П Р О Т О К О Л №42
от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр. Дългопол, 25.06.2018 г.
Днес, 25.06.2018 г. в с. Цонево в Многофункционална зала - Цонево от 10:00 часа, се
проведе 42-то редовно заседание на Общински съвет – Община Дългопол, Варненска
област. Присъстваха 14 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 – отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова – отсъства
15.Борислав Благоев Николов – присъства
16.Руска Йорданова Иванова – присъства
17.Гюлейдин Исмаил Кязим – присъства
Предварително обявен проект за ДНЕВЕН РЕД:
1 Питания и предложения от граждани
2.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Осигуряване на дърва за огрев на ветераните от войните от Община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж. Емурла Емурла – Зам.-кмет УТОС
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
3.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Осигуряване на дърва за огрев на Църковни и Джамийски настоятелства, Пенсионерски
и Спортни клубове на територията на Община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж. Емурла Емурла – Зам.-кмет УТОС
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
4.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Закриване
на общинска дейност – Домашен социален патронаж към община Дългопол и
преминаването и към новосъздадено Общинско социално предприятие – Домашен
социален патронаж в община Дългопол, по Процедура BG05M9OP001-2.010 -0210
„Развитие на социалното предприемачество“.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол

Докладчик: : Мариана Николаева - Зам. кмет ОХД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
5.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане
на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Дългопол –
2016/2020г.
Вносител: Георги Георгиев - 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: Издаване
на Запис на заповед от община Дългопол в полза на Министерство на труда и социалната
политика, с адрес: гр. София, ул. „Триадица” № 2, ЕИК 000695395, в качеството му на
Управляващ орган за проект „Създаване на общинско социално предприятие – Домашен
социален патронаж в община Дългопол“ по договор за безвъзмездна финансова помощ
№ BG05M9OP001-2.010-0210-C01 по процедура BG05M9OP001-2.010 – «Развитие на
социалното предприемачество», Оперативна програма «Развитие на човешките
ресурси».
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: : Мариана Николаева - Зам. кмет ОХД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
7. Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Приемане
на Правилник за устройството, организацията и управлението на Общинско социално
предприятие – Домашен социален патронаж в община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: : Мариана Николаева - Зам. кмет ОХД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
8.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Информация за организацията по подготовката на училищата и ДГ за2018-2019г.
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 Наредба за условията и реда за финансиране на спортните клубове в Община
Дългопол – I четене.
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:
Актуализация на списъка на длъжностните лица с право на транспортни разноски от
местоживеене до работа и обратно.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: : Кинка Балинова – Секретар на община Дългопол
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
11.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Дарение
на средства на танцов състав за народни танци „Луди – млади“ гр. Шумен
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: : Кинка Балинова – Секретар на община Дългопол
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
12.Докладна записка от Мариана Николаева – За Кмет на Община Дългопол съгласно
заповед № 635/15.06.2018г., относно: Информация за организацията на дейността по
опазване на селскостопанската продукция.

Вносител: Мариана Николаева – За Кмет на Община Дългопол
Докладчик: : Славчо Славов – Гл. експерт ОЗГ
Становище: ПК ”Обществен ред и сигурност”
13.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Приемане на Програма за развитие на туризма в Община Дългопол за 2018 – 2020г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цветанка Великова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство"
14.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Изразяване на съгласие за изменение на ПУП-ПР на УПИ XV-617 кв.14 и изменение на
улична регулация от ОТ 98 до ОТ 101 с. Аспарухово, общ. Дългопол, обл. Варна.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цветанка Великова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство"
15.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско
имущество за 2018 г. - прекратяване на съсобственост на недвижим имот находящ се в с.
Сава.
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:
Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско
имущество за 2018 г. - прекратяване на съсобственост на недвижим имот находящ се в с.
Аспарухово.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цветанка Великова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство"
17.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско
имущество за 2018 г. - прекратяване на съсобственост на недвижим имот находящ се в с.
Медовец.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цветанка Великова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство"
18. Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Съгласие
за кандидатстване на Община Дългопол по 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“ по Програма за
развитие на селските райони 2014 – 2020г., с приоритетни обекти, втори прием.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: : Ганка Георгиева – Зам.-кмет ИП
Становище: ПК „Стратегическо планиране и европроекти”
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”

Зл. Златев – Предс. на ОбС: Зл. Златев – Предс. на ОбС: На Председателски съвет беше
разгледан проекта за дневен ред, където беше оттеглена една докладна и беше добавена
друга, така че към настоящият момент той е от 19 точки. Имате ли други предложения?
Няма. Който е съгласен проекта за дневен ред да бъде приет за дневен ред на днешното
заседание, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 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:
Осигуряване на дърва за огрев на ветераните от войните от Община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж. Емурла Емурла – Зам.-кмет УТОС
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
3.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Осигуряване на дърва за огрев на Църковни и Джамийски настоятелства, Пенсионерски
и Спортни клубове на територията на Община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж. Емурла Емурла – Зам.-кмет УТОС
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
4.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Закриване на общинска дейност – Домашен социален патронаж към община Дългопол
и преминаването и към новосъздадено Общинско социално предприятие – Домашен
социален патронаж в община Дългопол, по Процедура BG05M9OP001-2.010 -0210
„Развитие на социалното предприемачество“.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: : Мариана Николаева - Зам. кмет ОХД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
5.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община
Дългопол – 2016/2020г.
Вносител: Георги Георгиев - 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: Издаване
на Запис на заповед от община Дългопол в полза на Министерство на труда и
социалната политика, с адрес: гр. София, ул. „Триадица” № 2, ЕИК 000695395, в
качеството му на Управляващ орган за проект „Създаване на общинско социално
предприятие – Домашен социален патронаж в община Дългопол“ по договор за
безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.010-0210-C01 по процедура
BG05M9OP001-2.010 – «Развитие на социалното предприемачество», Оперативна
програма «Развитие на човешките ресурси».
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: : Мариана Николаева - Зам. кмет ОХД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”

7.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Приемане на Правилник за устройството, организацията и управлението на Общинско
социално предприятие – Домашен социален патронаж в община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: : Мариана Николаева - Зам. кмет ОХД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
8.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Информация за организацията по подготовката на училищата и ДГ за2018-2019г.
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 Наредба за условията и реда за финансиране на спортните клубове в
Община Дългопол – I четене.
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:
Актуализация на списъка на длъжностните лица с право на транспортни разноски от
местоживеене до работа и обратно.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: : Кинка Балинова – Секретар на община Дългопол
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
11.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно:
Дарение на средства на танцов състав за народни танци „Луди – млади“ гр. Шумен
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: : Кинка Балинова – Секретар на община Дългопол
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
12.Докладна записка от Мариана Николаева – За Кмет на Община Дългопол съгласно
заповед № 635/15.06.2018г., относно: Информация за организацията на дейността по
опазване на селскостопанската продукция.
Вносител: Мариана Николаева – За Кмет на Община Дългопол
Докладчик: : Славчо Славов – Гл. експерт ОЗГ
Становище: ПК ”Обществен ред и сигурност”
13.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Приемане на Програма за развитие на туризма в Община Дългопол за 2018 – 2020г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цветанка Великова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство"
14.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Изразяване на съгласие за изменение на ПУП-ПР на УПИ XV-617 кв.14 и изменение на
улична регулация от ОТ 98 до ОТ 101 с. Аспарухово, общ. Дългопол, обл. Варна.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цветанка Великова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство"
15.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Предложение от адв. Свилен Зайков по гражданско дело № 968/2017г. по описа на РС –
Провадия.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Дир. дирекция „Специализирана администрация”

Становище: ПК „Председателски съвет”
16.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско
имущество за 2018 г. - прекратяване на съсобственост на недвижим имот находящ се в
с. Аспарухово.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цветанка Великова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство"
17. Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско
имущество за 2018 г. - прекратяване на съсобственост на недвижим имот находящ се в
с. Медовец.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цветанка Великова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство"
18.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Съгласие за кандидатстване на Община Дългопол по 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“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г., с приоритетни
обекти, втори прием.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: : Ганка Георгиева – Зам.-кмет ИП
Становище: ПК „Стратегическо планиране и европроекти”
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.
Милен Григоров - гражданин – Пътя с. Величково – с. Цонево е не почистен от храсти,
и е опасно за движението. На кого е задължение това, пътят да бъде почистен?
Г. Георгиев - Кмет на община Дългопол: Това задължение е на Окръжно пътно
управление, но съвместно с кметовете на с. Величково и с. Цонево ще вземем нужните
мерки.
Данка Гайдарова - гражданин – Паметник се нуждае от ремонт, сградата на пощата
също, улиците предимно в центъра на с. Цонево също са в лошо състояние.
Г. Георгиев - Кмет на община Дългопол: За паметника до края на годината ще се вземат
необходимите мерки по ремонта. Относно ремонта на сградата на пощата ще бъде по –
трудно предвид, че не е собственост на Община Дългопол. За улиците в с. Цонево има
предвидени средства и да се надяваме до края на следващата година и тези ремонтни
дейности да се осъществят.
ПО ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Осигуряване на дърва за огрев на ветераните от войните от Община
Дългопол.

Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Здравеопазване и социални дейности”?
Добромир Иванов – Секретар на ПК: 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
отсъства
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1.
т.8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 42-2
1.Предоставя без заплащане по 5 (пет) м³ пр. дърва за огрев от гори – общинска
собственост на ветераните от войните от Община Дългопол съгласно приложен списък
неразделна част от настоящето решение.
2.Дървата за огрев да бъдат доставени до домовете на ветераните от войните, находящи
се на територията на Община Дългопол.
3.Възлага на Кмета на Община Дългопол да предприеме съответни действия за
изпълнение на настоящето решение.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Осигуряване на дърва за огрев на Църковни и Джамийски
настоятелства, Пенсионерски и Спортни клубове на територията на Община Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Здравеопазване и социални дейности”?
Добромир Иванов – Секретар на ПК: 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
отсъства
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1.
т.8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 42-3
1.Предоставя без заплащане по 5 (пет) м³ пр. дърва за огрев от гори – общинска
собственост на Църковни и Джамийски настоятелства, Пенсионерски и Спортни
клубове на територията на Община Дългопол.
2.Дървата за огрев да бъдат доставени до адрес на Църковни и Джамийски
настоятелства, Пенсионерски и Спортни клубове на територията на Община Дългопол.
3.Възлага на Кмета на Община Дългопол да предприеме съответни действия за
изпълнение на настоящето решение.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Закриване на общинска дейност – Домашен социален патронаж към
община Дългопол и преминаването и към новосъздадено Общинско социално
предприятие – Домашен социален патронаж в община Дългопол, по Процедура
BG05M9OP001-2.010 -0210 „Развитие на социалното предприемачество“.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Здравеопазване и социални дейности”?
Добромир Иванов – Секретар на ПК: 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 гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, чл.21, ал. 1, т.23, ал.2 от
ЗМСМА и чл.51, ал.1, чл. 52, ал. 1, ал. 2, ал. 5 от ЗОС Общински съвет – Дългопол
прие:
РЕШЕНИЕ 42-4
1. Дава съгласие за Закриване на общинска дейност Домашен социален патронаж
към община Дългопол и преминаването и към Общинско социално предприятие
– Домашен социален патронаж в община Дългопол, по Процедура
BG05M9OP001-2.010 -0210 „Развитие на социалното предприемачество“.
2. Дава съгласие за Създаване на Общинско социално предприятие – Домашен
социален патронаж в община Дългопол, по Процедура BG05M9OP001-2.010 0210 „Развитие на социалното предприемачество“.
3. Общинско социално предприятие – Домашен социален патронаж в община
Дългопол е второстепенен разпоредител с бюджет - на основание чл. 52, ал 5 от
ЗОС
4. Възлага на Кмета на община Дългопол, да предприеме всички необходими
действия във връзка с изпълнение на гореизложените решения.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
в община Дългопол – 2016/2020г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Здравеопазване и социални дейности”?
Добромир Иванов – Секретар на ПК: 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 гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, на основание чл.21,
ал. 1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 42-5
1. Приема Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община
Дългопол – 2016/2020г., съгл. Прил.1
2. Възлага на Кмета на община Дългопол, да предприеме всички необходими
действия във връзка с изпълнение на гореизложеното решение

ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Издаване на Запис на заповед от община Дългопол в полза на
Министерство на труда и социалната политика, с адрес: гр. София, ул. „Триадица” № 2,
ЕИК 000695395, в качеството му на Управляващ орган за проект „Създаване на
общинско социално предприятие – Домашен социален патронаж в община Дългопол“ по
договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.010-0210-C01 по
процедура BG05M9OP001-2.010 – «Развитие на социалното предприемачество»,
Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси».
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Здравеопазване и социални дейности”?
Добромир Иванов – Секретар на ПК: 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 гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на чл. 21, ал. 1, т. 10 и
ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и подточка
3.8.1 от Административен договор № BG05M9OP001-2.010-0210-C01 по процедура
BG05M9OP001-2.010– «Развитие на социалното предприемачество, Оперативна
програма «Развитие на човешките ресурси», Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 42-6
1. Разрешава поемане на задължение в размер на 78 106 лева (седемдесет и осем
хиляди сто и шест лева) обезпечаваща авансово плащане по договор №
BG05M9OP001-2.010-0210-C01 по процедура BG05M9OP001-2.010– „Развитие
на социалното предприемачество“ Оперативна програма «Развитие на
човешките ресурси», сключен между Община Дългопол и Министерство на
труда и социалната политика.
2. Упълномощава Кмета на Община Дългопол – Георги Киров Георгиев да
подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в
полза на Министерство на труда и социалната политика, с адрес: 1051 гр. София,
ул. „Триадица” № 2, ЕИК 000695395, в качеството му на Управляващ орган в
размер на 78 106 лева (седемдесет и осем хиляди сто и шест лева) за
обезпечаване на пълния размер на авансово плащане по договор за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010-0210-C01 по процедура
BG05M9OP001-2.010– „Развитие на социалното предприемачество“ Оперативна
програма «Развитие на човешките ресурси», сключен между Община Дългопол
и Министерство на труда и социалната политика.
3. Възлага на Кмета на Община Дългопол да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор BG05M9OP001-2.010-0210-C01

по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“
Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», сключен между
Община Дългопол и Министерство на труда и социалната политика.

ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на Правилник за устройството, организацията и
управлението на Общинско социално предприятие – Домашен социален патронаж в
община Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Здравеопазване и социални дейности”?
Добромир Иванов – Секретар на ПК: 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 гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, основание чл.21, ал. 1,
т.23, ал.2 от ЗМСМА и чл.51, ал.1, чл. 52, ал. 3, ал. 4, от ЗОС, Общински съвет –
Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 42-7
1. Приема Правилник за устройството, организацията и управлението на
Общинско социално предприятие – Домашен социален патронаж в община
Дългопол, съгл. Прил.1
2. Възлага на Кмета на община Дългопол, да предприеме всички необходими
действия във връзка с изпълнение на гореизложеното решение.
ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Информация за организацията по подготовката на училищата и ДГ
за2018-2019г.
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 приета информацията.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде
приета информацията за организацията по подготовката на училищата и ДГ за 2018-2019
г., моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, , на основание чл.21, ал.
1, т. 24 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 42-8

1.Общински съвет гр. Дългопол приема информация за организацията по подготовката
на училищата и ДГ за учебната 2017/2018 година.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТ: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за финансиране на
спортните клубове в Община Дългопол – I четене.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности” и на ПК
„Финанси и бюджет”?
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: Да бъде приет проекта за решение.
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: 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” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, на основание чл. 21, ал.1,
т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.4а,
т.1 и чл.59, ал.6 от Закона за физическото възпитания и спорта, във връзка с чл.26 от
Закона за нормативните актове, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 42-9
1. Приема Наредба за условията и реда за финансиране на спортните клубове в
община Дългопол – на първо четене.
2. Възлага на Кмета на община Дългопол да предприеме всички необходими
действия по изпълнение на взетото решение.
В 11:15ч. бе обявена 10 минутна почивка, след което заседанието продължи с
14 общински съветника.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Актуализация на списъка на длъжностните лица с право на
транспортни разноски от местоживеене до работа и обратно.
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 гласуване, който е съгласен проекта
за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21 ал. 1
т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 42-10
Общински съвет гр. Дългопол, актуализира списъка на длъжностите лица с
право на транспортни разноски от местоживеене до месторабота и обратно както следва:
№
1

Име и фамилия
Пламен Пламенов Павлов

Заемана длъжност
Ръководител на група за
дървени духови
инструменти

маршрут
гр. Варна – гр. Дългопол – гр. Варна

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община
Дългопол, относно: Дарение на средства на танцов състав за народни танци „Луди –
млади“ гр. Шумен
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 Против
Въз. се
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
отсъства
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас;
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл.21, ал.1,
т. 6, от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 42-11

1. Дарява 1000 (Хиляда) лева на Средно училище „Сава Доброплодни“ гр. Шумен,
представлявано от Албена Иванова Неделчева.
2. Дарението да се използва единствено за разходи, свързани с нуждите на пътуване
и участие на танцов състав „Луди млади“ в международен танцов фестивал в гр.
Барселона (Испания) – 2018г.
3. Възлага на Кмета на Община Дългопол да сключи Договор за дарение.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка от Мариана Николаева – За Кмет на
Община Дългопол съгласно заповед № 635/15.06.2018г., относно: Информация за
организацията на дейността по опазване на селскостопанската продукция.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво е становището на ПК „Обществен ред и сигурност”?
Д. Иванов – Предс. на ПК ОРС: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта
за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21,
ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 40-12
1. Общински съвет гр. Дългопол приема предоставената информация за организацията
на дейността по опазване на селскостопанската продукция.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на
Община Дългопол, относно: Приемане на Програма за развитие на туризма в Община
Дългопол за 2018 – 2020г.
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 на второ четене.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта
за решение да бъде приет на второ четене за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4 гласа.
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4 гласа, на основание
чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 11 ал. 1 от Закона за туризма, Общински съвет –
Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 40-13

1. Приема „Програма за развитие на туризма в Община Дългопол 2018-2020 год.”, да
бъде преразгледано на II – ро четене.
2. Задължава Кмета на общината да извърши всички законосъобразни действия по
изпълнение на Решението.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на
Община Дългопол, относно: Изразяване на съгласие за изменение на ПУП-ПР на УПИ
XV-617 кв.14 и изменение на улична регулация от ОТ 98 до ОТ 101 с. Аспарухово, общ.
Дългопол, обл. Варна.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта
за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1.
т.11 от ЗМСМА и чл.15, ал.3 чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 42-14
1. Дава съгласие да се промени ПУП-ПР на УПИ XV-617 кв.14 с.Аспарухово (ПИ с
идентификатор 00789.203.492 от кадастралната карта) собственост на „Гермето“
ООД и улична регулация от ОТ 98 до ОТ 101 собственост на Община Дългопол
съгл. §7, т.4 от ПРЗ на ЗМСМА и чл.56, ал.2 от ЗОС, като 38 кв.м. от улицата се
приобщят към УПИ XV-617.
2. Упълномощава кмета на Община Дългопол да предприеме всички законови действия
по
изпълнение на решението.

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Предложение от адв. Свилен Зайков по гражданско дело №
968/2017г. по описа на РС – Провадия.
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” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1,
т.8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 16, ал. 2 от ЗКИР, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 42-15
1. Упълномощава Кмета на община да възложи изготвяне на комбинирана скица за
пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот с идентификатор
24565.502.856 по КК на гр. Дългопол по реда на ЗКИР.
2. Упълномощава Кмета на общината да възложи изготвяне на лицензирана
експертна оценка на реална част от имот с идентификатор 24565.502.856 по КК
на гр. Дългопол, собственост на Владимир Николаев Марчев.
3. Възлага на Кмета на общината да извърши всички действия по изпълнение на
решението.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на
Община Дългопол, относно: Актуализация на годишната програма за управление и
разпореждане с общинско имущество за 2018 г. - прекратяване на съсобственост на
недвижим имот находящ се в с. Аспарухово.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта
за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21,
ал.1, т. 8, от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.9,т.2 от Закона за общинската собственост,
чл. 44, ал.1, т.2 ал.2, т.2 и ал.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 42-16
I.Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общинско
имущество за 2018 г. като включва:
1.Прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор №00789.203.493
(нула нула седем осем девет. две нула три. четири девет три) по кадастралната карта на
с. Аспарухово, със стар идентификатор 00789.30.618, квартал 14, парцел XVI-618 по
плана на селото, чрез продажба на идеални части с площ от 98 кв.м (деветдесет и осем
квадратни метра), подробно описани в АОС № №33/27.09.2010 г.
II.Одобрява предложената пазарна оценка изготвена по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС в
размер на 3833.00 лв. (три хиляди осемстотин тридесет и три лева) без включен ДДС

за общински имот представляващ идеални части от 98 кв.м (деветдесет и осем
квадратни метра) от поземлен имот с идентификатор №00789.203.493 (нула нула седем
осем девет. две нула три. четири девет три) по кадастралната карта на с. Аспарухово,
със стар идентификатор 00789.30.618, квартал 14, парцел XVI-618 по плана на селото,
съгласно АОС №33/27.09.2010 г.
Данъчна оценка на частта - 223.40 лв. (двеста двадесет и три лева и четиридесет
стотинки).
III.Разрешава прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот с
идентификатор №00789.203.493 (нула нула седем осем девет. две нула три. четири
девет три) по кадастралната карта на с. Аспарухово, целия с площ от 737 кв. м
(седемстотин тридесет и седем квадратни метра), чрез продажба на 98 кв.м. (деветдесет
и осем квадратни метра), собственост на община Дългопол съгласно АОС
№33/27.09.2010 г. на другия съсобственик съгласно Нотариален акт № Н.А №14, т.IV,
д. 607/2009 г. (собственик на идеални части от 642 кв.м – „Гермето“ ООД с ЕИК
200646507, като същият заплати пазарната цена на общинските идеални части в размер
на 3833.00 лв. (три хиляди осемстотин тридесет и три лева) без включен ДДС.
IV. Административните такси, такса вписвания и всички останали разходи по
придобиването на имота да бъдат за сметка на „Гермето“ ООД.
V.Упълномощава и задължава Кмета на Общината да предприеме законосъобразни
действия, за изпълнение на решението съгласно изискванията на Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Дългопол.
ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на
Община Дългопол, относно: Актуализация на годишната програма за управление и
разпореждане с общинско имущество за 2018 г. - прекратяване на съсобственост на
недвижим имот находящ се в с. Медовец.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта
за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.
1, т. 8, от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за общинската собственост,
чл. 44, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 42-17
I.Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество
за 2018 г. като включва:
1.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеални части с площ от 138 кв.
м (сто тридесет и осем квадратни метра) от дворно място цялото с площ от 922 кв.м.,

съставляващо УПИ XIII, кв. 30 по плана на с. Медовец, частично идентичен с ПИ
47620.501.406 по кадастралния план на селото, подробно описан в АОС № 2649/21.03.2018
г.
II.Одобрява предложената пазарна оценка изготвена по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС в размер
на 1518,00 лв. (хиляда петстотин и осемнадесет лева) без включен ДДС за общински имот
представляващ идеални части с площ 138 кв. м. от дворно място, цялото с площ от 922 кв.м.,
съставляващо УПИ XIII, кв. 30 по плана на с. Медовец, частично идентичен с ПИ
47620.501.406 по кадастралния план на селото
III.Разрешава прекратяване на съсобственост в дворно място, цялото с площ от 922 кв.м.,
съставляващо УПИ XIII, кв. 30 по плана на с. Медовец, частично идентичен с ПИ
47620.501.406 по кадастралния план на селото, целия с площ от 922 кв. м, отреден за
жилищно строителство по кадастралния план на с. Медовец чрез продажба на 138 кв.м.
идеални части (сто тридесет и осем квадратни метра), собственост на община Дългопол
съгласно АОС № 2649/21.03.2018 г. на цена в размер на 1518,00 лв. (хиляда петстотин и
осемнадесет лева) без включен ДДС както следва:
1. 50 кв.м. идеални части, придаваеми към УПИ XI-307, кв. 30 в размер на 550,00 лв. (
петстотин и петдесет лева) без включен ДДС на другия съсобственик Али Мустафа Али,
собственик на останалите идеални части от УПИ XI-307, кв. 30 с площ от 839 кв. м.
съгласно НА № 69, т.II, д.1145/1990 г.
2. 88 кв.м. идеални части, придаваеми към УПИ XIV-307, кв. 30 в размер на 968,00 лв. (
деветстотин шестдесет и осем лева) без включен ДДС на другия съсобственик Мустафа Али
Мустафа, собственик на останалите идеални части от УПИ XIV-307, кв. 30 с площ от 815
кв. м съгласно НА № 87, т.IV, д.1146/1990 г. и НА № 46, т.II, д.801/1993 г.
IV. Административните такси, такса вписвания и всички останали разходи по
придобиването на имота да бъдат за сметка на купувачите Али Мустафа Али, с адрес
с.Медовец, ул. „Седемнадесета” №9, общ. Дългопол и Мустафа Али Мустафа с постоянен
с адрес с.Медовец, ул. „Двадесет и първа” №4.
V.Упълномощава и задължава Кмета на Общината да предприеме законосъобразни
действия, за изпълнение на решението съгласно изискванията на Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Дългопол.

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Съгласие за кандидатстване на Община Дългопол по 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“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г., с приоритетни обекти,
втори прием.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Стратегическо планиране и европроекти”?
Н. Христов – Секр. на ПК СПЕП: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на чл.21, ал.1, т.12 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 42-18
1. Дава съгласие Община Дългопол да кандидатства по втория прием по подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от
възобновяеми източници и спестяване на енергия” от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ по Програмата за развитие на селските
райони 2014 – 2020, при условията на Указанията за кандидатстване.
2. Определя като приоритетни за кандидатстване по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми
източници и спестяване на енергия” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ по Програмата за развитие на селските райони 2014 –
2020 следните обекти:
2.1.„Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура,
включваща следните подобекти: СУ "Климент Охридски" - гр. Дългопол”.
2.2.„Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура на
територията на град Дългопол“.
2.3
„Основен ремонт за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в
Административна сграда „Б“ на община Дългопол – гр. Дългопол и
Многофункционална сграда „Младост“ – гр. Дългопол”
3. Подкрепя, че дейностите по проектните предложения отговарят на приоритетите
и целите заложени в Общинския план за развитие на община Дългопол за периода
2014-2020 г.
4. Упълномощава Кмета на Община Дългопол да предприеме всички действия във
връзка с кандидатстване на гореизброените проекти по мярка 7 „Основни услуги
и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на
Община Дългопол, относно: Заявления за еднократна помощ.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Здравеопазване и социални дейности”?
Д. Иванов – Секр. на ПК ЗСД: Колеги, в комисията постъпиха 12 заявления за социално
подпомагане. Становището на комисията да бъдат отпуснати безвъзмездно 2м3 обла
строителна дървесиа на Зенджие Емурла Исмаил със заявление Вх. № 9400985/08.06.2018г
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъдат отпуснати безвъзмездно 2м3 обла строителна дървесиа на Зенджие
Емурла Исмаил, моля да гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов
11.Хатидже Мехмед Чолак
12. Муталиб Шевкет Муталиб

„ЗА”

13. Насуф Юсуфов Насуфов

отсъства

14.Маринка Димитрова Иванова

отсъства

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

„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.
1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 42–19–1
1. Отпуска безвъзмездно 2 м3 обла строителна дървесина на Зенджие Емурла Исмаил,
жител на с. Лопушна, ул. „Четвърта“ № 14.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.

Д. Иванов – Секр. на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 100лв. на Пенка Горкова Миланова, заявление с Вх. №9400-1008/12.06.2018г
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100лв. на Пенка Горкова
Миланова, 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

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

10.Халил Халилов Исмаилов
11.Хатидже Мехмед Чолак
12. Муталиб Шевкет Муталиб

„ЗА”

13. Насуф Юсуфов Насуфов

отсъства

14.Маринка Димитрова Иванова

отсъства

„ЗА”
отсъства

„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.
1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 42–19–2
1. .Отпуска еднократна помощ в размер на 100лв. на Пенка Горкова Миланова – жител
на с. Цонево, ул. „Четиринадесета А“ № 19.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
Д. Иванов – Секр. на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 50лв. на Галина Тодорова Кирова, заявление с Вх. № 9400969/06.06.2018г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 50лв. на Галина Тодорова
Кирова, моля да гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов
11.Хатидже Мехмед Чолак
12. Муталиб Шевкет Муталиб

„ЗА”

13. Насуф Юсуфов Насуфов

отсъства

14.Маринка Димитрова Иванова

отсъства

15. Борислав Благоев Николов

„ЗА”

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

„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.
1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 42–19–3
1. .Отпуска еднократна помощ в размер на 50лв. на Галина Тодорова Кирова – жител на
с. Камен дял.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
Д. Иванов – Секр. на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 300лв. на Радостина Рачева Запрянова, заявление с Вх. №
9400-942/04.06.2018г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300лв. на Радостина Рачева
Запрянова, моля да гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов
11.Хатидже Мехмед Чолак
12. Муталиб Шевкет Муталиб

„ЗА”

13. Насуф Юсуфов Насуфов

отсъства

14.Маринка Димитрова Иванова

отсъства

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

„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.
1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 42–19–4
1. Отпуска еднократна помощ в размер на 300лв. на Радостина Рачева Запрянова – жител
на гр. Дългопол, ул. „Г. Димитров“ № 222.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
Д. Иванов – Секр. на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 50лв. на Айше Хасан Халил , заявление с Вх. № 9400843/16.05.2018г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300лв. на Радостина Рачева
Запрянова, моля да гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов
11.Хатидже Мехмед Чолак
12. Муталиб Шевкет Муталиб

„ЗА”

13. Насуф Юсуфов Насуфов

отсъства

14.Маринка Димитрова Иванова

отсъства

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

„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.
1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 42–19–5
1. Отпуска еднократна помощ в размер на 50лв. на Айше Хасан Халил – жител на с.
Поляците.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.

Д. Иванов – Секр. на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 90лв. на Тодора Николова Иванова, заявление с Вх. №
9400-880/25.05.2018г
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 90лв. на Тодора Николова
Иванова, моля да гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов
11.Хатидже Мехмед Чолак
12. Муталиб Шевкет Муталиб

„ЗА”

13. Насуф Юсуфов Насуфов

отсъства

14.Маринка Димитрова Иванова

отсъства

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

„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.
1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 42–19–6
1. Отпуска еднократна помощ в размер на 90лв. на Тодора Николова Иванова – жител
на гр. Дългопол, ул. „Софроний Врачански“ № 1
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
Д. Иванов – Секр. на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 250лв. на Валентин Цветанов Търнов с Вх. № 94001065/20.06.2018г
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 250лв. на Валентин Цветанов
Търнов, моля да гласува!

1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов
11.Хатидже Мехмед Чолак
12. Муталиб Шевкет Муталиб

„ЗА”

13. Насуф Юсуфов Насуфов

отсъства

14.Маринка Димитрова Иванова

отсъства

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

„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.
1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 42–19–7
1. Отпуска еднократна помощ в размер на 90лв. на Валентин Цветанов Търнов – жител
на гр. Дългопол, бул. „Ген. Заимов“ № 2, вх. Б, ап.10.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
Д. Иванов – Секр. 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 42-19-8
Отказва да отпусне еднократна помощ на:

1. Вх. № 9400-972/07.06.2018г. от Мехмед Хасан Али, адрес с. Поляците, ул.
„Деветнадесета“ № 11.
2. Вх. № 9400-929/01.06.2018г. от Исмаил Мехмед Хюсеин, адрес с. Медовец.
3. Вх. № 9400-844/16.05.2018г. от Ирена Гавраилова Горчева, адрес с.
Красимир
4. Вх. № 9400-849/17.05.2018г. от Иван Жеков Илиев, адрес гр. Дългопол, ул.
„Васил Левски“ № 38.
5. Вх. № 9400-848/16.05.2018г. от Мариана Ангелова Ангелова, адрес с.
Величково.
Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Злати Златев закри
заседанието на Общински съвет - Дългопол в 12:20 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС - ДЪЛГОПОЛ:
/ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/СВ. ГЕОРГИЕВА/

