ПРОТОКОЛ

№3

от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 30.11.2015 г.

Днес, 30.11.2015 г. в гр.Дългопол, в залата на Общински съвет – гр.Дългопол от 10:00
часа, се проведе 3-то редовно заседание на Общински съвет – Община Дългопол, Варненска
област. Присъстваха всички 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 – присъства
13. Насуф Юсуфов Насуфов – присъства /отсъства от 12:25ч. до 12:28ч./
14. Маринка Димитрова Иванова – присъства
15. Борислав Благоев Николов – присъства
16. Лъчезар Колев Лазаров – 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: Информация
за състоянието на бюджета на Община Дългопол към 31.10.2015 г.
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: Предложение
за поемане на дългосрочен общински дълг чрез временен безлихвен заем от Централния
бюджет.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
4.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – В.И.Д. Кмет на Община Дългопол, относно:
Предложение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация за
изменение на кв.1 и кв.8 от регулационния план на с. Поляците, общ. Дългопол, обл. Варна.
Вносител: инж. Емурла Емурла – Вр. ИД Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Емурла Емурла-Зам.кмет по САКГ
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК „Териториално устройство и
екология”
5.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – В.И.Д. Кмет на Община Дългопол, относно:
Изразяване на съгласие за изменениена ПУП-ПР на УПИ ІІІ-„читалище, младежки дом,
кметство” в кв.12 в с. Поляците, общ. Дългопол, обл. Варна.
Вносител: инж. Емурла Емурла – Вр. ИД Кмет на Община Дългопол

Докладчик: Емурла Емурла-Зам.кмет по САКГ
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК „Териториално устройство и
екология”
6.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Избор на
представител в Общото събрание на съдружниците на “Водоснабдяване и канализацияВарна”ООД-Варна.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова - Секретар на община Дългопол
Становище: Председателски сьвет
7.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Избор на
представител на община Дългопол в Областния съвет за развитие на област Варна.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова - Секретар на община Дългопол
Становище: Председателски сьвет
8.Докладна записка от Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол, относно: Изменение и
допълнение на „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинска администрация”.
Вносител: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Докладчик: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Становище: Всички постоянни комисии + Председателски сьвет
9.Избор на Заместник - председатели на Общински съвет-Дългопол.
Докладчик: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Становище: Всички постоянни комисии + Председателски сьвет
10.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Информация
във връзка с кандидатстване и реализиране на проекти по Оперативните програми на
Европейските фондове.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Веселин Върбанов-Дир. дирекция ИППОП
Становище: ПК"Стратегическо планиране и европроекти"
11. Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Информация
за подготовка на Община Дългопол за работа при зимни условия.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж.Емурла Емурла-Зам.-кмет по САКГ
Становище: ПК”Обществен ред и сигурност”
12. Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
план да действия в Община Дългопол при есенно-зимни условия за периода Ноември 2015 –
Март 2016 година.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж.Емурла Емурла-Зам.-кмет по САКГ
Становище: ПК”Обществен ред и сигурност”
13.Доклад на Ликвидатора на „Земи и гори” ЕООД, във връзка с изготвения одиторски
доклад.
Вносител: Невен Боев – Ликвидатор на „Земи и гори” ЕООД
Докладчик: Невен Боев – Ликвидатор на „Земи и гори” ЕООД
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
14. Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
състоянието на дърводобива в приходната и разходната част за периода 01.01.201531.10.2015г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж.Емурла Емурла-Зам.-кмет по САКГ
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”
15.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Прекратяване на членство на Община Дългопол в Сдружение с нестопанска цел „Местна
инициативна група Камчия”

Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева-Директор дирекция
Становище: Председателски сьвет
16.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Участие на
Община Дългопол в местно партньорство във връзка с кандидатстване с проект по подмярка
19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР),
подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева-Директор дирекция
Становище: ПК"Стратегическо планиране и европроекти" и Председателски сьвет
17.Докладна записка от Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол, относно: Определяне
представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на
общините в Република България (НСОРБ).
Вносител: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Докладчик: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Становище: Председателски сьвет
18.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Определяне
броят на кметските наместници на територията на община Дългопол и определяне на
правомощията им съгласно ЗМСМА.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова - Секретар на община Дългопол
Становище: ПК „Териториално устройство и екология” и Председателски сьвет
19.Докладна записка от Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол, относно: Избор на
пълномощен представител на Асоциация общински гори.
Вносител: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Докладчик: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Териториално устройство и екология”
20.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Определяне
на представител на Община Дългопол за участие в общото събрание на асоциация по ВиК на
обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж.Емурла Емурла-Зам.-кмет по САКГ
Становище: ПК „Териториално устройство и екология” и Председателски сьвет
21. 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 по ОКМСД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейност”
Зл. Златев – Предс. на ОбС: На Председателски съвет сте разгледали проекта за дневен ред,
като към настоящият момент той е от 21 точки. Имате ли други предложения?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Предложението на ПК „Собственост и стопанство” е
Доклада на Ликвидатора на „Земи и гори” ЕООД, във връзка с изготвения одиторски доклад,
да бъде отложен за разглеждане на следващото заседание на Общински съвет, защото
докладната не беше предоставена за разглеждане до заседанието на комисията.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Подкрепям предложението на ПК „Собственост и стопанство”
и предлагам т.8 - Докладна записка от Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол,
относно: Изменение и допълнение на „Правилник за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация” и
т.9 - Избор на Заместник - председатели на Общински съвет-Дългопол да станат т.2 и т.3 от
дневния ред. Който е съгласен след така направените промени проекта за дневен ред да бъде
приет за дневен ред на днешното заседание, моля да гласува!
Резултати от гласуването:

“ЗА” – 17 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: Изменение и
допълнение на „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинска администрация”.
Вносител: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Докладчик: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Становище: Всички постоянни комисии + Председателски сьвет
3.Избор на Заместник - председатели на Общински съвет-Дългопол.
Докладчик: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Становище: Всички постоянни комисии + Председателски сьвет
4.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Информация
за състоянието на бюджета на Община Дългопол към 31.10.2015 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: Предложение
за поемане на дългосрочен общински дълг чрез временен безлихвен заем от Централния
бюджет.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
6.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – В.И.Д. Кмет на Община Дългопол, относно:
Предложение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация за
изменение на кв.1 и кв.8 от регулационния план на с. Поляците, общ. Дългопол, обл. Варна.
Вносител: инж. Емурла Емурла – Вр. ИД Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Емурла Емурла-Зам.кмет по САКГ
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК „Териториално устройство и
екология”
7.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – В.И.Д. Кмет на Община Дългопол, относно:
Изразяване на съгласие за изменение на ПУП-ПР на УПИ ІІІ-„читалище, младежки дом,
кметство” в кв.12 в с. Поляците, общ. Дългопол, обл. Варна.
Вносител: инж. Емурла Емурла – Вр. ИД Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Емурла Емурла-Зам.кмет по САКГ
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК „Териториално устройство и
екология”
8.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Избор на
представител в Общото събрание на съдружниците на “Водоснабдяване и канализацияВарна”ООД-Варна.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова - Секретар на община Дългопол
Становище: Председателски сьвет
9.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Избор на
представител на община Дългопол в Областния съвет за развитие на област Варна.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова - Секретар на община Дългопол
Становище: Председателски сьвет

10.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Информация
във връзка с кандидатстване и реализиране на проекти по Оперативните програми на
Европейските фондове.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Веселин Върбанов-Дир. дирекция ИППОП
Становище: ПК"Стратегическо планиране и европроекти"
11.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Информация
за подготовка на Община Дългопол за работа при зимни условия.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж.Емурла Емурла-Зам.-кмет по САКГ
Становище: ПК”Обществен ред и сигурност”
12.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
план да действия в Община Дългопол при есенно-зимни условия за периода Ноември 2015 –
Март 2016 година.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж.Емурла Емурла-Зам.-кмет по САКГ
Становище: ПК”Обществен ред и сигурност”
13. Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
състоянието на дърводобива в приходната и разходната част за периода 01.01.201531.10.2015г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж.Емурла Емурла-Зам.-кмет по САКГ
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”
14.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Прекратяване на членство на Община Дългопол в Сдружение с нестопанска цел „Местна
инициативна група Камчия”
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева-Директор дирекция
Становище: Председателски сьвет
15.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Участие на
Община Дългопол в местно партньорство във връзка с кандидатстване с проект по подмярка
19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР),
подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева-Директор дирекция
Становище: ПК"Стратегическо планиране и европроекти" и Председателски сьвет
16.Докладна записка от Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол, относно: Определяне
представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на
общините в Република България (НСОРБ).
Вносител: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Докладчик: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Становище: Председателски сьвет
17.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Определяне
броят на кметските наместници на територията на община Дългопол и определяне на
правомощията им съгласно ЗМСМА.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова - Секретар на община Дългопол
Становище: ПК „Териториално устройство и екология” и Председателски сьвет
18.Докладна записка от Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол, относно: Избор на
пълномощен представител на Асоциация общински гори.
Вносител: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Докладчик: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Териториално устройство и екология”

19.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Определяне
на представител на Община Дългопол за участие в общото събрание на асоциация по ВиК на
обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж.Емурла Емурла-Зам.-кмет по САКГ
Становище: ПК „Териториално устройство и екология” и Председателски сьвет
20. 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 по ОКМСД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейност”
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Питания и предложения от граждани.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Няма питания от граждани.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол,
относно: Изменение и допълнение на „Правилник за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация”.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Преди да пристъпим към разглеждане на докладната, Ви
уведомявам, че в деловодството на ОбС-Дългопол е постъпило писмо от Кмета на общината,
с което той ни уведомява, че ще отсъства от заседанието на ОбС, поради ангажимент,
свързан с работни срещи в Министерството на финансите и Министерството на
регионалното развитие. Във връзка с разглежданата докладна Ви информирам, че в
канцеларията на ОбС са регистрирани 5 (пет) групи в Общински съвет – група на БСП, на
ГЕРБ, на ПП „Глас народен”, на ДПС и на МК „Всички за долината”, като всяка от групите е
определила свой ръководител, а именно: БСП – Красен Железов, ГЕРБ – Даниела
Костадинова, ПП „Глас народен” – Катерина Тончева, ДПС – Халил Исмаилов и МК
„Всички за долината” – Лъчезар Лазаров. Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
обобщеното становище на всички комисии от Председателски съвет?
Д. Иванов – общ.съветник: Обобщеното становище 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” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1,
т.1, чл.21, ал.3 и чл.24, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 3-2
1. В Чл.43, ал.1, т.4 наименованието на Постоянната комисия ”Обществен ред , сигурност и
контрол по изпълнение решенията на общински съвет” се допълва с „и антикорупция”.
2. В Чл.43, ал.1, т.6 наименованието на Постоянната комисия ”Здравеопазване и социални
дейности” се допълва с „и жилищна политика”.
3. Чл.13, ал.1 придобива следният вид: „Общинският съвет избира Заместник-председатели
от всяка регистрирана група в Общинския съвет”.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Избор на Заместник - председатели на Общински съвет-Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Очаквам предложенията Ви за Зам.-председатели на Общински
съвет.
Кр. Железов – общ. съветник: От името на групата на БСП правя предложение за Зам.председател на ОбС-Дългопол – г-н Александър Александров.

Д. Костадинова – общ. съветник: От името на групата на ГЕРБ правя предложение за Зам.председател на ОбС-Дългопол – г-н Николай Христов.
Катерина Тончева – общ. съветник: От името на групата на ПП „Глас народен” правя
предложение за Зам.-председател на ОбС-Дългопол – г-жа Радка Дукова.
М. Муталиб – общ. съветник: От името на групата на ДПС правя предложение за Зам.председател на ОбС-Дългопол – г-н Халил Исмаилов.
Л. Лазаров – общ. съветник: От името на групата на МК „Всички за долината” правя
предложение за Зам.-председател на ОбС-Дългопол – г-н Борислав Николов.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво е обобщеното становище на всички комисии от
Председателски съвет?
Н. Христов – общ.съветник: Обобщеното становище е да бъдат избрани Заместникпредседатели от всяка регистрирана група в Общински съвет-Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен с
предложението на групата на БСП за Заместник-председател да бъде избран г-н Александър
Александров, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание на основание
чл.24, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 3-3-1
Избира Александър Неделчев Александров за Заместник - председател на Общински
съвет-Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: В процедура на гласуване, който е съгласен с предложението на
групата на ГЕРБ за Заместник-председател да бъде избран г-н Николай Христов, моля да
гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.24, ал.2 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 3-3-2
Избира Николай Иванов Христов за Заместник - председател на Общински съветДългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: В процедура на гласуване, който е съгласен с предложението на
групата на ПП „Глас народен” за Заместник-председател да бъде избрана г-жа Радка Илиева
Дукова-Русева, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.24, ал.2 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 3-3-3
Избира Радка Илиева Дукова-Русева за Заместник - председател на Общински съветДългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Продължаваме със следващото предложение. Колеги, в
процедура на гласуване, който е съгласен с предложението на групата на ДПС за Заместникпредседател да бъде избран г-н Халил Халилов Исмаилов, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.24, ал.2 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 3-3-4
Избира Халил Халилов Исмаилов за Заместник - председател на Общински съветДългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване по последното предложение,
който е съгласен с предложението на групата на МК „Всички за долината” за Заместникпредседател да бъде избран г-н Борислав Благоев Николов, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.24, ал.2 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 3-3-5
Избира Борислав Благоев Николов за Заместник - председател на Общински съветДългопол.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Информация за състоянието на бюджета на Община Дългопол към
31.10.2015 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво е становището на ПК „Финанси и бюджет”?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Становището на комисията е отрицателно, защото има
разминаване между отчета на звеното по дърводобив и отчета на общинска администрация.
Д. Иванов – общ. съветник: Отрицателен вот. Аз ще гласувам „Против”, защото гласувах
„Против” приемането на този бюджет.
Ал. Александров – общ. съветник: Когато приемахме бюджета, казахме, че са заложени
кухи стойности и в края на годината, когато приемаме отчет балоните гръмнаха – продажба
на собственост, несъответствие в дърводобива между отчетеното и това, което се представя в
отчета, неразплатени задължения. Зададох въпрос към представящия бюджета – Главния
счетоводител, не знам дали тя трябваше да го представя, относно финансирането на
капиталовите разходи. Виждам, че от собствени приходи от 13 пункта, само единия е с план,
което означава, че само единия е с решение на ОбС. Трагично е състоянието, аз също ще
гласувам „Против” информацията, защото в нея освен, че виждаме само голи цифри, но няма
отговор на един конкретен въпрос – защо не са финансирани, да речем, дейностите в
общинската отговорност към делегираните дейности, защо не са финансирани в

продължение на 1,5 година ученическото столово хранене, защо са разходвани средства за
спортни мероприятия с 20 000лв. повече, защо са разходвани в културния календар със
16 000лв. повече от предвидените в бюджета? Въпроси към изпълнението на бюджет 2015г.,
които трябва да формулираме и изразим по-ясно при приемане на отчета на бюджет 2015г.
Информацията не е в пълния си обем, защото тук не са отразени част от задълженията за
проектиране, част от задълженията към проектите. Призовавам колегите да не приемат
информацията в този вид.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Вие се връщате 1,5 година назад, през това време не се ли
интересувахте, не питахте ли, Вие бяхте част от ръководството на тази община, даже и
опозиция?
Ал. Александров – общ. съветник: Мога да ви представя справка на всички питания, които
съм направил в писмен вид. Ако имах част от отговорите нямаше да говоря сега.
Кр. Железов – общ. съветник: Мен ме смущава нещо друго. Какво е това информация за
състоянието на бюджета? Ако има такава информация тя трябва да се даде и да се приеме за
сведение, това не е отчет за бюджета или някой дава информацията, за да си създаде
доказателства в своя полза за евентуални бъдещи действия, например искания заем. Имаше
една сесия, на която г-н Емурла в качеството си на ИД Кмет запозна обществеността със
състоянието на общината. Сега ние ще гласуваме точка за приемане на информация за
бюджета, е няма такова животно, това не е отчет за бюджета. За това аз не гласувах, а не че
не съм съгласен с цифрите, това е за един изминал период. Когато ни се предостави отчет за
бюджета как е изпълнен, тогава ще бъде разгледан как е изпълнен и тогава ще го приемем
или не.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Г-жо Димитрова, ще имаме ли отчет на бюджета или ще си
остане информация?
Н. Димитрова – Началник отдел БФСД: Ще има отчет на бюджета към 31.12. По
Правилник се предоставя информация за състоянието на 6 месеца, но сега в един междинен
период ми поискахте информация за състоянието, която предоставих. Това е част от отчета,
защото информацията реално дублира отчетни данни и няма как да бъде различна от отчета,
но не е отчет за изпълнението на отчета. Постарах се да се доближа до съдържанието, което
сте очаквали.
Н. Христов – общ. съветник: Г-жа Димитрова каза, че отчета на бюджет 2015г. ще бъде
предоставен до 31.12.2016г., нали така?
Н. Димитрова – Началник отдел БФСД: Да, така е по закон.
Н. Христов – общ. съветник: Редно е такава информация да се внася на тримесечие, за да
вижда бюджета в какво състояние е, защото отчета на бюджета се приема по закон до 31.12.
следващата година.
Ал. Александров – общ. съветник: По закон отчета се внася не по-късно от 31.12., което не
означава, че можем през м. Януари да го разгледаме. Но е добре като имаме отчета на 2015г.
да имаме и отчета на 2014г.
Н. Димитрова – Началник отдел БФСД: Отчета за 2014г. по Закона за публичните
финанси е внесен още през м. Май 2015г. пред Председателя на ОбС, който е длъжен по
закон да организира публичното му обсъждане и неговото приемане до края на 2015г. Отчета
на бюджет 2015г. ще бъде предоставен за разглеждане и приемане от Общински съвет в края
на м. Март или началото на м. Април 2016г.
инж. Е. Емурла-Зам.-кмет по САКГ: С този документ се запознах в движение, не съм на
„ти” с цифрите, но едно е притеснителното от моя страна, защото отговарям за
строителството, най-сетне. В Капиталовата програма разходите са направени, няма уточнени
планове, но има изпълнение. Има един документ, който вие не сте виждали но аз го видях. За
следващата година по някакво си усмотрение, цялата Капиталова програма е разпределена,
заложени са едни средства, които трябва да се изхарчат в следващ етап и когато трябва да
приемаме бюджета на общината за 2016г., тогава няма да имам възможност да ви предложа
вариант с какво и как и кметовете, които поискаха нещо от общината да не можем да ги
заложим. Този документ е изготвен от Нина Димитрова и подписан от г-н Георги Георгиев,

но за тези средства и цифри ние не можем да носим отговорност за начина, по който са
изразходвани.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, ако няма други въпроси, обявявам процедура на
гласуване. Който е съгласен да бъде приета информацията за състоянието на бюджета на
Община Дългопол към 31.10.2015 г., моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 4 гласа;
“ПРОТИВ” – 4 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 9 гласа.
Със 4 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 4, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 9, на основание чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 3-4
Не приема информацията за състоянието на бюджета на Община Дългопол към 31.10.2015 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол,
относно: Предложение за поемане на дългосрочен общински дълг чрез временен безлихвен
заем от Централния бюджет.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Н. Христов – общ. съветник: Както и на комисията, така и сега ще кажа защо ме
притеснява, че има фиксирана цифра 990 000лв. Това е встъпване в дълг, да не говорим, че
трябва да има обществено обсъждане. Притеснява ме, че в тези 990 000лв. са включени и
365 000лв., за които към настоящият момент процедурата приключи и очакваме от там едни
допълнителни приходи от над 365 000лв., информацията е, че за около 800 000лв. са
продадени земите и се очаква от там да дойдат допълнително около 500 000лв. Второто,
което ме притеснява е, че има едни 146 000лв., те са във връзка със сметосъбирането и
сметопочистването, за които загубихме делото на първа инстанция, но има втора инстанция,
които ще бъдат изискуеми най-вероятно догодина. Като се сметнат тези суми, се оказва, че е
безсмислено дълга да бъде в такъв размер. Но най-вече ме притеснява, че имаме едно
задължение към държавния бюджет от 1млн. и 200хил. лв. и да не стане така, че с искането
на тези 990 000лв. от Министерството на финансите, дълга ни да стане изискуем и да се
налага да връщаме 2млн. и 100хил. лв. Призовавам общинските съветници хубаво да си
помислят да не стане така, че да връщаме 2млн. и 100хил. лв. в рамките на 1 година.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Г-н Христов, нали Ви е ясно, че без значение дали искаме или
не 1млн. и 200хил. лв. могат да бъдат поискани всеки момент?
Н. Христов – общ. съветник: Разбира се, затова е и моето притеснение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: По повод питане на д-р Диянова, относно търга за земите,
искам да поясня, че търга все още не е приключил и нито общински съвет, нито общинска
администрация можем да знаем на каква цена ще бъдат продадени и дали изобщо ще бъдат
продадени. Днес изтича срока към този, който е предложил най-високата оферта – около
2млн., от там-нататък ние не можем да знаем дали и колко постъпления ще има.
Ал. Александров – общ. съветник: ЧСИ-то продава земята. Някой дава ли си ясна сметка
кога ще дойдат тези пари в касата на общината независимо от сумата? Сериозни трудности
ще има, защото за част от земите няма приет план за земеразделяне, няма къде да се посочат
тези ниви, може номерата на скиците, които са вложени в търга да не съответстват или да не
спечелил търг за нещо, което не е общинско. Може да влязат в близката 1 година, може и да
не влязат. Ако влязат пък 2млн., тогава ще изплатим и тези 900 000лв.
Кр. Железов – общ. съветник: Основание за даване на съгласие за дълга е покриването на
временния касов недостиг на бюджета на община Дългопол. В информацията, която не се
прие преди малко имаше текущи задължения в размер на 970 000лв. Значи в общи линии
текущите задължения кореспондират с искания заем. В докладната записка говорите за касов
разрив. Значи ли това, че ако бъде отпуснат искания дълг, ще се покрият текущите

задължения по Вашата информация от 970 000лв. или тези средства ще се разходват за други
цели с оглед недостига на касовата наличност?
Н. Димитрова – Началник отдел БФСД: Ако заема бъде отпуснат не се знае първо в какъв
размер ще бъде отпуснат, това е приблизителната цифра 990 000лв., които не достигат за
разплащане на неразплатените разходи. Ако заема бъде отпуснат в този размер, ще бъдат
разплатени тези задължения, които са посочени в информацията. Ако обаче бъде отпуснат в
по-нисък размер, защото Министерството на финансите обикновено не отпуска искания
размер, тогава ще ви представя нова докладна, където Общински съвет ще каже точно кои
разходи да се заплатят. Може Министъра на финансите да отпусне безлихвен заем за
заплащане само на капиталови разходи, без текущи. Така, че всичко зависи от
Министерството на финансите, тогава и Вие ще бъдете уведомени и ще кажете точно какво
да се плати. Сега само давате съгласие Кмета да предприеме действия.
Кр. Железов – общ. съветник: Предложението за разходване на евентуално отпуснатия заем,
ако се одобри в този размер ще бъде инициатива от Вас, освен ако няма условия от
Министъра на финансите за покриване на конкретна част. Аз питам дали ако бъде отпуснат в
цял размер, Вие ще направите предложение за покриване на текущи задължения по
информацията, която сте дали в размер на 970 000лв. или ще бъдат разходвани за нещо
друго.
Н. Димитрова – Началник отдел БФСД: Аз пак ще повторя, след като подготвих
информацията за Общински съвет, по нареждане на г-н Георгиев, направих допълнителен
анализ на всички неразплатени разходи, за които има представени фактури в счетоводството
на общината и са осчетоводени като задължения към доставчиците. Всички неразплатени
разходи към 31.10.2015г., възлизат на 1 247 498лв. Само ще фиксирам: трудови разходи за м.
Септември и м. Октомври 2015г. – 159 000лв.; текуща издръжка – 595 000лв.; капиталови
разходи – 495 000лв. От тези 1 200 000лв. просрочените задължения са: за текуща издръжка –
335 000лв.; капиталови разходи – 317 000лв. Неотложните предстоящи разходи към
31.12.2015г. ще възлязат на някаква друга сума, която е посочена в информацията. Така, че
996 000лв. са прогнозния размер, който няма да достигне към 31.12.2015г., който включва
същите тези разходи, които са в информацията плюс допълнително възникналите. Ако
Министерството на финансите отпусне този безлихвен заем, ако няма конкретна цел, а е за
покриване на недостига с Ваше решение ще се прецени точно какво да се плати, защото
кмета няма правомощията да каже сам това.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, предлагам да прекратим разискванията. Какво е
становището на ПК „Финанси и бюджет”?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Становището на комисията е да бъде приет проекта за
решение от докладната.
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

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

„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„Възд. се”
16. Лъчезар Колев Лазаров
„Възд. се”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4 гласа.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, на основание чл. 21, ал.1, т. 10
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 17 от Закона за
общинския дълг, във връзка с предложение на Кмета на Община Дългопол, относно поемане
на дългосрочен общински дълг, Общински съвет Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 3-5
Дава съгласие кмета на община Дългопол да предприеме необходимите действия пред
Министерство на финансите за отпускане на временен безлихвен заем по реда на чл. 103,
ал.1 от Закона за публичните финанси при следните условия:
1. Максимален размер на дълга - 990 000 лева;
2. Валута на дълга - български лева;
3. Вид на дълга - временен безлихвен заем;
4. Цел на дълга - Покриване на временния касов недостиг по бюджета на община
Дългопол;
5. Условия за погасяване: без лихви, такси и комисионни;
6. Срок за погасяване – безлихвения заем подлежи на възстановяване по ред, начин и в
срокове определени от Министъра на финансите;
7. Обезпечение: Настоящи и бъдещи постъпления по бюджетната сметка на Община
Дългопол, по смисъла на чл.6, ал.1, т.1 от Закона за общинския дълг.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – В.И.Д. Кмет на Община
Дългопол, относно: Предложение за изработване на Подробен устройствен план – План за
регулация за изменение на кв.1 и кв.8 от регулационния план на с. Поляците, общ. Дългопол,
обл. Варна.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
инж. Е. Емурла-Зам.-кмет по САКГ: Аз предлагам и кмета на с. Поляците да си каже
мнението, макар че може и да не е запознат. Ще обясня за какво става въпрос. Докладната е
във връзка с едно искане на собственици на имоти в с. Поляците. Имотите се намират над
детската градина. Понеже всички отчуждителни мероприятия, които са били по закон този
път да съществува реално на място го няма, а по план е бил предвиден. Имали сме срокове, в
които Общински съвет е можел да изкупи тази част от имотите, да прокара този път и реално
този път да съществува, но понеже тези срокове са минали, хората са в правото си, за да имат
урегулиран поземлен имот, а не две части и по средата да минава един проектиран път, за да
могат в последствие да имат право като собственици да си строят или да си продават имота.
Затова е необходимо с решение на ОбС този път да бъде одобрен или неодобрен. Нашето
предложение е да бъде одобрен, защото тези срокове са изминали. Собствениците искаха да
бъде отворен пътя от другата страна на техните имоти, но тогава ОбС реши, че няма
потребност и няма финансовата възможност, защото трябваше да ги обезщетим и отказаха да
бъде прокаран този път. Сега предложението е обратно на тогавашното, не да се отвори пътя,
а вече да не съществува в частта, която попада в тези три имота.
Л. Лазаров – общ. съветник: Тъй като тук е представена частично скица на ситуацията,
мисля, че този път продължава и през други имоти, има ли достъп до горните имоти, защото
това може да доведе до напрежение сред другите хора и трябва да се вземе някакво
адекватно решение. Ако се премахне този път той до къде стига и в каква част е разумно да
го премахнем?

инж. Е. Емурла-Зам.-кмет по САКГ: Предложението е на конкретните собственици,
наистина няма предложение за целия квартал, но тава не е ангажимент на общината. Ако е
имала интерес община Дългопол този път да бъде отворен е трябвало да направи тези
мероприятия, които са изброени в докладната и в рамките на тези срокове, които са изтекли
през 2011г. е трябвало да се предприемат всички законосъобразни действия. В предишния
Общински съвет с отказа, който направихме уведомихме собствениците за техните
намерения и писмено можеха да поискат от общината, но към днешна дата няма нищо
такова.
М. Исмаил – кмет на с. Медовец: Наистина предния общински съвет отказа този път. Това
касае едни имоти на граждани, които плащат такса смет, земята е в регулация, а нямат
достъп до имотите си. А сега общината иска въобще да ги затвори, да нямат никакъв достъп,
а някои искат да строят. Тези парцели са в регулация, а хората не са уведомени, че ще им се
откаже. Аз приканвам пътя да не се затваря.
инж. Е. Емурла-Зам.-кмет по САКГ: Предлагам докладната да се отложи за разглеждане на
следващото заседание на Общински съвет.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване. Който е съгласен докладната
записка от инж. Емурла Емурла – В.И.Д. Кмет на Община Дългопол, относно: Предложение
за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация за изменение на кв.1 и
кв.8 от регулационния план на с. Поляците, общ. Дългопол, обл. Варна, да бъде отложена за
разглеждане на следващото заседание на Общински съвет, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1,
т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 3-6
Отлага за разглеждане на следващото заседание на Общински съвет – Дългопол докладната
записка от инж. Емурла Емурла – В.И.Д. Кмет на Община Дългопол, относно: Предложение
за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация за изменение на кв.1 и
кв.8 от регулационния план на с. Поляците, общ. Дългопол, обл. Варна.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – В.И.Д. Кмет на Община
Дългопол, относно: Изразяване на съгласие за изменение на ПУП-ПР на УПИ ІІІ-„читалище,
младежки дом, кметство” в кв.12 в с. Поляците, общ. Дългопол, обл. Варна.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
инж. Е. Емурла-Зам.-кмет по САКГ: Тук става въпрос за това, че в имота, който е общ
между общината и собственика, който има сграда, по закон трябва да има обособен имот за
самата сграда и той е в правото си да го поиска, за да можем да му отредим имот, който по
някакъв начин не може да бъде съсобствен с общината и да ликвидираме съсобствеността.
Разбира се този прилежащ терен за съответната сграда собственика има право да го изкупи и
ще има приходи за общината.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какви са становищата на ПК „Собственост и стопанство” и ПК
„Териториално устройство и екология”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Р. Дукова – Предс. на ПК ТУЕ: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.

Със 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл.21, ал.1.
т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 3-7
1.Дава съгласие да се измени регулационния план на с.Поляците общ.Дългопол обл.Варна
одобрен със Заповед № 1449 / 07.09.1987 г. в частта си на УПИ ІІІ-„читалище, мл.дом,
кметство" в кв.12, като се обособи сапостоятелен УПИ за сграда (дискотека) собственост на
Осман Мехмедов Ахмедов съгласно нотариален акт № 46, том ІIІ, дело № 628 / 1997 г.
2.Упълномощава кмета на Община Дългопол да предприеме всички законови действия по
изпълнение на решението.
ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол,
относно: Избор на представител в Общото събрание на съдружниците на “Водоснабдяване и
канализация-Варна”ООД-Варна.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на Председателския съвет?
Н. Христов – Зам.-Предс. на ОбС: 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
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1, т.
9 от ЗМСМА, чл. 137 ал. 1 от ТЗ, Общински съвет Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 3-8
1. Определя за представител на Община Дългопол в Общото събрание на съдружниците на
„Водоснабдяване и канализация" ООД – Варна, Георги Киров Георгиев - Кмет на община
Дългопол.
2.Общински съвет Дългопол възлага на представителя да гласува по своя преценка, относно
всички решения на провежданите събрания на съдружниците във «ВиК» ООД - Варна.

3. При необходимост представителя на Община Дългопол в Общото събрание на
съдружниците на „Водоснабдяване и канализация" ООД - Варна, Георги Киров Георгиев
може да упълномощава друго лице от Община Дългопол с горните права, без да е
необходимо допълнително решение на ОбС - Дългопол.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол,
относно: Избор на представител на община Дългопол в Областния съвет за развитие на
област Варна.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на Председателския съвет?
Н. Христов – Зам.-Предс. на ОбС: 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” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1.
т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет –
Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 3-9
Определя за свой представител, който да бъде член на Областния съвет за развитие на област
Варна адв. Злати Станев Златев – Председател на Общински съвет – Дългопол.
В 11:15ч. бе обявена 10 минутна почивка, след което заседанието продължи със 17
общински съветника.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол,
относно: Информация във връзка с кандидатстване и реализиране на проекти по
Оперативните програми на Европейските фондове.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Н. Христов – Секретар на ПК СПЕП: Становището на комисията е да бъде приета
информацията, като бъде добавено като т.2 в проекта за решение: Да бъде предоставена
пълна информация, относно проектите, за които е дадено съгласие за кандидатстване от
Общински съвет-Дългопол, както и за всички проекти подадени, финансирани и
нефинансирани от Републиканския бюджет, до следващото заседание на ОбС-Дългопол.
М. Иванова – Предс. на ПК СПЕП: Информацията да бъде за всички проекти, за които
Общински съвет е дал съгласие в предния мандат, не само за тези, които са одобрени и
финансирани, а и за тези, които са изработени, но останаха да бъдат финансирани в
следващия програмен период, поради факта, че приключи по ПРСР. Водния цикъл е подаден,
но не е финансиран. В тази информация не виждам доста проекти по меките мерки, които
бяха изпълнени и безкрайно важни.
В. Върбанов-Дир. дирекция ИППОП: Ще бъде подадена информацията. Във връзка с плана
за Енергийна ефективност има неща, които останаха като дупки, заради неизпълнени
технически мероприятия не в самите проекти, защото не зависят от тези проекти. Този план
ще бъде предоставен през м. Декември.
М. Иванова – Предс. на ПК СПЕП: Понеже се подхвърли реплика за доплащане по
Енергийна ефективност, г-н Върбанов знае много добре, че когато някой участва в процедура
и печели търг, той е наясно с това какво ще изпълнява и как. Така, че апелирам да бъде
защитен интереса на общината и изпълнителите да свършат всичко, за което са подписали
договор.

В. Върбанов-Дир. дирекция ИППОП: На всички сгради по Енергийна ефективност
покривите са изключени. В тази връзка по повод запитване от д-р Диянова, заедно с
изпълнителите спряхме подпокривното пространство, докато не се ремонтира покрива и
вътрешния ремонт на поликлиниката не е редно да бъде извършен, защото тече отвсякъде.
инж. Е. Емурла-Зам.-кмет по САКГ: Със Заповед на кмета е разпоредено на г-н Върбанов
и отдела да подготви такава информация. Ще ви дадем необходимата информация.
К. Балинова – Секретар на общ. Дългопол: Дирекция ИППОП отговаря за подаване на
проектните предложения, изпълнението и отчитането на всички проекти и като справка
можеше да бъде подадено. По ОПАК бяха изпълнени три проекта – за изготвяне на
Общинския план за развитие за новия програмен период, проекта за функционалния анализ
на общинска администрация и обучението на колегите по различни теми бяха включени в
различни проекти. Имаше изпълнен проект по ОПЧР, където бяха заложени и изпълнени
дейности по образователна интеграция на деца от етнически малцинства и другите социални
проекти, които са по фонд „Социална закрила”, но като бюджетна линия, като оперативна
програма г-н Върбанов като последваща информация ще я даде на общинските съветници.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Който е съгласен с предложението на ПК СПЕП да бъде
добавена като т.2 в проекта за решение: Да бъде предоставена пълна информация, относно
проектите, за които е дадено съгласие за кандидатстване от Общински съвет-Дългопол, както
и за всички проекти подадени, финансирани и нефинансирани от Републиканския бюджет,
до следващото заседание на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол с така направеното допълнение, моля да
гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
Със 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл.21, ал.1.
т.24, във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 3-10
1. Приема информация във връзка с кандидатстване и реализиране на проекти по
Оперативните програми на Европейските фондове, съгласно Приложение №1.
2. Да бъде предоставена пълна информация, относно проектите, за които е дадено
съгласие за кандидатстване от Общински съвет-Дългопол, както и за всички проекти
подадени, финансирани и нефинансирани от Републиканския бюджет, до следващото
заседание на ОбС-Дългопол.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Информация за подготовка на Община Дългопол за работа при зимни
условия.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Ал. Александров – общ. съветник: Редно би било на общинските съветници да се
предостави информация за щаба за действие при бедствия и аварии с телефоните им. В
информацията са посочени местата за приютяване при бедствия. Това е бившата ЦДГ
„Зорница”, само че при снеговалеж те са в бедствие, трудно може да се стигне до ЦДГ
„Зорница”. Защо не се използва общинския център за действия при бедствие, който е в СОУ-

то и който е снабден с всичко необходимо? Искам общинска администрация да ни подготвят
информация за елементарни неща – колко медицински чанти има за действия при бедствие и
аварии, колко носилки има, ако ни затрупа снега къде ще се настанят хората на хемодиализа,
къде е легловата база, кой ще ги обгрижва тези хора, защото тук става въпрос за
животоспасяващо мероприятие. Накратко искам да се дадат телефоните на щаба и да се
преосмисли центъра за настаняване на бедстващите и на хората на хемодиализа.
Н. Диянова – общ. съветник: Имаме две бедствия, от които трябваше да си направим поуки
– снега и наводнението. И при двете излязоха на преден план неща, от които би трябвало да
си вземем поука. Доколкото знам носилките са в поделението, но незнам в какво състояние
са, защото ако не се съхраняват правилно, стават негодни. Щаба трябва да работи като една
смазана машина, защото не сме застраховани от бедствие, деретата не са почистени.
инж. Е. Емурла-Зам.-кмет по САКГ: Във връзка с информацията съм наясно с това, че тя
няма да бъде приета от всички. Но това е ситуацията в общината, аз тепърва се запознавам с
нещата, защото 3,5 години аз не бях включен в щаба, сега за първи път съм Зам.-председател.
По отношение на контактите и връзките, мисля, че не е проблем да ги предоставим, но тук
говорим за координация. Ако почне да се звъни на всички от щаба според мен няма да
постигнем нищо, затова в следващата точка в плана е предвиден ред, по който може да бъде
решен този въпрос. Има телефон на дежурния, има телефон 112, има на полицията и като
има информация дежурния ще се свърже незабавно с кмета на общината, в случай, че няма
връзка с него ще се обади на мен. Така, че ние сме в готовност да реагираме. По отношение
на бедствието, което се случи в Дългопол, сами разбирате, че трябва да има по-кардинално
решение. Миналата седмица съм обиколил лично всички краища на града, има снимков
материал и докладна до Кмета за състоянието на отводнителните канали, наясно сме със
ситуацията тук и как може да бъде решен проблема със саваците и отводнителните
мероприятия. За съжаление тези неща е трябвало да бъдат направени през летния период,
сега ще ни струва повече време и повече средства. Поканили сме проектант, който отговаря и
е специалист по отводнителни мероприятия, заедно с него ще обиколим и се надявам да
намерим решение в най-близко време, за да се избегне най-лошото. По отношение на
мястото за настаняване, заложено е в предишния план, приемам предложението на г-н
Александров и ще го актуализирам. По отношение на чантите и носилките, наистина не съм
наясно къде се намират, но ще ги издирим и ще ги проверим.
Ал. Александров – общ. съветник: Редно е общинските съветници да знаят кои са
участниците в щаба и кой отговаря за непосредствената сигурност на хората при зимни
условия. Препоръчвам информацията да бъде по-конкретна, не така обща.
М. Иванова – общ. съветник: Редно е председателя на комисията за бедствия и аварии към
общински съвет да бъде член на щаба.
Н. Христов – общ. съветник: Защо в информацията пише, че при необходимост за справяне
с обстановката взимат участие и доброволческите формирования? Мисля, че те са длъжни.
Имаме ли квалифицирани водачи на МПС, които да управляват специализираните превозни
средства?
инж. Е. Емурла-Зам.-кмет по САКГ: Имаме регистрирано доброволческо формирование,
хората са обучени, ако се наложи ще ги ангажираме и затова на тях им се заплаща. Имаме
водачи на МПС, които са с необходимата компетентност.
Л. Лазаров – общ. съветник: Имам една препоръка към общинска администрация, понеже
имаме един много съществен резерв на територията на общината, знаете, че съм в
земеделския бизнес и периодично участваме в аварийни ситуации безвъзмездно.
Земеделската техника е много подходяща ако има обилен снеговалеж. С една строга
координация с всички земеделци в нашата община, които да покрият територията на селата в
техните региони, може да се постигне добър ефект с относително малки разходи.
инж. Е. Емурла-Зам.-кмет по САКГ: Приемам идеята и ще го организирам.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Прекратявам дебатите. Какво е становището на ПК „Обществен
ред и сигурност”?
Д. Иванов – Предс. на ПК ОРС: Да бъде приета информацията.

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” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1.
т.23, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 3-11
Приема информацията за подготовка на Община Дългопол за работа при зимни условия за
периода Ноември 2015год.-Март 2016 год.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на план да действия в Община Дългопол при есенно-зимни
условия за периода Ноември 2015 – Март 2016 година.
инж. Е. Емурла-Зам.-кмет по САКГ: Уведомили сме всички компетентни и отговорни
институции, които имат касателство към изпълнение на този план – полиция, пожарна, бърза
помощ, ВиК, медицинския център, пътно управление с уведомителни писма със списъка на
щаба, запознати са и с този план. Смятам, че съвместно ще се справим при възникнала
ситуация.
Н. Христов – общ. съветник: В т. 3. от плана казвате, че Община Дългопол ще извършва
снегопочистване, опесъчаване и обработка на заледени участъци след провеждане на
процедура за избор на фирма изпълнител, а до тогава със собствени сили и средства. Кога ще
бъде извършена тази процедура, означава ли, че през м. Януари или м. Февруари ще стане?
инж. Е. Емурла-Зам.-кмет по САКГ: Към днешна дата наистина нямаме избран
изпълнител, но в случай, че има такава потребност ще си съдействаме с кооперациите и
фирмите.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво е становището на ПК „Обществен ред и сигурност”?
Д. Иванов – Предс. на ПК ОРС: Да бъде приет плана за действия при зимни условия.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
Със 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл.21, ал.1.
т.23, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 3-12
Приема план за действия в Община Дългопол при есенно-зимни условия за периода Ноември
2015год.-Март 2016 год.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Отчет за състоянието на дърводобива в приходната и разходната част за
периода 01.01.2015-31.10.2015г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Ал. Александров – общ. съветник: В докладната виждаме сума от печалба в размер на
71 000лв. Искам да разбера как е формирана тя, защото в информацията за бюджета, нещата
се разминават. В последната сесия на предишния общински съвет, където ни беше

предоставена информация за състоянието на бюджета, нещата бяха съвсем различни. Там се
говореше за загуба от 20 000лв., тук говорим за печалба от 71 000лв. как става това?
инж. Е. Емурла-Зам.-кмет по САКГ: При съставяне на докладната, всичко, което е
оформено като цифри е извадка от счетоводен отдел. А за това да се генерира печалба към
днешна дата има само едно логично обяснение, че определени фирми, които са дължали
някакви средства към момента са реализирали плащане и се генерира печалба от 28 000лв.
От отдела по дърводобив твърдят, че печалбата е по-голяма от 71 000лв., но ние не работим с
твърдения, а с цифри.
Н. Христов – общ. съветник: Тук има една печалба от 71 000лв., в същият момент в
информацията за бюджета има една сума от 74 000лв., където някои фирми са фактурирали и
на които им е предоставена дървесината, обаче са забравили да платят. Знаете ли кои са тези
фирми? Можете ли да изготвите една справка за следващото заседание на общински съвет?
инж. Е. Емурла-Зам.-кмет по САКГ: Ще предоставя информацията официално в писмен
вид.
М. Иванова – общ. съветник: За една дейност може клиентите да не са платили, печалбата
няма нищо общо с това дали ние имаме задължения някъде или клиентите не са си платили.
Документите се обработват в счетоводния отдел и това, че не е платено от клиенти не
означава, че дейността не е на печалба.
инж. Е. Емурла-Зам.-кмет по САКГ: Аз не съм съгласен, защото ако ви бях казал, че
разходите и приходите са толкова и не очакваме плащане от фирми, за това сме извършили
разходи, печалбата щеше да бъде 28 000лв. и тогава щяхте да кажете този дърводобив за
какво е като не генерира приходи и печалба. Затова, за да имаме обективност приемете и
двете цифри за верни.
М. Муталиб – общ. съветник: Това е счетоводна печалба, но парите ги няма.
Ал. Александров – общ. съветник: Несъответствието не е от 20 000лв., в информацията
пише фактурирани, но неизплатени 42 000лв. В другата информация вземане от клиенти от
продажба на дърва – 80 000лв. Тази информация е от счетоводния отдел, те работят по
документи.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво е становището на ПК „Собственост и стопанство” и ПК
„Финанси и бюджет”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Становището на комисията е отрицателно.
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Становището на комисията е отрицателно.
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” – няма;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 16 гласа.
Със 0 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 16, на основание чл.21, ал.1.
т.23, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 3-13
Не приема отчета за състоянието на дърводобива в приходната и разходната част за периода
01.01.2015-31.10.2015г.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на
Община Дългопол, относно: Прекратяване на членство на Община Дългопол в Сдружение с
нестопанска цел „Местна инициативна група Камчия”.
Г. Георгиева-Директор дирекция: През 2007г. имаше предложение от община Аврен да
бъде учредена „Местна инициативна група Камчия”, която обаче не беше по правилата на
„Лидер”. Участваха 4 общини – Аврен, Долни чифлик, Дългопол и Бяла, но се получи така,
че Долни чифлик излязоха без да уведомят другите и имахме проблем, а сега всички общини

са излезли от МИГ-Камчия. Ние искаме да подадем заявление по подготвителната мярка,
затова е редно и ние да излезем. Трябва да се вземе решение, тъй като си имаме МИГДългопол.
В 12:25ч. Насуф Насуфов излезе от залата и заседанието продължи с 16 общински
съветника.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво е становището на Председателския съвет?
Н. Христов – Зам-Предс. на ОбС: Становището на комисията е положително.
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
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
отсъства
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21 ал.1 т.15
от ЗМСМА, чл.22 ал.1 т.1 от ЗЮЛНЦ и на основание чл.13 ал.1 т.1 от Устава на СНЦ „МИГКамчия”, Общински съвет Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 3-14
1.Да се прекрати членството на община Дългопол и пълномощията на представителя
на общината в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Камчия”, ЕИК
148109722, рег. с реш. 4235 от 16.05.2007 по ф.д.2212/2007 на Варненски окръжен съд.
2.Упълномощава кмета на община Дългопол, да извърши всички необходими
действия по прекратяване на членството на Общината в СНЦ „МИГ - Камчия” на основание
настоящото едностранно изявление по смисъла на чл.22 ал.1 т.1 от ЗЮЛНЦ и чл.13 ал.1 т.1
от Устава на Сдружението.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Участие на Община Дългопол в местно партньорство във връзка с
кандидатстване с проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за

периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР).
В 12:28ч. Насуф Насуфов влезе в залата и заседанието продължи с 17 общински съветника.
Г. Георгиева-Директор дирекция: Има възможност отваря се мярка с две подмярки, едната
е за подготвителните дейности, другата е за изпълнение на самите стратегии. Срока за
подаване на заявления по тази мярка е до 10.11.2015г. и ако общината кандидатства сама има
много по-малко точки. Единствената възможност е да се обединим с община Смядово, но за
целта е нужно решение на Общински съвет и след това вече да стартират и другите дейности.
Бюджета на мярката за стратегията е 25 000евро, а след това когато се кандидатства за
изпълнение на стратегията бюджета е 6млн. лв.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво е становището на ПК „Стратегическо планиране и
европроекти” и Председателския съвет?
Н. Христов – Секретар на ПК СПЕП: Да бъде приет проекта за решение.
Н. Христов – Зам-Предс. на ОбС: Становището на Председателския съвет е положително.
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
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1,
т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10, ал.2 от
Наредба №16 от 30 юли 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни
дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Общински съвет Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 3-15
1. Дава съгласие и одобрява участието на Община Дългопол в създаване на местно
партньорство във връзка с подаване на Заявление за подпомагане по подмярка 19.1 „Помощ
за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), подкрепена от

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) заедно със следните
партньори:
 Община Смядово със седалище: гр. Смядово, пл. „Княз Борис I“ №2,
представлявана от Иванка Петрова Николова – Кмет на Община Смядово – за публичния
сектор;
 „Местна инициативна група Дългопол“ със седалище: гр. Дългопол, ул. „Г.
Димитров“ №105, представлявана от Николай Иванов Христов - юридическо лице,
регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел - за нестопанският сектор;
 „ТЕХНОСТРОЙ - Г” ЕООД със седалище: гр. Смядово, ул. „Хан Омуртаг“
№5, представлявано от Генчо Генчев - лице, регистрирано по Търговския закон - за
стопанският сектор. ЕИК 127622102.
с водещ партньор и кандидат за финансова помощ по проекта „Местна
инициативна група Дългопол“ и с териториален обхват административните граници на
Общините Дългопол и Смядово, обхващащ всички населени места на териториите на двете
общини.
2. Определя за свой представител по изпълнение на проекта и подписване на
споразумение за партньорство във връзка с кандидатстване за финансова помощ по подмярка
19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР),
подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) –
законният представител на Общината - Кмета на община Дългопол – г-н Георги Киров
Георгиев.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Злати Златев – Председател на ОбС Дългопол, относно: Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на
Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Очаквам вашите предложения за допълване на т.2 от проекта за
решение за заместващ делегат.
Н. Христов – Общински съветник: Предлагам за заместващ делегат да бъде избран един от
Зам.-председателите на Общински съвет.
Л. Лазаров – Общински съветник: Предлагам г-жа Иванова.
М. Иванова – Общински съветник: Давам си отвод.
Д. Иванов – Общински съветник: Предлагам Халил Исмаилов.
Х. Исмаилов – Общински съветник: Давам си отвод.
М. Иванова – Общински съветник: Предлагам Николай Христов.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: По предложението на г-жа Иванова, който е съгласен при
невъзможност за участие на определения делегат в заседание на Общото събрание, той да
бъде заместван от Николай Христов, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” –17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво е становището на Председателския съвет?
Н. Христов – Зам-Предс. на ОбС: Становището на Председателския съвет е 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 с така направеното
допълнение към т.2, моля да гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1,
т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ, Общински съвет
Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 3-16
1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в
Република България представителя на общинския съвет Злати Станев Златев –
Председател на Общински съвет-Дългопол.
2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в заседание на Общото
събрание, той ще бъде заместван от Николай Иванов Христов – Заместник председател на Общински съвет-Дългопол.
ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Определяне броят на кметските наместници на територията на община
Дългопол и определяне на правомощията им съгласно ЗМСМА.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на Председателския съвет и на ПК „Териториално устройство и екология”?
Н. Христов – Зам-Предс. на ОбС: Становището на Председателския съвет е да бъде приет
проекта за решение.
Р. Дукова – Предс. на ПК ТУЕ: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1 т.
23 във връзка с чл. 46а, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 3-17
І. Утвърждава кметски наместници в следните населени места - с. Арковна, с.Красимир, с.
Сладка вода.
ІІ. Определя правомощията на кметските наместници както следва:

1.Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия в
населеното място;
2.Отговаря за стопанисването на общинската собственост на територията на населеното
място;
3.Управлява имотите предназначени за изпълнение на функциите на местната
администрация;
4.Отговаря за опазването на околната среда и организира участието на населението в
мероприятията в тази насока;
5.Организира охраната на полски имоти и поддръжката на полските пътища със
съдействието на общината;
6.Води
регистър на населението и за гражданското състояние;
7.Извършва административни услуги на физически и юридически лица /удостоверения за
наследници, служебни бележки и други удостоверения удостоверяващи факти и събития
настъпили в населеното място /;
8.Участва
в подготовката на местни и частични избори и референдуми;
9.Съдейства на БТ-Провадия и Дирекция „Социално подпомагане” - Провадия по
изясняване на факти и обстоятелства по издирване на безработни и социално слаби
граждани;
10.Оказва съдействие на специализираните органи и осигурява опазването на обществения
ред, има правомощия на чл.68, 70, 73, 74, 76, 78 и 80 от Закона за МВР в населеното място до
пристигането на полицейските органи;
11 .Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
12.Представлява
общинската администрация пред населението, пред обществените и
пред други организации и пред други кметства;
13.Уведомявадо 48 часа общинската администрация Дългопол за всеки смъртен акт;
14.Организира изпълнението на актовете на Общинския съвет Дългопол и на кмета на
общината, отнасящи се до територията и гражданите на населеното място;
15.Изпълнява функциите възложени му от кмета на общината, в т.ч. и функциите на
длъжностно лице по гражданското състояние;
16.Представлява
населеното място пред други лица и институции в случаите, когато това
е предвидено в нормативните актове;
17.Извършва връчването на документи, призовки и съдебни книжа, изпратени от
прокуратурата, компетентен съд, общината и други държавни органи, съгласно изискванията
на действащото законодателство;
18.На основание чл.83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност удостоверява
подписите на частните документи , които са едностранни актове и не подлежат на вписване ,
подписа и съдържанието на пълномощно по чл.37 от Закона за задълженията и договорите,
както и верността на преписите и извлеченията от документи и книжа;
19.Подпомага
администрацията при събирането от населението на дължимите се
данъци и такси по ЗМДТ;
20.Прави тримесечен публичен отчет пред населението;
21.Организира за сметка на общинския бюджет доброволни формирования за гасене на
горски пожари по реда на Закона за защита от бедствия;
22.В своята работа кметския наместник може да бъде подпомаган от обществен съвет, избран
от населението на общо събрание.
ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТ: Докладна записка от Злати Златев – Председател на ОбС Дългопол, относно: Избор на пълномощен представител на Асоциация общински гори.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какви са становищата
на ПК „Собственост и стопанство” и ПК „Териториално устройство и екология”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Р. Дукова – Предс. на ПК ТУЕ: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!

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

РЕШЕНИЕ 3-18
1. Определя за пълномощен представител в Общото събрание на Асоциация общински
гори представителя на общинския съвет Злати Станев Златев – Председател на
Общински съвет-Дългопол.
2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 представител в заседание на
Общото събрание, той ще бъде заместван от инж. Ганка Иванова Димитрова –
лесоинженер.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Определяне на представител на Община Дългопол за участие в общото
събрание на асоциация по ВиК на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация-Варна” ООД.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какви са становищата
на ПК „Териториално устройство и екология” и Председателски съвет?
Р. Дукова – Предс. на ПК ТУЕ: Да бъде приет проекта за решение.
Н. Христов – Зам-Предс. на ОбС: Становището на Председателския съвет е 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

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„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
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал. 1,
т.15 и ал.2 от ЗМСМА, както и чл.198Е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински съвет
Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 3-19
1. Дава мандат на Георги Киров Георгиев-Кмет на Община Дългопол да представлява
Община Дългопол в общото събрание на асоциация по ВиК на обособената територия
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Варна"ООД, което ще се проведе на
18 декември от 10,00 часа в заседателната зала на Областна администрация Варна.
2. Избира за втори представител инж.Емурла Ахмед Емурла-заместник-кмет по САКГ
при невъзможност за присъствие от Георги Киров Георгиев-Кмет на Община
Дългопол.
3. Упълномощава Георги Киров Георгиев-Кмет на Община Дългопол и инж.Емурла
Ахмед Емурла-заместник-кмет по САКГ да гласуват в общото събрание на асоциация
по ВиК, както следва:
3.1. По първа точка от дневния ред-„за"
3.2. По втора точка от дневния ред-„по своя преценка"
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Заявления за еднократна помощ.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Колеги, в комисията постъпиха 9 заявления за социално
подпомагане и още едно, което се разгледа на Председателски съвет за отпускане на дърва за
огрев. Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150лв.
на Галина Тодорова Кирова, заявление с вх. № 9400-2069/12.10.2015 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150лв. 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

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

„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 17 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 3-20-1
1.Отпуска еднократна помощ на Галина Тодорова Кирова – жител на с. Камен дял, в размер
на 150 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на Председателския съвет е да бъдат
отпуснати безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Нела Алекова Юлиянова, заявление с вх. №
9400-2346/18.11.2015 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
да бъдат отпуснати безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Нела Алекова Юлиянова, 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
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 17 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 3-20-2
1.Да бъдат отпуснати безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Нела Алекова Юлиянова – жител
на с. Аспарухово.
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.№ 94001911/15.08.2015 г. от Емилия Иванова Узунова да бъде отложено за разглеждане на
следващото заседание на ОбС-Дългопол, с мотива да ни бъде предоставена информация,
относно размера на необходимата финансова помощ, която трябва да отпуснем и
състоянието на детето.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура гласуване, който е съгласен да бъде
отложено за разглеждане заявление с вх.№ 9400-1911/15.08.2015 г. от Емилия Иванова
Узунова, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.23
от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 3-20-3
Отлага за разглеждане на едно от следващите заседания, заявление с вх.№ 94001911/15.08.2015 г. от Емилия Иванова Узунова от гр. Дългопол.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: За всички останали заявления, становището на комисията е
отказ.
Други предложения нямаше и се пристъпи към гласуване.
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, на основание чл. 21, ал.1, т.23
от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 30-20-4
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Заявление с вх. №9400-2282/12.11.2015 г. от Фатме Ахмед Емин с адрес гр. Дългопол.
2. Заявление с вх. № 9400-2035/06.10.2015г. от Гергина Златева Иванова с адрес в гр.
Дългопол.
3. Заявление с вх. № 9400-2022/01.10.2015 г. от Марияна Ангелова Ангелова с адрес с.
Величково
4. Заявление с вх. № 9400-2038/06.10.2015г. от Есма Ахмедова Алидова с адрес в гр.
Дългопол.
5. Заявление с вх. № 9400-2117/15.10.2015 г. от Марийка Атанасова Янакиева с адрес гр.
Дългопол.

6. Заявление с вх. № 9400-2118 /15.10.2015 г. от Гергина Атанасова Меракиева с адрес
гр. Дългопол.
7. Заявление с вх. № 9400-1316 /09.07.2015г. от Руска Атанасова Филчева с адрес гр.
Дългопол.
Ал. Александров – общ. съветник: Знаете, че в миналия общински съвет имаше комисия,
която взимаше решения между две заседания на общински съвет за спешни случаи. В нея
бяха включени Председателя на ОбС, Председателя на ПК „Здравеопазване и социални
дейности” и Зам.-кмета по ОКМСД, нейните решения се узаконяваха чрез
ПК
„Здравеопазване и социални дейности”. Предлагам да се актуализира тази комисия с
решение
по
тази
точка.
Н. Христов – общ. съветник: Предлагам това решение да се вземе с докладна записка.
Ал. Александров – общ. съветник: Нека това да бъде временна комисия до следващото
заседание на ОбС.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Който е съгласен да бъде избрана Временна комисия за
отпускане на неотложна финансова помощ при спешни случаи, в чийто състав да бъдат
включени Председателя на ОбС, Председателя на ПК „Здравеопазване и социални дейности”
и Зам.-кмета по ОКМСД с мандат до следващото заседание на Общински съвет-Дългопол,
моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.23
от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 30-20-5
Избира Временна комисия за отпускане на неотложна финансова помощ при спешни
случаи, в състав: Председателя на ОбС, Председателя на ПК „Здравеопазване и социални
дейности” и Зам.-кмета по ОКМСД, с мандат до следващото заседание на Общински съветДългопол.

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Злати Златев закри заседанието на
Общински съвет - Дългопол в 12:55 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/ Д. ТОНЧЕВА/
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