на годишен план за развитие на социалните услуги в Община
Дългопол за 2017г.
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 годишен план за развитие на социалните услуги в Община Дългопол за периода 2018
– 2019 г.
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:
Дофинансиране на Обединено училище „Христо Ботев“, с. Цонево, общ. Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. Отдел ОХД
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
5.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане
на отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето в община Дългопол
за 2017 г.
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 Общинска програма за закрила на детето в община Дългопол за 2018 г.
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 отчет за изпълнение на Програма за опазване живота и здравето на децата в пътното
движение на община Дългопол за 2017 г.
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: Приемане
на Програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение на община
Дългопол за 2018 г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. Отдел ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”

9.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане
на Програма за мерките за насърчаване на творчески заложби и потребности на деца с
изявени дарби в община Дългопол за 2018 г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. Отдел ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
10.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно:
Приемане на статут за присъждане и връчване на награди в сферата на образованието и
културата в община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. Отдел ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
11.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
изпълнение на решенията на Общински съвет от общинска администрация за периода
01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова – Секретар на община Дългопол
Становище: Председателски съвет
12.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
изпълнение на Програмата за опазване на околната среда и Програмата за управление на
отпадъците в Община Дългопол през 2017 г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Становище: ПК „Териториално устройство и екология”
13.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно:
Откриване на процедура по издаване на Разрешително за ползване на повърхностен
воден обект – публична общинска собственост с цел изграждане на канализационна
мрежа в гр. Дългопол, общ. Дългопол, заявител община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж. Емурла Емурла – Зам.-кмет УТОС
Становище: ПК „Териториално устройство и екология”
14.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Определяне на имоти с НТП „ПМЛ” – общинска собственост за общо и индивидуално
ползване, отдаването им под наем на правоимащи лица и определяне на правила за
тяхното ползване.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Славчо Славов – Гл. експерт ОЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство"
15.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Извършване на Доброволна делба в сграда с идентификатор №24565.502.1381.2 по
кадастралната карта на гр. Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цветанка Великова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство"
16.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Закупуване на комплект GPS/GNSS приемник за нуждите на Община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цветанка Великова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Финанси и бюджет"

17.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"
18.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Предложение за разрешение (отказ) за изработване на проект за изменение на Подробен
устройствен план – План за регулация на части от кв.60 и кв.80 с. Цонево.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цветанка Великова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство"
19.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
20.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно:
Отпускане на финансови средства.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. Отдел ОХД
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
21.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно:
Отпускане на финансова помощ - дарение за ремонт на православен храм ''Св.
Благовещение'' – гр. Провадия.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. Отдел ОХД
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
22.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.
Анатоли Ангелов – гражданин: Имам въпрос, свързан с около 800 дка общински земи,
за които арендатора не плаща рента вече втора година. Говорих преди време с г-н
Георгиев и разбрах, че е задействана процедура по разваляне на тези договори, удължен
е срока с анекс и мисля, че и той изтече. Искам да попитам дали е постъпило плащане,
какво ще се случи с тези земи и как общината мисли да си вземе тези пари? Става въпрос
за няколко фирми на г-жа Маринка Иванова.
Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол: Взели сме авансово сумата за първата година,
така е сключен договора. Сключихме анекс през м. Декември и срока изтече на 12 Март,
решихме на добра воля да изчакаме до края на месеца. Днес изтича и последният срок,
ако в понеделник няма никакви пари по сметката, предприели сме мерки, като сме наели
адвокат, който ще впише развалянето на договора и ще заведем дело.
Т. Панайотова – Дир. Дирекция СА: Написали сме писмо до Министерството на
земеделието с което искаме тяхното становище по въпроса с арендните договори, които
със споразумение са предоставени на други арендатори. Така, че чакаме отговор.

Н. Хасан – Кмет на с. Лопушна: При мен проблема, както и по други населени места,
са клоните на дърветата, които са близо до жиците на енергото. Предлагам този въпрос
да се реши по-бързо.
Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол: Нашата вишка се развали, тя и не е
подходяща, защото е доста голяма и заема цялото улично платно. Ще закупим по-малка
и по-удобна за нашите нужди и ще решим въпроса.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на отчет за изпълнение на годишен план за развитие на
социалните услуги в Община Дългопол за 2017г.
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 38–2
Общински съвет – Дългопол приема отчет за изпълнението на годишен план за развитие
на социалните услуги в община Дългопол 2017 година, съгласно Приложение №1.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в
Община Дългопол за периода 2018 – 2019 г.
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 38–3
Общински съвет – Дългопол приема годишен план за развитие на социалните услуги в
Община Дългопол за периода 2018 – 2019 г., съгласно Приложение №1.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община
Дългопол, относно: Дофинансиране на Обединено училище „Христо Ботев“, с. Цонево,
общ. Дългопол.

Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Финанси и бюджет”?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да
гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„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 38-4
1. Предоставя дофинансиране за изграждане на нов компютърен кабинет за
нуждите на професионално обучение в първи гимназиален етап по професия
„Оператор на компютър”, в размер на 20 000 /Двадесет хиляди/ лева на
Обединено училище “Христо Ботев”, с. Цонево, общ. Дългопол.
2. Възлага на Кмета на община Дългопол да предприеме съответните действия
за изпълнение на настоящето Решение.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето
в община Дългопол за 2017 г.
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” – 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 38–5
Общински съвет – Дългопол приема отчет за изпълнение на Общинска програма за
закрила на детето в община Дългопол за 2017 г.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето в община
Дългопол за 2018 г.
Ф. Хасан – Нач. Отдел ОХД: В комисията за закрила на детето, която е назначена със
Заповед на кмета, постъпи предложение за организиране на кампания за набиране на
дрехи за нуждаещи се деца, тъй като много от тях не посещават училище поради липсата
на такива.
Н. Диянова – общински съветник: Същата инициатива я има по предложения на майки
и в поликлиниката има вече събрани дрехи, само че за по-малки деца.
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” – 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 38–6
Общински съвет – Дългопол приема Приемане на Общинска програма за закрила на
детето в община Дългопол за 2018 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на отчет за изпълнение на Програма за опазване живота и
здравето на децата в пътното движение на община Дългопол за 2017 г.
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” – 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 38–7
Общински съвет – Дългопол приема отчет за изпълнение на Програма за опазване живота
и здравето на децата в пътното движение на община Дългопол за 2017 г.
ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на Програма за опазване живота и здравето на децата в пътното
движение на община Дългопол за 2018 г.
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” – 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 38–8
Общински съвет – Дългопол приема Програма за опазване живота и здравето на децата
в пътното движение на община Дългопол за 2018 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТ: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на Програма за мерките за насърчаване на творчески
заложби и потребности на деца с изявени дарби в община Дългопол за 2018 г.
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” – 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 38–9
Общински съвет – Дългопол приема Програма за мерките за насърчаване на творчески
заложби и потребности на деца с изявени дарби в община Дългопол за 2018 г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на статут за присъждане и връчване на награди в сферата
на образованието и културата в община Дългопол.

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, след като
бъдат направени корекциите в приложението, предложени от комисията.
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 38–10
1. Общински съвет – Дългопол приема статут за присъждане и връчване на награди
в сферата на образованието и културата в община Дългопол, съгласно
Приложение 1.
2. Отменя до сега действащия статут за наградата „Община Дългопол“ в системата
на предучилищното, училищното образование и култура.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет от общинска
администрация за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Становището на Председателски съвет е да бъде приет
проекта за решение. Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21,
ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл. 44, ал.1,т. 7 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 38–11
Общински съвет Дългопол Приема Отчет за изпълнението на Решенията на Общински
съвет -Дългопол за периода 01.07.2017 – 31.12.2017 год. съгласно Приложение №1.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община
Дългопол, относно: Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда и
Програмата за управление на отпадъците в Община Дългопол през 2017 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Териториално устройство и екология”?
Р. Дукова – Предс. на ПК ТУЕ: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта
за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;

“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21,
ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.79(5) от ЗООС и чл.52(9) от ЗУО, Общински съвет
– Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 38–12
Общински съвет Дългопол приема Отчета за изпълнение на Програмата за опазване на
околната среда и Програмата за управление на отпадъците в Община Дългопол през
2017г.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община
Дългопол, относно: Откриване на процедура по издаване на Разрешително за ползване
на повърхностен воден обект – публична общинска собственост с цел изграждане на
канализационна мрежа в гр. Дългопол, общ. Дългопол, заявител община Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Териториално устройство и екология”?
Р. Дукова – Предс. на ПК ТУЕ: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да
гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.
1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.46, ал.1, т.1, буква “б” и чл.52, ал.1, т.3, буква “б” от
Закона за водите, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 38-13
1. Да бъде издадено от Кмета на Община Дългопол Разрешително за ползване на
воден обект - дере, с код на водното тяло BG2KA578R003, находящо се в гр. Дългопол,
община Дългопол за нуждите по кандидатстване с проект „Изграждане на
канализационна мрежа по ул. „Тодор Илиев” (от О.Т.211 до О.Т.272), ул. „Здравко
Бомбов”(от О.Т. 272 до О.Т.363), ул. „Н.Обретенов” (от О.Т.272 до О.Т.266), ул. „Й.
Йовков” (от О.Т.71 до О.Т.75 до 103), ул. „Хр.Смирненски” (от О.Т.75-77 до 380),
ул.„Никола Вапцаров” (от О.Т.102 до О.Т.88), ул. „Д. Дебелянов„ (от О.Т.89 до О.Т.86)
в гр.Дългопол, общ.Дългопол”
2. Възлага на Кмета на общината да извърши всички действия по изпълнение на
решението.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на
Община Дългопол, относно: Определяне на имоти с НТП „ПМЛ” – общинска
собственост за общо и индивидуално ползване, отдаването им под наем на правоимащи
лица и определяне на правила за тяхното ползване.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да
гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.
1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 6, т. 4, чл. 37и, ал. 3, ал. 4, ал. 13, ал. 14 и ал. 15, чл.37о,

ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от ЗСПЗЗ и чл. 98, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, Общински съвет – Дългопол
прие:
РЕШЕНИЕ 38-14
1. Определя имоти с НТП „ПМЛ” - общинска собственост, подробно описани в
приложение № 1, и дава съгласие да бъдат разпределени за индивидуално
ползване под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ за съответното землище съобразно броя и вида
на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от
притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не
повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория
и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На
правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на
месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1
животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1
животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица,
отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане
по дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към биологично
земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в
направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15
животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите.
2. При недостиг на имоти с НТП „ПМЛ” - общинска собственост в съответното
землище на правоимащите лица да бъдат разпределени такива в съседни землища.
3. Определя годишна наемна цена за 1.000 дка предоставена под наем площ от имоти
с НТП „ПМЛ” - общинска собственост, в размер равен на началната тръжна цена
за предоставяне под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ
чрез търг за стопанската 2018/2019г., определена със Заповед на Министъра на
земеделието, храните и горите.
4. Съгласно чл. 37и, ал. 15 от ЗСПЗЗ при сключване на договорите за наем на пасища
и ливади, които изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на
подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба №
2/17.02.2015г. 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 две стопански години от сключването на договора.
5. Дава съгласие останалите след горепосоченото разпределение свободни имоти с
НТП „ПМЛ” - общинска собственост, да се отдадат под наем чрез търг по реда на
чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ с начална тръжна цена на декар в размер равен
на началната тръжна цена за предоставяне на свободни пасища, мери и ливади от
ДПФ чрез търг за стопанската 2018/2019г., определена със Заповед на Министъра
на земеделието, храните и горите.
6. Дава съгласие договорите за предоставяне под наем имоти с НТП „ПМЛ” общинска собственост, да бъдат сключени за срок от 5 стопански години при
условията на чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 10 от ППЗСПЗЗ.
7. Наемателят, страна по договор за предоставяне под наем за срок от 5 стопански
години на имоти с НТП „ПМЛ” - общинска собственост, да заплати гаранция за
изпълнение в размер на годишната наемна цена за една стопанска година.
Гаранцията да бъде възстановена след изтичане срока на договора.

8. Определя и дава съгласие имоти с НТП „ПМЛ” - общинска собственост, останали
неразпределени след гореизброените процедури, да бъдат разпределени за общо
ползване.
9. Определя правила за ползване на имоти с НТП „ПМЛ” - общинска собственост,
подробно описани в приложение № 2.
10. Упълномощава Кмета на общината и го задължава да извърши необходимите
законови действия по изпълнение на Решението.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Извършване на Доброволна делба в сграда с идентификатор
№24565.502.1381.2 по кадастралната карта на гр. Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да
гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„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, чл.36 от Закона за общинската собственост и чл. 44 от Наредба №4
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Общински съвет – Дългопол, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 38-15
1. Одобрява всички действия по провеждането на процедурата, сключването на
Договор за учредяване право на строеж вписан в СВ-Провадия под №101, том

XIII, дело 2526 от 21.10.2016г. и въвеждане на обект „магазин за хранителни стоки
и клуб на пенсионера“ в експлоатация с Удостоверение №6/21.12.2017г.
2. Дава съгласие за сключване на Договор за доброволна делба между Община
Дългопол и ЕТ „ИТАТА 80 - Дияна Демирова”. Общината става собственик на
самостоятелен обект в сграда – „за културна и обществена дейност“ с площ от
26.36 кв.м, представляващи 31,5085% идеални части от общите части на сградата,
с идентификатор №24565.502.1381.2.1 по кадастралната карта на гр. Дългопол.
ЕТ „ИТАТА 80 - Дияна Демирова” става собственик на самостоятелен обект в
сграда – „за търговска дейност“ с площ от 57.30 кв.м, представляващи 68,4915%
идеални части от общите части на сградата с идентификатор №24565.502.1381.2.2
по кадастралната карта на гр. Дългопол.
3. Упълномощава и задължава Кмета на общината да предприеме законосъобразни
действия за изпълнение на Решението.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на
Община Дългопол, относно: Закупуване на комплект GPS/GNSS приемник за нуждите
на Община Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Финанси и бюджет”?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Да бъде приет проекта за решение.
Т. Панайотова – Дир. Дирекция СА: Работя от 1992 година в тази община. Без да
подценявам колегите, които са работили в миналото, но за първи път имаме толкова
добри специалисти-геодезисти. Целта да закупим това устройство е преди всичко,
общината да може да извършва трасиране на собствените си имоти, за да установим кой
неправомерно ползва или не ползва тези имоти. Не е нужно да плащаме на лицензирана
фирма, за да извършва тази дейност. С помощта на този уред ние ще можем да го правим
сами.
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”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.
1, т. 6, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 38-16
1. Дава съгласие за включване в капиталовата програма за закупуване на един нов
комплект GPS/GNSS приемник на стойност до 10 000 лв. с вкл. ДДС от собствени
приходи.
2. Закупеният GPS/GNSS приемник да се използва единствено за нуждите на Община
Дългопол.
3. Възлага на Кмета на общината да извърши всички действия по изпълнение на
решението.
В 11:00 ч. бе обявена 10 минутна почивка, след което заседанието продължи
със 16 общински съветника.
ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на
Община Дългопол, относно: Приемане на Общински план за противодействие на
тероризма.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Обществен ред и сигурност”?
Д. Иванов – Предс. на ПК ОРС: Становището на комисията е да бъде приет Общински
план за противодействие на тероризма.
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” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21
ал.1 т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.16 и чл.22, ал.3 от Закона за противодействие на
тероризма, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 38–17
Общински съвет – Дългопол приема Общински план за противодействие на тероризма.
ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на
Община Дългопол, относно: Предложение за разрешение (отказ) за изработване на
проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на части от кв.60
и кв.80 с. Цонево.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво е становището на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Да бъде издаден отказ за изработване на ПУП за
изменение.

Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги от Общинска администрация, по мнение на
юристите от Общински съвет, тази докладна изобщо не трябваше да се внася за
разглеждане на това заседание, тъй като към заявлението липсват необходимите
документи, за да се издаде разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП.
Цв. Великова – Нач. отдел УТОСТЗГ: В Закона ясно е казано, че когато се касае за
изработване на проект за ПУП за повече от един квартал, допускането и съответно отказа
се дават от Общински съвет.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде
издаден отказ за изработване на ПУП за изменение на кв.60 и кв.80 с.Цонево, моля да
гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4 гласа.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, на основание чл.124б,
ал.5 ЗУТ, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 38–18
Общински съвет – Дългопол издава отказ за изработване на ПУП за изменение на кв.60
и кв.80 с.Цонево с мотив, че скицата-предложение не е коректно изработена съгласно §8
от ПР на ЗУТ, не е в необходимия обхват и към заявлението липсва документ за
собственост на имота.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА: 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. 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” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21,
ал.2 от ЗМСМА, както и чл. 186, ал. 2, от АПК, вр. чл. 185, ал.2 и чл. 149, ал.5 от АПК,
Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 38–19
Общински съвет – Дългопол отменя разпоредбите на чл. 5, ал.1, т.13, 14, 15, 16 и 17,
чл.16, ал.1, т.11, чл.24, ал.1, т.8 и чл.58, ал.3 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 ДВАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община
Дългопол, относно: Отпускане на финансови средства.

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
„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” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
Със 16 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 38-20
1. Отпуска парични средства във вид на награда в размер на 500 лв. на Николай
Иванов Вичев.
2. Упълномощава кмета на община Дългопол да извърши всички необходими
действия във връзка с изпълнение на решението.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на
Община Дългопол, относно: Отпускане на финансова помощ - дарение за ремонт на
православен храм ''Св. Благовещение'' – гр. Провадия.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Финанси и бюджет”?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да
гласува!
1. Злати Станев Златев

„ЗА”

„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„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” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
Със 16 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 38-21
1. Отпуска финансова помощ – дарение в размер на 550 лв. за ремонт на православен
храм ''Св. Благовещение'' – гр. Провадия.
2. Упълномощава кмета на община Дългопол да извърши всички необходими
действия във връзка с изпълнение на решението.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на
Община Дългопол, относно: Заявления за еднократна помощ.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Колеги, в комисията постъпиха 15 заявления за
социално подпомагане. Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна
помощ в размер на 50лв. на заявление с Вх. №-9400-476/20.03.2018г. от Анна Алексeевна
Христова.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 50лв. на Анна Алексeевна
Христова, 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

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

„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” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
Със 16 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 38-22-1
1.Отпуска еднократна помощ в размер на 50лв. на Анна Алексeевна Христова – 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 120лв. на заявление с Вх. № 1000-16/06.03.2018г. от Цеца
Нейчева Димова. Средствата да бъдат изплатени на погребалната агенция.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 120лв. на Цеца Нейчева
Димова, 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” – 16 гласа;

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

“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
Със 16 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 38-22-2
1.Отпуска еднократна помощ в размер на 120лв. на Цеца Нейчева Димова – кмет на с.
Величково. Средствата да бъдат изплатени на погребалната агенция.
2.Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 85лв. на заявление с Вх. № 1000-17/08.03.2018г. от Недка
Петрова Василева. Средствата да бъдат изплатени на погребалната агенция.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 85лв. на Недка Петрова
Василева, 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
„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” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
Със 16 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 38-22-3
1.Отпуска еднократна помощ в размер на 85лв. на Недка Петрова Василева – кмет на с.
Цонево. Средствата да бъдат изплатени на погребалната агенция.
2.Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.

Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 50лв. на заявление с Вх. №-9400-500/26.03.2018г. от Яню
Недев Янев.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 50лв. на Яню Недев Янев,
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
„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” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
Със 16 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 38-22-4
1.Отпуска еднократна помощ в размер на 50лв. на Яню Недев Янев – 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 заявление с Вх. №ОС-93/27.03.2018г. от Софка
Йовева Стоянова.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200лв. на Софка Йовева
Стоянова, моля да гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

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
„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” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
Със 16 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 38-22-5
1.Отпуска еднократна помощ в размер на 200лв. на Софка Йовева Стоянова – 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 заявление с Вх. № 9400-404/08.03.2018г. от Кадир
Ахмедов Мустафов.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъдат отпуснати безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Кадир Ахмедов
Мустафов, моля да гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов
11.Хатидже Мехмед Чолак
12. Муталиб Шевкет Муталиб
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова

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

„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21,
ал. 1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 38-22-6
1.Отпуска безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Кадир Ахмедов Мустафов – 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 заявление с Вх. № 9400-203/29.01.2018г. от Веселин
Железов Куртев.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъдат отпуснати безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Веселин Железов
Куртев, 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
„Против”
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” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21,
ал. 1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 38-22-7

1.Отпуска безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Веселин Железов Куртев – 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 заявление с Вх. №ОС-84/23.03.2018г. от Марин
Петров Маринов.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъдат отпуснати безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Марин Петров Маринов,
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
„Против”
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” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21,
ал. 1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 38-22-8
1.Отпуска безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Марин Петров Маринов – жител на с.
Арковна.
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 отложено за
разглеждане заявление от Веселина Любенова Маринова с вх. № 9400-402/08.03.2018г.,
с цел допълнително обследване на документи.

Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура гласуване, който е съгласен да бъде
отложено за разглеждане заявление от Веселина Любенова Маринова с вх. № 9400402/08.03.2018г., с цел допълнително обследване на документи, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл. 21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 38-22-9
Отлага за разглеждане заявление с вх. № 9400-402/08.03.2018г. от Веселина Любенова
Маринова от с. Камен дял.
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” – 2 гласа.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл. 21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 38-22-10
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Вх. №9400-396/07.03.2018г. от Сафуре Салим Ибрям, адрес с. Партизани, ул.
„Осемнадесета“ № 4.
2. Вх. №9400-302/14.02.2018г. от Хатидже Юмер Бейтула, адрес с. Медовец.
3. Вх. №9400-454/14.03.2018г. от Марийка Ангелова Василева, адрес с. Сава.
4. Вх. №9400-371/28.02.2018г. от Гергина Николова Иванова, адрес гр.
Дългопол ул. „Хаджи Димитър“ №14.
5. Вх. №9400-355/23.02.2018г. от Елена Златева Петрова, адрес гр. Дългопол,
ул. „Христо Михайлов“ №14.
6. Вх. №9400-495/23.03.2018г. от Диляна Станчева Иванова, адрес гр.
Дългопол, ул. „Самуил“ №2.
Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол: Благодаря Ви за добрата работа! Благодаря и
на общинска администрация също за добрата работа! Хубаво е да помислите за статут
„Общественик на годината“, защото сега предстои една класация, чийто инициатор може
да бъде един от номинираните за тази награда. Това е г-н Злати Добрев, по чиято идея се
организира инициативата „Образцово село“, а с помощта на Кинка Балинова – Секретар
на община Дългопол, се осъществи.
К. Балинова – Секретар на община Дългопол: Имаме намерение в бъдеще да изработим
статут „Образцово селище“, който да бъде официализиран и утвърден от Общински

съвет с решение със съответните категории и критерии за номинации, като стимул за
хигиенизирането и благоустрояването на всяко населено място. Наградените тази година
по категории според големината на населеното място, са както следва:
I място в I Категория – с. Партизани
II място в I Категория – с. Поляците
III място в I Категория – с. Цонево
I място във II Категория – с. Аспарухово
II място във II Категория – с. Боряна
III място във II Категория – с. Сава
I място в III Категория – с. Арковна
II място в III Категория – с. Красимир
III място в III Категория – с. Комунари

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Злати Златев закри
заседанието на Общински съвет - Дългопол в 11:41 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС - ДЪЛГОПОЛ:
/ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/Д. ТОНЧЕВА/

