П Р О Т О К О Л №49
от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр. Дългопол, 26.10.2018 г.
Днес, 26.10.2018 г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет – гр. Дългопол от
10:00 часа, се проведе 49-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 /отсъства от 10:30ч. до 10:39ч./
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 Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол, относно:
Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за
установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Дългопол.
Вносител: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Докладчик: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Становище: Председателски съвет
3.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Приемане на Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Общински съвет- гр. Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Цветанка Великова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
4.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно:
Разглеждане и утвърждаване на направените разходи за командировки от Кмета на
общината и от Председателя на Общински съвет за периода 01.07.2018 г. – 30.09.2018 г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова – Нач. отдел БФСД
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”

5.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост и отдаване под наем на имот частна общинска собственост, находящ се в
УПИ X-21,22 в кв.7 по плана на с. Поляците.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Цветанка Великова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
6.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Даване
на съгласие за построяване на гараж на имотната граница с общински имот.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Емурла Емурла –Зам.-кмет УТОС
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
7.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Информация за актуализираният план и касовото изпълнение на бюджета към
30.09.2018г. и информация за Сметките за средства от ЕС.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
8.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Увеличаване числеността на дейност „Други дейности по образование“.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова - Секретар на община Дългопол
Становище: Председателски съвет
9.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Съгласие за изграждане на бюст – паметник на Апостола на свободата Васил Левски в
гр. Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОХД
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
10.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Дофинансиране на СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Дългопол, общ. Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик:Ферхан Хасан – Нач. отдел ХДО
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
11.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
12 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” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.

Приет Дневен ред:
1.Питания и предложения от граждани
2.Докладна записка от Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол, относно:
Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за
установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Дългопол.
Вносител: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Докладчик: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Становище: Председателски съвет
3.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Приемане на Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Общински съвет- гр. Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Цветанка Великова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
4.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно:
Разглеждане и утвърждаване на направените разходи за командировки от Кмета на
общината и от Председателя на Общински съвет за периода 01.07.2018 г. – 30.09.2018 г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова – Нач. отдел БФСД
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
5.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост и отдаване под наем на имот частна общинска собственост, находящ се в
УПИ X-21,22 в кв.7 по плана на с. Поляците.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Цветанка Великова – Нач. отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
6.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Даване
на съгласие за построяване на гараж на имотната граница с общински имот.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Емурла Емурла –Зам.-кмет УТОС
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
7.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Информация за актуализираният план и касовото изпълнение на бюджета към
30.09.2018г. и информация за Сметките за средства от ЕС.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
8.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Увеличаване числеността на дейност „Други дейности по образование“.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова - Секретар на община Дългопол
Становище: Председателски съвет
9.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Съгласие за изграждане на бюст – паметник на Апостола на свободата Васил Левски в
гр. Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОХД
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
10.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Дофинансиране на СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Дългопол, общ. Дългопол.

Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик:Ферхан Хасан – Нач. отдел ХДО
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
11.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Откриване на процедура по издаване на Разрешително за ползване на повърхностен
воден обект – публична общинска собственост с цел ревизия и възстановителни
строително-монтажни работи по централно дере, западно дере и отводнителен канал до
заустването в р. Камчия на територията на гр. Дългопол и прилежащото землище,
заявител община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Дир. Дирекция СА
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
12.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.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Към момента няма постъпили питания и предложения от
граждани.
ПО ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка от Злати Златев – Председател на ОбС Дългопол, относно: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за
проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет
– Дългопол.
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” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21,
ал.1, т.23 От ЗМСМА и чл.10, във връзка с §3 от Преходните и заключителни
разпоредби на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на
декларации и за установяване на конфликт на интереси, Общински съвет – Дългопол
прие:
РЕШЕНИЕ 49-2
1. Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на
декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет –
Дългопол, съгласно текста, приложен към настоящото решение и неразделна
част от него.
Препис от решението да се изпрати на председателя на Общинския съвет
и председателя и членовете на постоянната комисия за предотвратяване и

установяване на конфликт на интереси, както и на служителя в звеното по чл.29а
от ЗМСМА за сведение и изпълнение.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Приемане на Наредба №4 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет- гр. Дългопол на първо
четене.
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” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 26, ал.
2, ал.3 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове и чл. 21, ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Дългопол
прие:
РЕШЕНИЕ 49-3
1. Общински съвет- гр. Дългопол отменя Наредба № 4 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, приета на Х /десето/ заседание на
Общински съвет - Дългопол, проведено на 25.07.2008г.
2. Общински съвет- гр. Дългопол приема на I-во четене Наредба № 4 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община
Дългопол, относно: Разглеждане и утвърждаване на направените разходи за
командировки от Кмета на общината и от Председателя на Общински съвет за периода
01.07.2018 г. – 30.09.2018 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Финанси и бюджет”?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да
гласува!
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

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

„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” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 8, ал. 4
от Наредбата за командировките в страната и чужбина и чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,
Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 49-4
1. Утвърждава изразходваните средства за командировки в страната и чужбина за
периода 01.07.2018г. до 30.09.2018г. както следва:
На Злати Златев - Председател на общински съвет - 122,39 лв. в страната.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Актуализация на годишната програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост и отдаване под наем на имот частна
общинска собственост, находящ се в УПИ X-21,22 в кв.7 по плана на с. Поляците.
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

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

„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.
1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, т. 2 и чл. 45а, ал.3 от Закона за общинска собственост
и във връзка с Наредба № 12 за условията и реда за настаняване в общински жилища
и продажбата им, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 49-5
I. Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2018 год. – Общинско жилище частна общинска собственост –
апартамент № 4, находящ се на IІ етаж в сграда № 1 „Общежитие за учители” с площ от
75 кв.м, ведно с прилежащите към него – избено помещение, както и ¼ от общите
части на сградата, построена в дворно място с площ от 2 100 кв.м, съставляващо УПИ
X-21,22 в кв.7 по плана на с. Поляците (АОС № 160/02.06.04.2000 г.).
II. 1. Одобрява месечна наемна цена в размер 103.38 лв. (сто и три лева и тридесет и
осем стотинки) за общинско жилище – Апартамент № 4, находящ се на IІ етаж в сграда
№ 1 „Общежитие за учители” с площ от 75 кв.м, ведно с прилежащите към него –
избено помещение, както и ¼ от общите части на сградата, построена в дворно място с
площ от 2 100 кв.м, съставляващо УПИ X-21,22 в кв.7 по плана на с. Поляците. (АОС
№ 160/02.06.04.2000 г.);
2. Открива процедура публичен търг с явно наддаване за отдавате под наем на имот
частна общинска собственост – апартамент № 4, находящ се на IІ етаж в сграда № 1
„Общежитие за учители” с площ от 75 кв.м, ведно с прилежащите към него – избено
помещение, както и ¼ от общите части на сградата, построена в дворно място с площ
от 2 100 кв.м, съставляващо УПИ X-21,22 в кв.7 по плана на с. Поляците. (АОС №
160/02.06.04.2000 г.);
3. Определя начална тръжна наемна цена в размер на 103.38 лв. (сто и три лева и
тридесет и осем стотинки) и срок на отдаване 1 (една) година (от датата на подписване
на договора за наем).
4. Възлага на Кмета на Общината и го упълномощава да организира провеждането на
търг за отдавате под наем на горепосочения недвижим имот по реда и условията на
Наредба № 12 за условията и редът за настаняване в общински жилища и продажбата
им на ОбС-Дългопол.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Даване на съгласие за построяване на гараж на имотната граница с
общински имот.
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” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

С 13 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, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 49-6
1.Дава съгласие на Фатме Решат Али и Али Басри Али-собственици на УПИ-XXIV в
квартал 24 по плана на с. Медовец да построи гараж на междуимотната регулационна
граница с имот общинска собственост-пешеходна алея, по начин указан в Скица-виза
№217/21.09.2018 год. с изпълнение на наклона на покрива към имот УПИ-XXIV в
квартал 24 по плана на с. Медовец.
2.Възлага на Кмета на Община Дългопол да предприеме съответните действия за
изпълнение на настоящето решение.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Информация за актуализираният план и касовото изпълнение на
бюджета към 30.09.2018г. и информация за Сметките за средства от ЕС.
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
отсъства
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
„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” – 2 гласа.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл. 21, ал.
1 т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал.2
от Закона за публичните финанси и чл.23, ал.3 от Наредбата за условията и реда за

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години,
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински
съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 49-7
1. Приема уточнения план на бюджета към 30.09.2018г. по прихода и по

разхода в размер на 11 145 154 лв.
2. Приема информацията за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.
3. Приема информацията за изпълнение на капиталовата програма към
30.09.2018 г.
4. Приема информацията за изпълнение по сметките за средства от
Европейския съюз към 30.09.2018 г.
Приложения с №№1, 2,3, 4,5 и 6
ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Увеличаване числеността на дейност „Други дейности по
образование“.
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” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21,
ал.1, т.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 49-8
1.Увеличава числеността на дейност „Други дейности по образование“ с една щатна
бройка.
2.Дава съгласие Кмета на община Дългопол да прави вътрешни промени, в рамките на
утвърдената обща численост.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТ: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Съгласие за изграждане на бюст – паметник на Апостола на
свободата Васил Левски 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 гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.
1, т.23 и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.62 ал.8 от ЗУТ, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 49-9
1. Дава съгласие за изграждане на бюст-паметник на Васил Левски в град
Дългопол, кв.58-(ПИ № 502.636-по Кадастралната карта).
2. Дава съгласие да се разкрие дарителска сметка за набиране на финансови
средства за построяване на бюст-паметник на Васил Левски.
3. Възлага на Кмета на община Дългопол да предприеме всички необходими
действия по изпълнение на взетото решение съгласно изискванията на Закон за
културното наследство и Закон за устройство на територията и откриване на
дарителска сметка за набиране на финансови средства за построяване на бюст-паметник
на Васил Левски.

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Дофинансиране на СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Дългопол,
общ. Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво е становището на ПК „Финанси и бюджет”?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Да бъде приет проекта за решение.
В 10:30 часа Николай Христов излезе от залата и заседанието продължи с 12
общински съветника.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Поздравявам Ви г-н Александров за назначенията, които
сте направили в ресор „Образование“, за пореден път изпълняват Вашите нареждания.
Според мен тази докладна отново не е изпипана. Защо не са приложени още една или
две оферти с по-висока или по-ниска цена? Така излиза,че каквото г-н Александров е
пожелал, Вие г-жо Николаева се съгласявате с неговото желание. Удар в десятката
имате с тези назначения!
Ал. Александров – общински съветник: В няколко поредни сесии говорите за
назначенията на БСП. В началото си мислех, че си правите шега, но установих, че това
не е шега. Ако имате някакви конкретни забележки към експертите в отдел
„Образование“, предложени от БСП, моля излезте с официална позиция, а не да
подхвърляте от трибуната на общински съвет кой е ударил в десятката и кой не. Ако
тези хора по някакъв начин не работят в полза на обществения интерес и за това, за
което са назначени, БСП декларира, че ще ги изтегли от там. Но ако нямате такива
данни, че те работят само в интерес на БСП, е редно да поднесете своите извинения или
просто да спрете с това. Всеки видя какво стана в училището след наводнението. Това,
което е представено в докладната е поисканата от кмета до мен оферта от фирмата, с
която ние работим и тези средства ги искам за децата, не за себе си. Призовавам Ви
най-отговорно да спрете с тези подмятания и призовавам всички общински съветници
да гласуват по съвест!
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

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

отсъства
8. Николай Иванов Христов
„Възд. се”
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
„Възд. се”
15. Борислав Благоев Николов
„Възд. се”
16. Руска Йорданова Иванова
„Възд. се”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 6 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5 гласа.
Със 6 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5, на основание чл.21,
ал.1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 49-10
НЕ предоставя дофинансиране за закупуване на инвентар и оборудване за приземния
етаж в сграда на СУ “Св. Климент Охридски” – столова за хранене находяща се в гр.
Дългопол, ул. „Васил Левски”, № 2, в размер на на 6 489 /Шест хиляди четиристотин
осемдесет и девет / лева на СУ “Св. Климент Охридски”, гр. Дългопол, общ. Дългопол,
по приложена от Директора на СУ “Св. Климент Охридски”, гр. Дългопол, оферта.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на
Община Дългопол, относно: Откриване на процедура по издаване на Разрешително за
ползване на повърхностен воден обект – публична общинска собственост с цел ревизия
и възстановителни строително-монтажни работи по централно дере, западно дере и
отводнителен канал до заустването в р. Камчия на територията на гр. Дългопол и
прилежащото землище, заявител община Дългопол.
В 10:39 часа Николай Христов влезе в залата и заседанието продължи с 13 общински
съветника.
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

„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

„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” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.
1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.46, ал.1, т.1, буква “б” и чл.52, ал.1, т.3, буква “б” от
Закона за водите, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 49-11
1. Да бъде издадено от Кметът на Община Дългопол Разрешително за ползване
на воден обект - дере, с код на водното тяло BG2KA578R003, находящо се в гр.
Дългопол, община Дългопол за нуждите по кандидатстване с проект „Ревизия и
възстановителни СМР на Западно дере;облицовка на Централно дере от Центъра
до ул. "Маршал Толбухин"; ревизия и възстановителни СМР на Централно дере покрита част и до вливането му; СМР по открит отводнителен канал от ЖП
прелез до заустването в р. Камчия, гр. Дългопол, Област Варна”
2. Възлага на Кмета на общината да извърши всички действия по изпълнение на
решението.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на
Община Дългопол, относно: Заявления за еднократна помощ.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Колеги, в комисията постъпиха 8 заявления за
социално подпомагане. Становището на комисията е да бъде отложено за разглеждане
заявление от Галя Георгиева Иванова с вх. № 9400-2015/17.10.2018г., но тази сутрин в
7:00 часа аз посетих дома на тази жена в с. Сава. Установих, че живеят с 90 лева доход,
тя не работи, разчитат на пенсията на майка й, положението наистина е много трудно и
сериозно. След направеното проучване и телефонен разговор с ортопед, предлагам да
отпуснем 250 лева за транспортни разходи, които ще са й необходими за поредицата от
прегледи на детето във Варна.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 250лв. на Галя Георгиева
Иванова, моля да гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов

„ЗА”
„ЗА”

отсъства
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” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 13 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 49-12-1
1.Отпуска еднократна помощ в размер на 250лв. на Галя Георгиева Иванова – жител на
с. Сава.
2.Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 100лв. на заявление с Вх. № 9400-1922/04.10.2018г. от
Мюмюн Хасан Мехмед.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100лв. на Мюмюн Хасан
Мехмед, моля да гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов
11.Хатидже Мехмед Чолак
12. Муталиб Шевкет Муталиб
13. Насуф Юсуфов Насуфов

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

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” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 13 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 49-12-2
1.Отпуска еднократна помощ в размер на 100лв. на Мюмюн Хасан Мехмед – жител на
с. Поляците.
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 90лв. на заявление с Вх. № 1000-99/18.10.2018г. от
Александър Йорданов-кмет на с. Сава за погребение на самотно живеещ жител на
селото.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 90лв. на Александър
Йорданов-кмет на с. Сава за погребение на самотно живеещ жител на селото, 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;

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

С 13 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 49-12-3
1.Отпуска еднократна помощ в размер на 100лв. на Александър Йорданов-кмет на с.
Сава за погребение на самотно живеещ жител на селото. Средствата да бъдат изплатени
на погребална агенция ЕТ „Дългопол“ – Добринка Герчева.
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 150лв. на заявление с Вх. № 9400-2021/17.10.2018г. от
Емил Миленов Маринов.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150лв. на Емил Миленов
Маринов, 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 „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„Възд. се”
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” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас;
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21,
ал. 1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 49-12-4
1.Отпуска еднократна помощ в размер на 150лв. на Емил Миленов Маринов – 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 заявление с Вх. № ОС283/22.10.2018г. от Фатме Ахмедова Лятиф да бъде разгледано в зала.
След направените дебати се стигна до предложението да бъдат отпуснати 2 м3 дърва за
огрев.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъдат отпуснати безвъзмездно 2 м3 дърва за огрев на Фатме Ахмедова
Лятиф, моля да гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„Възд. се”
2. Добромир Василев Иванов
отсъства
3. Катерина Димитрова Тончева
„Възд. се”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „Против”
„Възд. се”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„Възд. се”
8. Николай Иванов Христов
„Възд. се”
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” – 7 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5 гласа;
Със 7 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5, на основание чл.
21, ал. 1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 49-12-5
1.Отпуска безвъзмездно 2м3 дърва за огрев на Фатме Ахмедова Лятиф – 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 140лв. на заявление с Вх. № 9400-2062/24.10.2018г. от
Пенка Калчева Димитрова.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 140лв. на Пенка Калчева
Димитрова, моля да гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева

„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”

5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„Възд. се”
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” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас;
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21,
ал. 1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 49-12-6
1.Отпуска еднократна помощ в размер на 140лв. на Пенка Калчева Димитрова – жител
на гр. Дългопол. Средствата да бъдат изплатени на погребална агенция ЕТ „Дългопол“
– Добринка Герчева.
2.Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: За всички останали заявления, становището на
комисията е отказ.
Други предложения нямаше и се пристъпи към гласуване.
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 49-12-7
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Заявление с Вх. № 9400-1790/11.10.2018г. от Стана Атанасова Костова.
2. Заявление с Вх. 9400-2053/23.10.2018г. от Зенджие Емрула Исмаил.

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Злати Златев закри заседанието на
Общински съвет - Дългопол в 11:45 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС - ДЪЛГОПОЛ:
/ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/Д. ТОНЧЕВА/

