П Р О Т О К О Л №46
от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр. Дългопол, 21.09.2018 г.
Днес, 21.09.2018 г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет – гр. Дългопол от 10:00
часа, се проведе 46-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 /отсъства от 10:30ч. до 10:32ч./
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: Приемане
на Наредба за избор на финансова или кредитна институция и финансов посредник на
Община Дългопол – второ четене.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
3.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Актуализация на капиталовата програма към 30.09.2018г. по функции и източници на
финансиране и по обекти.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
4.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане
на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на
община Дългопол 2018-2023г. – второ четене.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Неделчо Куртев - Служител по СИ и ОМП
Становище: ПК ”Обществен ред и сигурност”

5.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Предоставяне на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на гр. Дългопол по реда на § 27,
ал. 1, т. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ на наследниците на Петрана Вълчева Христова.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Славчо Славов – Гл. експерт ОЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство"
6.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Безвъзмездно прехвърляне на държавата на язовири, общинска собственост.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова – Директор дирекция УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство"
7.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Съгласие
за партньорство във връзка с кандидатстване с проект по Оперативна програма „Добро
управление” по процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие
в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева – Зам.-кмет ИП
Становище: ПК „Стратегическо планиране и европроекти"
8.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Заявления
за еднократна помощ.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева - Зам. кмет ОХД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
Зл. Златев – Предс. на ОбС: На Председателски съвет беше разгледан проекта за дневен
ред, като към настоящия момент след направените корекции е структуриран в 11 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: Приемане
на Наредба за избор на финансова или кредитна институция и финансов посредник на
Община Дългопол – второ четене.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
3.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Актуализация на капиталовата програма към 30.09.2018г. по функции и източници на
финансиране и по обекти.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
4.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане
на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на
община Дългопол 2018-2023г. – второ четене.

Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Неделчо Куртев - Служител по СИ и ОМП
Становище: ПК ”Обществен ред и сигурност”
5.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Предоставяне на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на гр. Дългопол по реда на § 27,
ал. 1, т. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ на наследниците на Петрана Вълчева Христова.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Славчо Славов – Гл. експерт ОЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство"
6.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост за 2018 г. – разпореждане с имот частна общинска собственост,
представляващ ПИ с идентификатор 24565.502.1221, находящ се в гр. Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цветанка Великова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство"
7.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Съгласие
за партньорство във връзка с кандидатстване с проект по Оперативна програма „Добро
управление” по процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие
в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева – Зам.-кмет ИП
Становище: ПК „Стратегическо планиране и европроекти"
8.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Определяне на представител от Община Дългопол в редовното общо събрание на
aсоциация по ВиК на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и
канализация-Варна” ООД, Варна.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж. Емурла Емурла – Зам.-кмет УТОС
Становище: Председателски съвет
9.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Допълване на решение №36-10 по Протокол №36 от 26.01.2018 г.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова – Секретар на Община Дългопол
Становище: Председателски съвет
10.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”
11.Вземане на решение за провеждане на изнесена сесия в с. Аспарухово.
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Питания и предложения от граждани.
М. Георгиева – Кмет на с. Аспарухово: Искам да използвам случая и да ви поканя на
14.10.2018г. да присъствате в с. Аспарухово на изнесена сесия, по повод традиционния
събор на селото. Идеята да ви поканя е, че очакваме много гости и след 29 години найпосле хората ще могат да видят новата зала на читалището, която е факт, благодарение
на кмета на община Дългопол и на вас, които гласувахте да бъде включена в

капиталовата програма и да бъде завършена. Ще бъда щастлива да уважите моята покана,
тъй като хората в с. Аспарухово ви очакват.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Благодаря за поканата. Лично аз ще присъствам, но тъй като
по правилник сме приели сесиите да бъдат всеки последен петък на месеца, ще подложа
на гласуване предложението за изнесена сесия и ако се приеме ще се състои.
Г-н Георгиев, по време на заседание на постоянна комисия имаше официално запитване
от г-н Александров - общински съветник, по повод негово писмо, относно
необходимостта от отпускане на средства за възстановяване на щетите в хранителната
зала на училището след наводнението от лятото.
Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол: След последната сесия говорихме с г-н
Александров, че му трябват средства за отстраняване на последствията от наводнението
в стола на старото училище. Казах, че ще ги осигурим и изпратих служители, които да
установят щетите и съответно средствата, които ще са нужни. Преценихме, че с около
3,5 хил. лв. могат да се отстранят повредите и тези средства могат да бъдат от резерва за
училищата. Разбрахме се, че ще си купят материалите, ще го направят с техни сили и
средства и така ще се спестят пари за оборудване. Преведохме 5 хил. лв. от резерва, това
са техните пари, всяко училище си има сума от този резерв, с която може да разполага.
Г-н Александров иска 9,8 хил. лв., които аз няма как да преведа без решение на общински
съвет, ако настоява, на следващата сесия мога да внеса докладна и вие да прецените дали
ще я подкрепите или не.
Ал. Александров – общински съветник: Това е държавната субсидия, която щеше да
бъде от 1 Ноември и за която има други планове. За бедствието не е виновен директорът
на училището, става въпрос за обществена сграда, в която учат 600 деца. Субсидията от
5 хил. лв. е съвсем отделна сума от тази, която е нужна за ремонта.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Вие готвите ли там, това не е ли само разливочна? Не
заблуждавайте общинските съветници, там се готви за патронажа.
Ал. Александров – общински съветник: Да, разливочна е, но трябва ли да я закрием,
къде ще се хранят децата?
Кр. Железов – общински съветник: Предлагам да прекратим дебатите, защото в
момента се разиграва цирк.
В 10:30 часа Красен Железов излезе от залата и заседанието продължи с 13 общински
съветника.
ПО ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на Наредба за избор на финансова или кредитна институция и
финансов посредник на Община Дългопол – второ четене.
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 гласуването:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, на основание чл.21, ал.1,
т.23 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл. 75 - 79
от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните
актове и чл. 19 от Закона за общинския дълг, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 46-2
Общински съвет Дългопол приема Наредба за избор на финансова или кредитна
институция и финансов посредник на Община Дългопол на второ четене.
В 10:32 часа Красен Железов влезе в залата и заседанието продължи с 14 общински
съветника.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол,
относно: Актуализация на капиталовата програма към 30.09.2018г. по функции и
източници на финансиране и по обекти.
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 „Възд. се“
„Възд. се“
6. Красен Петков Железов
„Възд. се“
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
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” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, на основание чл.21, ал.1.
т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и ФО-42/30.11.2016г., Общински съвет
– Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 46-3
Приема актуализираната капиталова програма по функции и източници на финансиране
и по обекти към 30.09.2018г., съгласно Приложение №1.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на Програма за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Дългопол 2018-2023г. – второ
четене.
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: 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.12 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на животните,
Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 46-4
Общински съвет Дългопол приема Програма за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Дългопол 2018г. - 2023г. на второ
четене.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол,
относно: Предоставяне на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на гр. Дългопол по реда
на § 27, ал. 1, т. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ на наследниците на Петрана Вълчева Христова.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да
гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов
11.Хатидже Мехмед Чолак
12. Муталиб Шевкет Муталиб
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
15. Борислав Благоев Николов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Гюлейдин Исмаил Кязим

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и във
връзка с постъпило мотивираното искане изх. № АУ-42-418/31.05.2018г. и вх. № 580093/01.06.2018г. от Общинска служба „Земеделие“ гр. Дългопол до Кмета на Община
Дългопол, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 46-5
1. Предоставя за настаняване земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, находящи се в землището на
гр. Дългопол, на наследниците на Петрана Вълчева Христова, както следва:
Имот № по
КВС (стар)

Имот с
идентификатор
по КК

049003

24565.49.3

1.879

II

Изоставена ПАЛАЗОВА
2684/26.06.2018г.
орна земя
ЧЕШМА

049005

24565.49.5

1.214

II

Изоставена ПАЛАЗОВА
2686/26.06.2018г.
орна земя
ЧЕШМА

049007

24565.49.7

0.182

II

Изоставена ПАЛАЗОВА
2687/26.06.2018г.
орна земя
ЧЕШМА

049009

24565.49.9

2.602

II

Изоставена ПАЛАЗОВА
2688/26.06.2018г.
орна земя
ЧЕШМА

049015

24565.49.15

0.793

II

Изоставена ПАЛАЗОВА
2690/26.06.2018г.
орна земя
ЧЕШМА

052039

24565.52.39

0.504

II

Овощна
градина

ДРАЖИЛА 2692/26.06.2018г.

086002

24565.86.2

0.248

III

Овощна
градина

ЛОНГОЗА

098089

24565.98.89

0.280

V

Изоставена
БЕЖАНАТА 2641/29.11.2017г.
орна земя

098144

24565.98.144

0.247

V

Изоставена
БЕЖАНАТА 2642/29.11.2017г.
орна земя

140011

24565.140.11

6.634

VI

Изоставена
КОНЧОВЕЦ
орна земя

026002

24565.26.2

0.431

V

Изоставена
орна земя

Площ/дка Категория

НТП

Местност

АОС № и дата

2634/29.11.2017г.

ЧИПЛАКА 2597/29.11.2017г.

15.014

2. Решението де се връчи по реда на АПК на наследниците на Петрана Вълчева
Христова и служебно на Общинска служба „Земеделие“ гр. Дългопол.
3. Упълномощава Кмета на общината и го задължава да извърши необходимите
действия по изпълнение на Решението.

ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане
с имоти - общинска собственост за 2018 г. – разпореждане с имот частна общинска
собственост, представляващ ПИ с идентификатор 24565.502.1221, находящ се в 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
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, от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.9,т.2 и чл. 35,ал.1 от Закона за общинската
собственост и Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на ОбС-Дългопол, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 46-6
І. Включва в годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество
за 2018 г. имот частна общинска собственост, а именно:
1.Урбанизирана територия с площ от 329 кв. м., съставляваща поземлен имот с
идентификатор № 24565.502.1221 по кадастралната карта на гр. Дългопол, а по
регулационния план на града УПИ VIII, кв.21, при граници ПИ №№24565.502.1222;
502.2163; 502.1218; 502.1219; 502.1220 и 502.1223, подробно описан в АОС №
2799/20.07.2018 г.
II. Одобрява предложената пазарна оценка, изготвена по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС
за имотите, а именно:

1.Пазарна оценка в размер на 3290.00 лв. (три хиляди двеста и деветдесет лева) без
включен ДДС за поземлен имот с идентификатор № 24565.502.1221 по кадастралната
карта на гр. Дългопол.
III. Да се открие процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот – частна общинска собственост, а именно:
1. Урбанизирана територия с площ от 329 кв. м., съставляваща поземлен имот с
идентификатор № 24565.502.1221 по кадастралната карта на гр. Дългопол, а по
регулационния план на града УПИ VIII, кв.21, при граници ПИ №№24565.502.1222;
502.2163; 502.1218; 502.1219; 502.1220 и 502.1223, подробно описан в АОС №
2799/20.07.2018 г. с начална тръжна цена – 3290.00 лв. (три хиляди двеста и деветдесет
лева) без включен ДДС.
IV. 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 СЕДМА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Съгласие за партньорство във връзка с кандидатстване с проект по
Оперативна програма „Добро управление” по процедура BG05SFOP001-2.009
„Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и
мониторинг на политики и законодателство“.
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.15 и
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет
– Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 46-7
Общински съвет – Дългопол:
1. Дава съгласие Община Дългопол да бъде партньор в проект по Процедура
BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на
формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по
Оперативна програма „Добро управление“ на МИГ „Дългопол-Смядово“.
2. Дава правомощия на кмета на Община Дългопол да подпише Споразумение
за партньорство за изпълнение на проекта, както и всички необходими документи за
кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското
участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и
законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“.
ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община
Дългопол, относно: Определяне на представител от Община Дългопол в редовното общо

събрание на aсоциация по ВиК на обособената територия обслужвана от
“Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД, Варна.
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.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 46-8
1.Определя и упълномощава с мандат инж. Емурла Емурла–заместник-кмет на
Община Дългопол да бъде представител на Община Дългопол в общото събрание на
aсоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и
канализация-Варна” ООД, Варна, което ще се проведе на 16.10.2018 год. /вторник/ от 14.00
часа в заседателната зала в сградата на Областна администрация Варна.
2.Да гласува по всички точки от предварително обявения дневен ред в писмо с
вх.№ 0600-159/18.09.2018 год. от Областен управител на област с административен център
Варна по следния начин:
По т.1-със”За”
По т.2-със”За”
По т.3-с право на собствена преценка.
3.Възлага на упълномощения представител инж. Емурла Емурла-заместник-кмет
на Община Дългопол да предприеме съответните действия за изпълнение на настоящото
решение.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТ: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ИД Кмет на Община
Дългопол, относно: Допълване на решение №36-10 по Протокол №36 от 26.01.2018 г.
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. 2 в от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 46-9
В списъка на длъжностните лица с право на транспортни разноски от местоживеене до
месторабота и обратно за 2018 г. да бъде включен:
№

Име и фамилия

Заемана длъжност

маршрут

1.

Славчо Павлов Славов

Гл. експерт „Общински земи и
гори“

Варна -Дългопол-Варна

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Заявления за еднократна помощ.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Колеги, в комисията постъпиха 13 заявления за
социално подпомагане. Становището на комисията да бъдат отпуснати безвъзмездно 3
м3 дърва за огрев на заявление с Вх. № ОС-242/13.09.2018г. от Руска Жекова Тодорова.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъдат отпуснати безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Руска Жекова Тодорова,
моля да гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „Възд. се”
„Възд. се”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„Възд. се”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„Възд. се”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
отсъства
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„Възд. се”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 9 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5 гласа;
С 9 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5, на основание чл. 21,
ал. 1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 46-10-1
1.Отпуска безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Руска Жекова Тодорова – 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 2 м3 дърва за огрев на заявление с Вх. № 9400-1745/10.09.2018г. от
Атанаска Атанасова Димитрова.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъдат отпуснати безвъзмездно 2 м3 дърва за огрев на Атанаска Атанасова
Димитрова, моля да гласува!

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

РЕШЕНИЕ 46-10-2
1.Отпуска безвъзмездно 2м3 дърва за огрев на Атанаска Атанасова Димитрова – 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 2 м3 дърва за огрев на заявление с Вх. № ОС-245/13.09.2018г. от Хава
Мустафа Али.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъдат отпуснати безвъзмездно 2 м3 дърва за огрев на Хава Мустафа Али,
моля да гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов
11.Хатидже Мехмед Чолак
12. Муталиб Шевкет Муталиб

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„Възд. се”
„Възд. се”
„ЗА”
„Възд. се”
„ЗА”
„Възд. се”
„ЗА”
отсъства

отсъства
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„Възд. се”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 9 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5 гласа;
С 9 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5, на основание чл. 21,
ал. 1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 46-10-3
1.Отпуска безвъзмездно 2м3 дърва за огрев на Хава Мустафа Али – 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 е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 200лв. на заявление с Вх. № 9400-1655/27.08.2018г. от
Хюсеин Ариф Ариф.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200лв. на Хюсеин Ариф Ариф,
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. 6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 46-10-4

1.Отпуска еднократна помощ в размер на 200лв. на Хюсеин Ариф Ариф – 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 250лв. на заявление с Вх. № 9400-1656/27.08.2018г. от
Небие Абил Хайрула.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 250лв. на Небие Абил
Хайрула, 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. 6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 46-10-5
1.Отпуска еднократна помощ в размер на 250лв. на Небие Абил Хайрула – 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 е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 400лв. на заявление с Вх. № 9400-1661/27.08.2018г. от
Стойка Димитрова Стоянова.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 400лв. на Стойка Димитрова
Стоянова, 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. 6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 46-10-6
1.Отпуска еднократна помощ в размер на 400лв. на Стойка Димитрова 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 е да бъдат отложени за
разглеждане заявления с Вх. № ОС-238/07.09.2018г. от Айше Юнуз Юмер, Вх. № ОС230/04.09.2018г. от Али Мехмедов Ахмедов, Вх. № ОС-231/04.09.2018г. от Емине Шакир
Шакир, Вх. № ОС-232/04.09.2018г. от Велико Митрев Станоев, Вх. № ОС233/04.09.2018г. от Фатме Хюсеин Муса и Вх. № ОС-249/17.09.2018г. от Марин Василев
Маринов, с цел допълнително обследване.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура гласуване, който е съгласен да бъдат
отложени за разглеждане заявления с Вх. № ОС-238/07.09.2018г. от Айше Юнуз Юмер,
Вх. № ОС-230/04.09.2018г. от Али Мехмедов Ахмедов, Вх. № ОС-231/04.09.2018г. от
Емине Шакир Шакир, Вх. № ОС-232/04.09.2018г. от Велико Митрев Станоев, Вх. № ОС233/04.09.2018г. от Фатме Хюсеин Муса и Вх. № ОС-249/17.09.2018г. от Марин Василев
Маринов, с цел допълнително обследване, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл. 21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 46-10-7

Отлага за разглеждане заявления с Вх. № ОС-238/07.09.2018г. от Айше Юнуз Юмер, Вх.
№ ОС-230/04.09.2018г. от Али Мехмедов Ахмедов, Вх. № ОС-231/04.09.2018г. от Емине
Шакир Шакир, Вх. № ОС-232/04.09.2018г. от Велико Митрев Станоев, Вх. № ОС233/04.09.2018г. от Фатме Хюсеин Муса и Вх. № ОС-249/17.09.2018г. от Марин Василев
Маринов.
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” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 46-10-8
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Вх. №9400-1720/05.09.2018г. от Гергина Златева Иванова, адрес гр.
Дългопол, ул. „Цар Самуил“ № 6.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Вземане на решение за провеждане на изнесена сесия в
с. Аспарухово.
Кр. Железов – общински съветник: Колеги, аз изразих становище и на комисията вчера.
В случая има два аспекта: законосъобразност и целесъобразност. По законосъобразност
нямаме основание да проведем сесия в неработен ден, тъй като нашият Правилник е
категоричен в тази посока. По целесъобразност също считам, че не е редно да правим
редовна сесия в почивен ден, още повече, че има празник на селото. Ще бъдем приети не
добре от населението и ще излезем като натрапници, защото хората си имат гости в този
ден. Затова смятам, че е крайно неудачно да провеждаме сесия в този ден. Освен това
съм убеден, че решенията ще ни бъдат върнати от Областния управител.
Н. Христов – общински съветник: Г-н Железов до някъде има право, но нека да обърне
внимание, че ние го включваме в дневния ред и го гласуваме и по този начин
законосъобразността е спазена.
Д. Иванов – общински съветник: Мисля, че трябва да уважим поканата. На тези сесии
не идват симпатизанти само на една партия и смятам, че хората ни очакват и ще
присъстват на заседанието.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде
проведена изнесена сесия на 14.10.2018г. от 11:00 часа в зрителната зала на читалището
в с. Аспарухово, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“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.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, ал.2 и ал.3 от ПОДОС, Общински съвет – Дългопол
прие:

РЕШЕНИЕ 46-11
Да се проведе изнесена сесия на 14.10.2018г. от 11:00 часа в зрителната зала на
читалището в с. Аспарухово.
Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол: Използвам възможността да ви поканя на
откриването на новата зала на читалището в с. Аспарухово на 14.10.2018г. от 10:30 часа.

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Злати Златев закри заседанието на
Общински съвет - Дългопол в 12:15 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС - ДЪЛГОПОЛ:
/ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/Д. ТОНЧЕВА/

