П Р О Т О К О Л №45
от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр. Дългопол, 07.09.2018 г.
Днес, 07.09.2018 г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет – гр. Дългопол от 16:00
часа, се проведе 45-то редовно заседание на Общински съвет – Община Дългопол,
Варненска област. Присъстваха 13 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 - отсъства
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.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Формиране и дофинансиране на маломерни и слети паралелки за учебната
2018/2019година.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. Отдел ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
2.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Прекратяване на съсобственост между Община Дългопол и физическо лице, чрез
извършване на доброволна делба на поземлен имот с идентификатор 24565.502.856 по
одобрените КККР на гр. Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Становище: Председателски съвет
Зл. Златев – Предс. на ОбС: 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” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Приет Дневен ред:
1.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Формиране и дофинансиране на маломерни и слети паралелки за учебната
2018/2019година.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. Отдел ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
2.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Прекратяване на съсобственост между Община Дългопол и физическо лице, чрез
извършване на доброволна делба на поземлен имот с идентификатор 24565.502.856 по
одобрените КККР на гр. Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Становище: Председателски съвет
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Формиране и дофинансиране на маломерни и слети паралелки за
учебната 2018/2019година.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”?
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да
гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
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” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
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С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.
1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и във вр. чл.68, ал. 2 , ал. 5 и ал. 7 от НАРЕДБА за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование Обн. - ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г.; изм. и доп., бр. 31 от 10.04.2018 г., в
сила от 01.01.2018 г. Приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г., Общински съвет –
Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 45-1
Общински съвет гр. Дългопол,
I. Утвърждава маломерни общообразователни и професионални паралелки в
общински училища, както следва:
1.СУ”Назъм Хикмет” с.Медовец
● Маломерна паралелка, профил „Хуманитарни науки”– VIII клас – 16 ученици
● Маломерна паралелка, профил „Хуманитарни науки” – IX клас – 8 ученици
2.СУ „Свети Климент Охридски ”, гр. Дългопол:
● Маломерна паралелка, професия „Икономическо информационно осигуряване” – VIII
в клас – с 14 ученици
● Маломерна паралелка, професия „Готвач” – XI б клас – с 12 ученици
3. ОбУ “Христо Ботев , с. Цонево
● Маломерна общообразователна паралелка – ІVа клас – 13 ученици
● Маломерна общообразователна паралелка – IV б клас – 18 ученици
● Маломерна паралелка, професия „Текстообработване”– VIIIа клас – 16 ученици
● Маломерна паралелка, професия „Текстообработване” – VIII б клас – 17 ученици
II. Поради недоказана необходимост, не се дофинансира училища, както следва:
1. СУ „Назъм Хикмет” с. Медовец
2. СУ „Свети Климент Охридски ”, гр. Дългопол
3. ОбУ „Христо Ботев”, с. Цонево
ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол,
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Дългопол и физическо лице,
чрез извършване на доброволна делба на поземлен имот с идентификатор 24565.502.856
по одобрените КККР на гр. Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Становището на Председателски съвет е да бъде приет
проекта за решение.
Кр. Железов – общински съветник: Според мен създаваме трайна практика за решаване
на отношения между нас и други лица с плащания без основания. Има и други начини за
решаване на проблема и е редно да помислим в тази насока. Не искам да навлизам в
конкретика по този казус, защото е нужен анализ, който ще отнеме твърде много време.
Ал. Александров – общински съветник: Предлагам да пристъпим към отчуждаване, за
да използваме и тази възможност.
Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол: Така или иначе сумата ще е същата, дори и
след 2 – 3 години, след приключване на процедурата по отчуждаване. Вие решете.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Според мен по адвокати и разноски по съдебни заседания
ще се изхарчат по-големи суми. Това е причината да подкрепя проекта за решение в този
вид.

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
отсъства
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА“
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „Против“
„Против“
6. Красен Петков Железов
„Възд. се”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
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” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – 2 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас;
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал.
1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 ал.9 т.4
и чл. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственост, с чл. 36 от Закона за
собствеността, чл. 44 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Дългопол,
Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 45-2
І.Актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2018 г., като създава нова т. 3 на раздел V. Придобиване на
имоти: – Прекратяване на съсобственост между Община Дългопол и физическо лице,
чрез извършване на доброволна делба на поземлен имот с идентификатор 24565.502.856
по одобрените КККР на гр.Дългопол.
ІІ.Да се извърши доброволна делба между Община Дългопол и Владимир Николаев
Марчев с адресна регистрация гр. Варна,ул. „Иван Драсов” № 2 съсобственик на идеална
част от недвижим имот, представляващи ПИ с идентификатор 24565.502.856 по КККР на
гр.Дългопол, както следва:
1.ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ получава в дял 420 (четиристотин и двадесет) кв. м. по
съдебно решение, по КК – 418 кв. м. ид. ч., РП – 421 кв. м. ид. ч. собственост на Владимир
Николаев Марчев, придобил имота по наследство, съгласно н.а. № 91,т., II, дело
№688/1972 г., като става изключителен собственик на ПИ с идентификатор
24565.502.856 по КККР на гр.Дългопол, целият с площ от 630 кв. м, при граници на

имота: ПИ с идентификатори 24565.502.857, 24565.502.2143, 24565.502.2124,
24565.502.855, 24565.502.854, 24565.502.853.
2.За уравняване на дяловете, Община Дългопол заплаща на съсобственика Владимир
Николаев Марчев сума в размер на 16 000 /шестнадесет хиляди/ лева.
ІІІ.Страните се задължават да прекратят производството по гр.д. № 968/2017 г. на РС –
Провадия и не си дължат суми за разноски.
ІV.На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, с оглед защита на обществен интерес и
необходимостта от предотвратяване на евентуално осъдително решение и допълнителни
разноски за общината, ДОПУСКА предварително изпълнение на решението по т. ІІ.,
след снабдяване с актуална скица и данъчна оценка за идеалните части от страна на
собственика Владимир Николаев Марчев.
V.Упълномощава и задължава Кмета на Община Дългопол да предприеме
законосъобразни действия за изпълнение на решението.

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Злати Златев закри
заседанието на Общински съвет - Дългопол в 16:40 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС - ДЪЛГОПОЛ:
/ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/Д. ТОНЧЕВА/

