ПРОТОКОЛ

№4

от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 18.12.2015 г.

Днес, 18.12.2015 г. в гр.Дългопол, в залата на Общински съвет – гр.Дългопол от 09:30 часа,
се проведе 4-то редовно заседание на Общински съвет – Община Дългопол, Варненска област.
Присъстваха 16 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 /отсъства от 11:45ч. до 12:30ч./
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 /отсъства от 12:00ч. до 12:30ч./
13. Насуф Юсуфов Насуфов – отсъства
14. Маринка Димитрова Иванова – присъства /отсъства от 12:23ч. до 12:30ч./
15. Борислав Благоев Николов – присъства
16. Лъчезар Колев Лазаров – присъства
17. Гюлейдин Исмаил Кязим – присъства /отсъства от 09:30ч. до 10:25ч./
Предварително обявен проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Питания и предложения от граждани
2.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, както и за проекти, за които е дадено съгласие за кандидатстване от Общински съвет-Дългопол,
финансирани и нефинансирани от Републиканския бюджет.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Веселин Върбанов-Дир. дирекция ИППОП
Становище: ПК"Стратегическо планиране и европроекти"
3.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Актуализация плана
на капиталовите разходи пред 2015г. по източници на финансиране.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: Всички ПК + Председателски съвет
4.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Отчет по
изпълнение на Плана за устойчиво енергийно развитие на Община Дългопол за 2015г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Веселин Върбанов-Дир. дирекция ИППОП
Становище: ПК"Стратегическо планиране и европроекти"
5.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”
6.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за касовото
изпълнение на бюджета за 2014г. на община Дългопол и отчета за приходите и разходите по
сметките за средства от ЕС.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол

Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: Всички ПК + Председателски съвет
7.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Предоставяне на
лични автомобили за ползване за служебни нужди от община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж.Емурла Емурла-Зам.-кмет по САКГ
Становище: Председателски съвет
8.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Утвърждаване
структура на Общинска администрация.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова - Секретар на община Дългопол
Становище: ПК „Финанси и бюджет”
9.Докладна записка от Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол, относно: Предложение за
изменение на Наредба №1 за обществения ред, поддържане и опазване на чистотата на
територията на община Дългопол.
Вносител: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Докладчик: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Становище: Всички ПК + Председателски съвет
10.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Избор на местна
комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова - Секретар на община Дългопол
Становище: ПК „Собственост и стопанство”
11.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Определяне на
училища, преимуществени ползватели на училищни автобуси.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК „Образование, култура, младежки и
спортни дейности”
12.Докладна записка от Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол, относно: Избор на
Временна комисия за отпускане на неотложна финансова помощ при спешни случаи.
Вносител: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Докладчик: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
13.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Актуализация на
годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г.прекратяване на съсобственост в дворно място съставляващо ПИ с идентификатор №
47620.501.306 по кадастралния план на с. Медовец.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел УТОС
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”
14.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Актуализация на
годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г.отдаване под наем на имот частна общинска собственост дворно място с площ от 794 кв.м.
съставляващ УПИ XVII в кв.33 по плана на с. Медовец и сграда на три етажа със застроена площ 194 кв.м. /дясно крило на ЦДГ/
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел УТОС
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”
15.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Отдаване под наем
на имот частна общинска собственост-находящ се в УПИ I , кв.54 по плана на гр. Дългопол
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел УТОС
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”

16.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Актуализация на
годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г.Предоставяне на имоти публична общинска собственост за безвъзмездно управление.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел УТОС
Становище: ПК”Собственост и стопанство”
17.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Информация за
дейността по събирането на твърди битови отпадъци.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Елина Атанасова – Гл. експерт „Екология”
Становище: ПК”Териториално устройство и екология”
18.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 дейности”
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Всички се запознахте с проекта за дневен ред, като към настоящият
момент с направените промени на Председателски съвет остана от 19 точки. Имате ли други
предложения по дневния ред? Няма. Който е съгласен проекта за дневен ред да бъде приет за
дневен ред на днешното заседание, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Приет Дневен ред:
1.Питания и предложения от граждани
2.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Информация във
връзка с кандидатстване и реализиране на проекти, финансирани от Държавен фонд „Земеделие”,
националните програми с европейско съфинансиране и проекти, финансирани от републиканския
бюджет на Република България.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Веселин Върбанов-Дир. дирекция ИППОП
Становище: ПК"Стратегическо планиране и европроекти"
3.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Актуализация плана
на капиталовите разходи пред 2015г. по източници на финансиране.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж.Емурла Емурла-Зам.-кмет по САКГ
Становище: Всички ПК + Председателски съвет
4.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
изпълнение на Плана за устойчиво енергийно развитие на Община Дългопол 2012 - 2020г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Веселин Върбанов-Дир. дирекция ИППОП
Становище: ПК"Стратегическо планиране и европроекти"
5.Докладна записка от Маринка Иванова – кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за касовото
изпълнение на бюджета за 2014г. на община Дългопол и отчета за приходите и разходите по
сметките за средства от ЕС.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: Всички ПК + Председателски съвет
6.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Предоставяне на
лични автомобили за ползване за служебни нужди от община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж. Емурла Емурла-Зам. - кмет по САКГ

Становище: Председателски съвет
7.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Одобряване
структура и обща численост на общинска администрация
Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова - Секретар на община Дългопол
Становище: Председателски съвет
8.Докладна записка от Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол, относно: Предложение за
изменение на Наредба №1 за обществения ред, поддържане и опазване на чистотата на
територията на община Дългопол.
Вносител: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Докладчик: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Становище: Всички ПК + Председателски съвет
9.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Определяне броя и
състава на местна комисия по Закона за уреждане на жилищните въпроси на гражданите с
многогодишни жилищно-спестовни влогове.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова - Секретар на община Дългопол
Становище: ПК „Собственост и стопанство”
10.Докладна записка от Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол, относно: Избор на
Временна комисия за отпускане на неотложна финансова помощ при спешни случаи.
Вносител: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Докладчик: Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
11.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Актуализация на
годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г.прекратяване на съсобственост в дворно място съставляващо ПИ с идентификатор №
47620.501.306 по кадастралния план на с. Медовец.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел УТОС
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”
12.Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за
2015 г. – отдавате под наем чрез публично оповестен конкурс на имот частна общинска
собственост – дворно място с площ от 794 кв. м, съставляващ УПИ XVII в кв.33 по плана на с.
Медовец и построената в него сграда на три етажа със застроена площ – 194 кв. м.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел УТОС
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”
13.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Отдавате под
наем на имот частна общинска собственост – находящ се в УПИ I, квартал 54 по регулационния
план на гр.Дългопол
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел УТОС
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”
14.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Предоставяне на
имоти публична общинска собственост за безвъзмездно управление.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел УТОС
Становище: ПК”Собственост и стопанство”
15.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за дейността
по събирането на твърди битови отпадъци.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Елина Атанасова – Гл. експерт „Екология”
Становище: ПК”Териториално устройство и екология”
16.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Закупуване на два
броя климатични системи /колонен тип/.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол

Докладчик: инж. Емурла Емурла - Зам.-кмет по САКГ
Становище: ПК”Собственост и стопанство”
17.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Определяне
размера на основните месечни работни заплати на Кмета на Община Дългопол, кметове на
кметства и кметските наместници в Община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова - Секретар на община Дългопол
Становище: Председателски съвет
18.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Антикризисна програма с превантивни мерки за ограничаване просрочените задължения и
гарантиране на финансова стабилност на община Дългопол през 2016г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова - Секретар на община Дългопол
Становище: Председателски съвет
19.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Заявления за
еднократна помощ.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Питания и предложения от граждани.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Няма питания от граждани.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Информация във връзка с кандидатстване и реализиране на проекти, финансирани от Държавен
фонд „Земеделие”, националните програми с европейско съфинансиране и проекти, финансирани
от републиканския бюджет на Република България.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на ПК
„Стратегическо планиране и европроекти”?
М. Иванова – Предс. на ПК СПЕП: Становището на комисията е 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 с така направеното допълнение, моля да
гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1. т.24,
във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 4-2
Приема информация във връзка с кандидатстване и реализиране на проекти, финансирани от
Държавен фонд „Земеделие”, националните програми с европейско съфинансиране и проекти,
финансирани от републиканския бюджет на Република България, съгласно Приложение №1.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Актуализация плана на капиталовите разходи пред 2015г. по източници на финансиране.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е обобщеното
становище на всички комисии от Председателски съвет?
Ал. Александров – 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 „Против”
„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
отсъства
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.2, чл. 21, ал.1,
т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с приложението
за изпълнението на капиталовите разходи по източници на финансиране за 2015г., неразделна част
от докладната записка, Общински съвет Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 4-3
Актуализира плана на капиталовите разходи по източници на финансиране към 31.12.2015г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол,
относно: Отчет за изпълнение на Плана за устойчиво енергийно развитие на Община Дългопол
2012 - 2020г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на ПК
„Стратегическо планиране и европроекти”?
М. Иванова – Предс. на ПК СПЕП: Становището на комисията е да бъде приет проекта за
решение.
Н. Диянова – общ. съветник: Когато разглеждахме тази докладна на комисия, повдигнах въпроса
за сградата на поликлиниката. Проекта де юре е завършен, но де факто не е. Има още три неща,
които трябва да се направят, за да се изпълни заданието, такова, каквото е по проекта –
осветителните тела не са сменени, не е направена изолация на покрива и на тавана на млечната
кухня, за да се постигне наистина енергийна ефективност. В устен разговор ми беше казано, че
докато не се направи покрива, тези неща няма как да се свършат.
А. Запрянов – Нач. отдел ИППОП: Документално всичко е завършено, нищо друго не мога да
кажа по въпроса.
Б. Николов – Зам.-предс. на ОбС: Понеже има и други проекти, свързани с енергийната
ефективност смятам, че по тях има също неща, които трябва да се направят в училищата в с.
Медовец и в с. Партизани.
инж. Е. Емурла-Зам.-кмет по САКГ: По отношение на поставените въпроси, първо за
поликлиниката, искам да уточня, че имаме писмо от д-р Дражев до нас, в което се обръща
внимание на нещата, които не са приключени като строителни дейности да бъдат уточнени и да се
направи връзка с фирмата изпълнител, за да ги довършат. Във връзка с това съм разпоредил
проверка на г-н Върбанов, към днешна дата не ми е предоставил доклад, предполагам, че го готви,
макар че изисква по-малко време. Поискал съм координатите на фирмата за лична среща с тях,
заедно с представител на поликлиниката, за да уточним нещата и да си приключат проекта. За мен

документалното приключване не означава, че обекта е приключен. По отношение на обектите –
училищата в с. Медовец и в с. Партизани, там документално нещата не са приключили, срока на
договора е изтекъл и сме стигнали до момента, в който фирмата, която е строителен надзор да ни
предостави окончателен доклад и въз основа на него, както и на проверка от наша страна, ще
установим дали има недовършени дейности.
Ал. Александров – Зам.-предс. на ОбС: Много съм озадачен от отговора на г-н Емурла, защото
проекта е завършен, документално са подписани всички документи, парите са приведени. Коя е
онази сила, която ще ги накара да се върнат и да направят покрива наново, какъв е механизма за
контрол, включен ли е изобщо покрива в проекта?
М. Иванова – общ. съветник: Озадачавам се, че лампите не са сложени и изолацията на
покривното пространство не е направена. Процедурата за поликлиниката я проведе държавата,
общината не е участвала в провеждане на процедурата и изпълнението. Държавата си сключи
договора с изпълнителя, който пое цяла североизточна България. Имат гаранции договорите, нека
общинска администрация се свърже със строителния надзор. Общината може като бенефициент да
изиска информация.
инж. Е. Емурла-Зам.-кмет по САКГ: Във връзка с доклада, който ще подготви г-н Върбанов, ще
направя всичко необходимо, за да отговоря на въпросите на г-н Александров.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
Със 14 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 4-4
Приема отчета за изпълнение на Плана за устойчиво енергийно развитие на Община Дългопол
2012 - 2020г.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова – кмет на Община Дългопол, относно:
Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2014г. на община Дългопол и отчета за приходите и
разходите по сметките за средства от ЕС.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е обобщеното
становище на всички комисии от Председателски съвет?
Ал. Александров – 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!
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. Лъчезар Колев Лазаров

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

отсъства
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, на основание чл. 21, ал. 1 т. 6, във
връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.
140, ал 5 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 4-5
1. Приема уточнен план на бюджета към 31.12.2014г., както следва:
1.1. на приходите:
1.1.1. държавни дейности в размер на 5 714 944 лв., съгласно приложение № 1
1.1.2. местни дейности в размер на 3 239 576 лв., съгласно приложение № 2
1.2. на разходите:
1.2.1. държавни дейности в размер на 5 714 944 лв., съгласно приложение № 3
1.2.2. местни дейности и дофинансирани държани дейности в размер на 3 239 576

лв., съгласно приложения № 4
2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2014 г., както следва:
2.1. по прихода:
2.1.1. държавни дейности в размер на 5 328 630 лв., съгласно приложение № 1
2.1.2. местни дейности и дофинансирани държавни дейности в размер на 3 353
080 лв., съгласно приложения № 2
2.2. по разхода
2.2.1. държавни дейности в размер на 5 328 630 лв., съгласно приложение № 3
2.2.2. местни дейности и дофинансирани държавни дейности в размер на
3 353 080 лв., съгласно приложения № 4
3. Приема уточнен план на сметките за средства от Европейския съюз към
31.12.2014 г.
ДФ «Земеделие» - ПРСР
3.1 по прихода в размер на 4 154 507лв.
3.2 по разхода в размер на 4 154 507 лв.
ОП «Човешки ресурси» и ОПАК - НФ
3.3 по прихода в размер на 1 144 281 лв.
3.2 по разхода в размер на 1 144 281 лв.

4. Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз към
31.12. 2014 г.
ДФ «Земеделие»
4.1 по прихода в размер на 4 154 507 лв.
4.2 по разхода в размер на 4 154 507 лв.
ОП «Човешки ресурси»
4.3 по прихода в размер на 1 144 281 лв.

4.2 по разхода в размер на 1 144 281 лв.
5. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2014 г., съгласно
приложение № 7

ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол,
относно: Предоставяне на лични автомобили за ползване за служебни нужди от община Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на
Председателски съвет?
Ал. Александров – 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!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов

„ЗА”
„ЗА”

„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„Възд. се”
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
„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
отсъства
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 4-6
1. Отменя Решение №4-1/16.12.2011г., относно: предоставяне на лични автомобили за
ползване за служебни нужди от община Дългопол ФОЛКСВАГЕН ТУАРЕГ с рег. № В 5089
РР и АУДИ А-8 с рег. № В 2949 СС, считано от 18.12.2015г.
2. Дава съгласие за сключване на договор за ползване под наем в законосъобразния срок на
автомобили БМВ Х4 с рег.№ В 54 35 ВВ и ФИАТ КРОМА с рег.№ В 86 14 НХ, с месечен
наем от 1лв., като бъдат приложени следните документи:






Писмено съгласие от собственик на автомобил БМВ Х4 с рег.№ В 54 35 ВВ
Писмено съгласие от собственик на автомобил ФИАТ КРОМА с рег.№ В 86 14 НХ
Проект на договор за автомобилите
Талони за собственост на автомобилите.
Доказателство относно: собствеността на автомобилите на община Дългопол и тяхната
техническа годност от Гл. специалист „Организатор автотранспорт” при община Дългопол.

Н. Христов – Зам.-Предс. на ОбС: Гласувах „Възд. се”, защото това, което гласувахме в момента
- Отменя Решение №4-1/16.12.2011г., е отменено от Областния управител и автомобилите бяха
предоставени с конкурс и договор под наем.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Договора е приложен към докладната
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол,
относно: Одобряване структура и обща численост на общинска администрация Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Искам да знам с две думи
дали се намалява общата численост на администрацията или се увеличава.
К. Балинова – Секретар на Общ. Дългопол: Щатната численост на Общинска администрация в
делегирана държавна дейност в предната структура е била 55 щатни бройки, а дофинансирана
държавна дейност бяха 28бр., където имаме намаление с 8 бройки. В дейностите към общинска
администрация бяха 47бр., а сега са 43бр. Общото намаление е с около 10 щатни бройки.
Б. Николов – Зам.-Предс. на ОбС: Вчера на комисиите бяхме уверени от г-н Георгиев, че тази
наистина голяма численост на структурата няма да бъде изпълнена със съдържание и това е, което
ни кара да гласуваме положително, идеята е да се получи една стабилност и гражданите да

получат добро административно обслужване, както от общинска администрация, така и от
кметствата по населени места. В тази връзка имам едни въпрос – кое наложи повишаването на
бройките с една и в кое село?
К. Балинова – Секретар на Общ. Дългопол: Повишаването на щатната численост с една бройка
касае кметството в с. Партизани, защото това е третото по големина населено място и като
статистика на база брой извършени административни услуги.
Н. Василева – кмет на с. Цонево: Доколкото разбирам това, което предлага общинска
администрация е в с. Партизани да има 2 щатни бройки, а в с. Цонево 1 щатна бройка, при
условие, че е първото по големина населено място в общината.
К. Балинова – Секретар на Общ. Дългопол: За кметство Цонево са предвидени 2 щатни бройки,
въпрос на преценка е дали ще се назначи човек на освободената бройка от Вас до завръщане на
титуляра.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво е становището на Председателски съвет?
Ал. Александров – 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” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
Със 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл.21, ал.1 т.2 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 4-7
1.Отменя съществуващата структура на Общинска администрация Дългопол и дейностите към
нея, считано от 01.01.2016 г.
2.Одобрява, считано от 01.01.2016 г. нова структура на Общинска администрация Дългопол,
съгласно Приложение №1 със следната численост:
2.1.Численост на делегираните от държавния бюджет дейности – 57 щ. бр
2.2. Численост на дофинансирана делегирана държавна дейност – 22,5 щ. бр.
2.3.Численост на местните дейности към Община Дългопол –
43,5 щ. бр.
2.4.Численост на дейности към Общинска администрация с нещатен персонал по трудови
правоотношения
- 41,5 бр.
3. Дава съгласие Кмета на община Дългопол да прави вътрешни промени, в рамките на
утвърдената обща численост.
ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол,
относно: Предложение за изменение на Наредба №1 за обществения ред, поддържане и опазване
на чистотата на територията на община Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е обобщеното
становище на всички комисии от Председателски съвет?
Ал. Александров – 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” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.2 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 4-8
Изменя чл.35 от Наредба №1 за обществения ред, поддържане и опазване на чистотата на
територията на община Дългопол, както следва : „Упъномощени от него длъжностни лица” –
ОТПАДА и чл.35 от Наредба №1 придобива следния вид: „Въз основа на съставените актове
кметът на общината или негов заместник издават на нарушителите наказателни постановления”.

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол,
относно: Определяне броя и състава на местна комисия по Закона за уреждане на жилищните
въпроси на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
В 10:25ч. Гюлейдин Кязим влезе в залата и заседанието продължи със 16 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 като се допълни с двамата
представители на ОбС – Председателя на ОбС и Председателя на ПК „Собственост и стопанство”.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Аз си правя отвод и предлагам на мое място да бъде Недялка
Диянова Филчева – Председател на ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищна
политика”. Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за решение да бъде приет
за решение на ОбС-Дългопол с така направеното допълнение към проекта за решение, моля да
гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал. 1, т. от
ЗМСМА. чл. 8. ал. 2 от ЗУЖВГМЖСВ и чл. 16 от Правилника за прилагането му, Общински
съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 4-9
1. Местната комисия да се състои от 5 (пет) члена.
2. Комисията да. бъде в следния състав:
Председател: Емурла Ахмед Емурла – представител на Община Дългопол,
тел. 0517/2 21 85,вътр. 14
Членове:
1. Нина Христова Димитрова- представител на Община Дългопол,
тел. 0517/22185, вътр. 31
2. Елеонора
Йорданова Славчева- представител на Община Дългопол,
тел. 0517/22185, вътр. 64
3. Недялка Диянова Филчева - представител на Общински съвет Дългопол,
моб. тел.0882/142333
4. Халил Халилов Исмаилов - представител на Общински съвет Дългопол,
моб.тел. 0882/565197
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол,
относно: Избор на Временна комисия за отпускане на неотложна финансова помощ при спешни
случаи.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на ПК
„Здравеопазване и социални дейности”?
Н. Диянова – 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” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл.21, ал.1, т.1 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 4-10
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 м. Октомври 2019г.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2015 г.- прекратяване на съсобственост в дворно място съставляващо
ПИ с идентификатор № 47620.501.306 по кадастралния план на с. Медовец.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на ПК
„Собственост и стопанство” и ПК „Финанси и бюджет”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Становището на комисията е да бъде приет проекта за решение.
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Становището на комисията 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!
„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.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, от
ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 44, ал. 1, т. 1, ал.
2, т. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на ОбС-Дългопол, Общински съвет Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 4-11
I.Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2015
г. като включва:
1.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеални части с площ от 295 кв. м (двеста
деветдесет и пет квадратни метра) подробно описани в АОС № 1681/08.01.2015 г. от дворно място
съставляващо ПИ с идентификатор № 47620.501.306 по кадастралния план на с. Медовец, а по
регулационния план УПИ VIII-170 в кв. 28.
II.Одобрява предложената пазарна оценка изготвена по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС в размер на
2507,50 лв. (две хиляди петстотин и седем лева и петдесет стотинки) без включен ДДС за

общински имот представляващ идеални части с площ 295 кв. м от дворно място съставляващо ПИ
с идентификатор № 47620.501.306 по кадастралния план на с. Медовец,
III.Разрешава прекратяване на съсобственост в дворно място съставляващо ПИ с идентификатор
№ 47620.501.306, целия с площ от 753 кв. м, отреден за жилищно строителство по кадастралния
план на с. Медовец чрез продажба на 295 кв. м (двеста деветдесет и пет квадратни метра),
собственост на община Дългопол съгласно АОС № 1681/08.01.2015 г. на цена в размер на 2507,50
лв. (две хиляди петстотин и седем лева и петдесет стотинки) без включен ДДС на другия
съсобственик Селим Хюсеин Караселим, собственик на останалите идеални части от имота с
площ от 458 кв. м съгласно НА № 20, т.II, д.685/1993 г. и НА № 120, т.IV, д. 658/2015 г.
IV.Режийните разноски, административните такси, такса вписвания и всички останали разходи по
придобиването на имота да бъдат за сметка на Селим Хюсеин Караселим.
V.Упълномощава и задължава Кмета на Общината да предприеме законосъобразни действия за
изпълнение на решението, съгласно изискванията на Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Дългопол.
В 10:35ч. бе обявена 15 минутна почивка, след което заседанието продължи със 16 общински
съветника.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с
общинско имущество за 2015 г. – отдавате под наем чрез публично оповестен конкурс на имот
частна общинска собственост – дворно място с площ от 794 кв. м, съставляващ УПИ XVII в кв.33
по плана на с. Медовец и построената в него сграда на три етажа със застроена площ – 194 кв. м.
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 докладната да бъде отложена за
разглеждане на следващото заседание на ОбС, за да се проведе среща между кмета на общината и
наемателя, за да се запази същата цена на наема.
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Становището на комисията е да бъде приет проекта за решение,
но аз ще гласувам „Против”, защото наемателя осигурява 75 работни места, при една минимална
заплата на месец са около 25 000лв., а на година са около 300 000лв., които влизат в населеното
място и в семействата на работещите там и с тези средства хората си плащат данъците. Ако
вдигнем наема на 2 000лв. тези работни места ще бъдат закрити, наемателя ще си прибере
оборудването и ще замине. Това означава, че тези 300 000лв. ще ги загубим. Нашата идея беше
общинска администрация да намери форма и начин как да се запази този наем.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: По същата логика земеделските производители могат да откажат да
плащат цената, която е определена за пътищата. Социалната страна на въпроса всеки един от нас я
е оценил и тя е залегнала в докладната записка. Това, че до момента законовите разпоредби не са
спазени, някой си е затворил очите, аз лично ще гласувам за това да спазим точката, принципа и
всичко останало на Закона. Тук става въпрос за това, че обявяваме конкурс, не е казано, че този
имот ще се даде на точно определен човек. Ако има желаещ да даде 3 000лв. и да разкрие същите
работни места какво ще правим тогава? Трябва да променим цялата Наредба, за да направим
изключение в случая.
Ал. Александров – Зам.-предс. на ОбС: Моето мнение е, че на първо четене за обявяване на
конкурса, Общински съвет не може да гласува други суми, това са минимално определените
съгласно закона. Нашата роля за намаляване на цената ще започне, когато конкурса не се проведе
на І тур. Тогава, съгласно закона ОбС може да определи други цени. Ако обявим други цени
нарушаваме собствената си Наредба. Ако конкурса е обявен на 2 000лв. и няма кандидати до
първия срок, за второ провеждане на конкурса, ние като обществен арбитър можем да влезем в
ролята си и да коригираме цената до 50%.
М. Муталиб – общ. съветник: Подкрепям становището на комисията тази докладна да се отложи
за разглеждане на следващото заседание на ОбС.
Т. Панайотова - Нач. отдел УТОС: Аз не мога да разбера какво ще се спечели ако се отложи за
разглеждане докладната. Според мен колкото по-бързо се вземе решение и се обявят процедурите,
толкова по-бързо ще се стигне до сключване на договора с наемателя. Искам да знаете, че по сега
действащия наем цената за кв.м. е 0, 91лв. само за сградата, не ви говоря и за дворното място.

Разгърнатата площ е 582 кв.м., когато става въпрос за производствена дейност, цената е 2,
97лв./кв.м. без ДДС. Разпределението е по зони и в зависимост от дейността, която се развива, за
тази зона в с. Медовец това е цената.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Ако няма други въпроси, който е съгласен докладната записка от
Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Актуализация на годишната програма за
управление и разпореждане с общинско имущество за 2015 г. – отдаване под наем чрез публично
оповестен конкурс на имот частна общинска собственост – дворно място с площ от 794 кв. м,
съставляващ УПИ XVII в кв.33 по плана на с. Медовец и построената в него сграда на три етажа
със застроена площ – 194 кв. м., да бъде отложена за разглеждане на следващото заседание на
Общински съвет-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – 3 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.
Със 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, и във връзка с чл. 8, ал. 9, т. 2, чл. 14 ал.1, 2, 3 от Закона за общинската собственост,
чл. 78 Наредба за реда за придобиване и управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 4-11
Отлага за разглеждане на следващото заседание на Общински съвет-Дългопол докладна записка от
Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Актуализация на годишната програма за
управление и разпореждане с общинско имущество за 2015 г. – отдавате под наем чрез публично
оповестен конкурс на имот частна общинска собственост – дворно място с площ от 794 кв. м,
съставляващ УПИ XVII в кв.33 по плана на с. Медовец и построената в него сграда на три етажа
със застроена площ – 194 кв. м.
инж. Е. Емурла-Зам.-кмет по САКГ: След като се отказа докладната да се разглежда на тази
сесия, ще направим разговор с човека, който е подал заявление за наемане, ще прецизираме
нещата по законния ред и ако има възможност за промяна, тя ще се направи с Ваше Решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Държа на тази среща да присъстват общински съветници, предлагам
това да бъде г-н Христов и да го уведомите за деня, часа и мястото на срещата.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост – находящ се в УПИ
I, квартал 54 по регулационния план на гр.Дългопол.
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 да бъде приет проекта за решение.
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Становището на комисията е да бъде приет проекта за решение.
Ал. Александров – Зам.-предс. на ОбС: Правя предложение срока за отдаване под наем да бъде
променен за 10 години.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: По предложението на г-н Александров срока за отдаване под наем на
имот частна общинска собственост – находящ се в УПИ I, квартал 54 по регулационния план на
гр.Дългопол да бъде променен за 10 години, който е съгласен, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 4 гласа;
“ПРОТИВ” – 6 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
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

„ЗА”
„ЗА”

„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.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, и във връзка с чл. 8, ал. 9, т. 2, чл. 14. ал.1и 2 от Закона за общинската собственост, чл. 78
Наредба за реда за придобиване и управление и разпореждане с общинско имущество, Общински
съвет Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 4-13
1 Да се открие процедура – публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот частна
общинска собственост – Помещение в размер на 13 кв.м (тринадесет квадратни метра) и склад към
него от 6 кв.м (шест квадратни метра), представляващи част от сграда, находяща се в УПИ I
(едно), квартал 54 (петдесет и четири), по регулационния план на гр.Дългопол, подробно описан в
АОС №103/11.11.1999 г. при следните условия: Начална конкурсна месечна наемна цена в размер
на 52.00 лв. (петдесет и два лева) без включен ДДС, задължително конкурсно условие – за
разкриване на бръснаро-фризьорски салон, срок на отдаване 5 (пет) години.
2.Възлага на Кмета на Общината и го упълномощава да организира провеждането на публично
оповестен конкурс за отдавате под наем на горепосочения недвижим имот по реда и условията на
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбСДългопол.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Предоставяне на имоти публична общинска собственост за безвъзмездно
управление.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво е становището на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Становището на комисията 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
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова

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

„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.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, от
ЗМСМА и във връз. чл. 12, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост чл. 41б, ал. 2 и
чл. 16 от Закон за народната просвета и чл. 16, ал. 1 от Наредба №4 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 4-14

І. Предоставя на Директора на СОУ „Св. Климент Охридски” гр. Дългопол, Община Дългопол,
Област Варна, ЕИК 000083131, с адрес: ул. „Цар Симеон” №48 и ул. „Васил Левски” №2,
безвъзмездно управление на имоти публична общинска собственост, а именно:
1.1 Урбанизирана територия, с площ от 16350 кв.м. (шестнадесет хиляди триста и петдесет
квадратни метра), съставляваща урегулиран поземлен имот с идентификатор 24565.502.1929
(Две четири пет шест пет точка пет нула две точка едно девет две девет) по кадастралната карта
на град Дългопол, Община Дългопол, Варненска област, с номер по предходен план - парцел
ХІІ (дванадесет) в квартал 130 (сто и тридесет) по плана на града. Начин на трайно ползване „За
обект комплекс за образование”.
1. 2. Сграда за образование - СОУ „Св. Климент Охридски, със ЗП 1769 кв.м (хиляда
седемстотин шестдесет и девет квадратни метра) на четири етажа, с идентификатор
24565.502.1929.1 (две четири пет шест пет точка пет нула две точка едно девет две девет точка
едно), разположена в УПИ с идентификатор 24565.502.1929 (две четири пет шест пет точка пет
нула две точка едно девет две девет) по кадастралната карта на град Дългопол, ул. „Цар Симеон”
№48.

1. 3. Сграда за образование, със ЗП 25 кв.м (двадесет и пет квадратни метра) на един етаж, с
идентификатор 24565.502.1929.2 (две четири пет шест пет точка пет нула две точка едно девет
две девет точка две), разположена в УПИ с идентификатор 24565.502.1929 (две четири пет шест
пет точка пет нула две точка едно девет две девет) по кадастралната карта на град Дългопол.
Имотът е подробно описан в АОС № 55/10.10.2011 год.
2. 1 Урбанизирана територия, с площ от 8922 кв.м (Осeм хиляди деветстотин двадесет и два
квадратни метра), съставляваща урегулиран поземлен имот с идентификатор 24565.502.638
(Две четири пет шест пет точка пет нула две точка шест три осем) по кадастралната карта на
град Дългопол, номер по предходен план квартал 59 (петдесет и девет), пл. 869 (планоснимачен
осемстотин шестдесет и девет). Начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование.
2. 2. Сграда за образование - СОУ „Св. Климент Охридски”, със ЗП 677 кв.м (шестстотин
седемдесет и седем квадратни метра) на три етажа, с идентификатор 24565.502.638.1 (две
четири пет шест пет точка пет нула две точка шест три осем точка едно), разположена в УПИ с
идентификатор 24565.502.638 (Две четири пет шест пет точка пет нула две точка шест три
осем) по кадастралната карта на град Дългопол, ул. „Васил Левски” №2 подробно описан в
АОС № 56/10.10.2011 год.
2. 3. Сграда за образование, със ЗП 449 кв.м (Четиристотин четиридесет и девет квадратни
метра) на два етажа, с идентификатор 24565.502.638.2 (две четири пет шест пет точка пет нула
две точка шест три осем точка две), разположена в УПИ с идентификатор 24565.502.638 (Две
четири пет шест пет точка пет нула две точка шест три осем) по кадастралната карта на град
Дългопол.

2. 4 Сграда за образование, със ЗП 9 кв.м (Девет квадратни метра) на един етаж, с
идентификатор 24565.502.638.3 (две четири пет шест пет точка пет нула две точка шест три
осем точка три), разположена в УПИ с идентификатор 24565.502.638 (Две четири пет шест пет
точка пет нула две точка шест три осем) по кадастралната карта на град Дългопол.
Имотът е подробно описан в АОС № 56/10.10.2011 год.
2.5 Сграда за обществено хранене, със застроена площ от 5 кв.м. (пет ) с идентификатор
24565.502.638.4 (две четири пет шест пет точка пет нула две точка шест три осем точкачетири)
разположена в УПИ с идентификатор 24565.502.638 (Две четири пет шест пет точка пет нула
две точка шест три осем) по кадастралната карта на град Дългопол.
Имотът е подробно описан в АОС № 56/10.10.2011 год.
3. Задължава Директора на СОУ „Св. Климент Охридски” гр. Дългопол, Община Дългопол,
Област Варна, ЕИК 000083131, да осъществява управлението на предоставените му имоти от
свое име, за своя сметка и на своя отговорност в рамките на действащата нормативна уредба.

ІІ. Предоставя на Директора на НУ „Иван Вазов” гр. Дългопол, Община Дългопол, Област
Варна, ЕИК 000083365, безвъзмездно управление на имоти публична общинска собственост, а
именно:
1. 1 Урбанизирана територия, с площ от 8100 кв.м (Осем хиляди и сто квадратни метра),
съставляваща урегулиран поземлен имот с идентификатор 24565.502.1332 (Две четири пет шест
пет точка пет нула две точка едно три три две) по кадастралната карта на град Дългопол, номер
по предходен план квартал 41 (четиридесет и едно), пл. 661 (планоснимачен шестстотин
шестдесет и едно). Начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование.
1. 2 Сграда за образование - НУ „Иван Вазов”, със ЗП 930 кв.м (деветстотин и тридесет
квадратни метра) на един етаж, с идентификатор 24565.502.1332.1 (две четири пет шест пет
точка пет нула две точка едно три три две точка едно), състояща се от: учебни стаи – 9бр.;
учителска стая -1 бр. кабинети административни - 3 бр.; мед. кабинет – 1 бр.; складово
помещение – 1 бр.; сервизни помещения - 5 бр. Приземен етаж – мази, кухня, столова, сервизни
помещения, разположена в УПИ с идентификатор 24565.502.1332 (Две четири пет шест пет
точка пет нула две точка едно три три две) по кадастралната карта на град Дългопол. база, със
ЗП 308 кв.м (Триста и осем квадратни метра) на един етаж, с идентификатор 24565.502.1332.2
(две четири пет шест пет точка пет нула две точка едно три три две точка две), състояща се от:
физкултурна зала, битовка,
компютърен кабинет и санитарни помещения – 2 бр., разположена в УПИ с идентификатор
24565.502.1332 (Две четири пет шест пет точка пет нула две точка едно три три две) по
кадастралната карта на град Дългопол, подробно описан в АОС № 57/10.10.2011 год.
1. 3 Спортна сграда, база, със ЗП 308 кв.м (Триста и осем квадратни метра) на един етаж, с
идентификатор 24565.502.1332.2 (две четири пет шест пет точка пет нула две точка едно три
три две точка две), състояща се от: физкултурна зала, битовка, компютърен кабинет и
санитарни помещения – 2 бр., разположена в УПИ с идентификатор 24565.502.1332 (Две четири
пет шест пет точка пет нула две точка едно три три две) по кадастралната карта на град
Дългопол.
1. 4 Складова база, склад със ЗП 8 кв.м (Осем квадратни метра) на един етаж, с идентификатор
24565.502.1332.3 (две четири пет шест пет точка пет нула две точка едно три три две точка три),
разположена в УПИ с идентификатор 24565.502.1332 (Две четири пет шест пет точка пет нула
две точка едно три три две) по кадастралната карта на град Дългопол.
1. 5 Складова база, склад със ЗП 7 кв.м (Седем квадратни метра) на един етаж, с идентификатор
24565.502.1332.4 (две четири пет шест пет точка пет нула две точка едно три три две точка
четири), разположена в УПИ с идентификатор 24565.502.1332 (Две четири пет шест пет точка
пет нула две точка едно три три две) по кадастралната карта на град Дългопол.
2. Задължава Директора да осъществява управлението на предоставените им имоти от свое име,
за своя сметка и на своя отговорност в рамките на действащата нормативна уредба.
ІІІ. Предоставя на Директора на СОУ „Назъм Хикмет” с. Медовец, Община Дългопол, Област
Варна, ЕИК 000082773, с адрес: ул. „Първа” №22, безвъзмездно управление на имоти публична
общинска собственост, а именно:

1. 1 Дворно място, с площ от 8282 кв.м (Осем хиляди двеста осемдесет и два квадратни метра),
съставляващо урегулиран поземлен имот І-143 (едно – планоснимачен сто четиридесет и три) в
кв. 27 (квартал двадесет и седем) по регулационния план на село Медовец, а по кадастралния
план ПИ № 47620.501.143 (четири седем шест две нула. пет нула едно. едно четири три) и ПИ
47620.501.469 (четири седем шест две нула. пет нула едно. четири шест девет) ведно с
построените в това дворно място сгради:
1. 2 Сграда за образование – СОУ „Назъм Хикмет”, със застроена площ от 842 кв.м
(Осемстотин четиридесет и два квадратни метра) на два етажа, построена през 1950 год.
1. 3 Сграда – общежитие за учители, със застроена площ от 191 кв.м (Сто деветдесет и един
квадратни метра) на три етажа, построена през 1988 год. подробно описан в АОС №
1000/01.06.2015 год.
2. Задължава Директора да осъществява управлението на предоставените им имоти от свое име,
за своя сметка и на своя отговорност в рамките на действащата нормативна уредба.
ІV. Предоставя на Директора на ОУ „Митко Палаузов”, с. Лопушна, Община Дългопол, Област
Варна, ЕИК 000082766, с адрес : ул. „Първа” №32, безвъзмездно управление на имоти публична
общинска собственост, а именно:
1. 1 Дворно място, с площ от 6360 кв.м (шест хиляди триста и шестдесет квадратни метра),
съставляващо УПИ VІІ (седем) в кв. 11 (квартал единадесет) по плана на село Лопушна, област
Варна.
1. 2 Сграда за образование – ОУ „Митко Палаузов” със застроена площ от 325 кв.м (триста
двадесет и пет квадратни метра) на два етажа, построена през 1970 год. подробно описан в АОС
№ 114/10.12.1999 год.
2. Задължава Директора да осъществява управлението на предоставените им имоти от свое име,
за своя сметка и на своя отговорност в рамките на действащата нормативна уредба.
V. Предоставя на Директора на ОУ „Христо Ботев” с. Партизани, Община Дългопол, Област
Варна, ЕИК 000082780, с адрес: ул. „Петнадесета” №1, безвъзмездно управление на имоти
публична общинска собственост, а именно:
1. 1 Дворно място, с площ от 8700 кв.м (осем хиляди и седемстотин квадратни метра),
съставляващо УПИ І (едно) в кв. 22 (квартал двадесет и две) по плана на село Партизани, област
Варна.
1. 2 Сграда за образование – ОУ „Христо Ботев” със застроена площ от 721 кв.м (седемстотин
двадесет и един квадратни метра), РЗП на сградата 2086 кв.м (две хиляди осемдесет и шест
квадратни метра). Сградата е на два надземни етажа и един полуподземен, построена през 1956
год., подробно описан в АОС № 145/08.05.2000 год.
2. Задължава Директора да осъществява управлението на предоставените им имоти от свое име,
за своя сметка и на своя отговорност в рамките на действащата нормативна уредба.
VІ. Предоставя на Директора на ОУ „Васил Левски” с. Поляците, Община Дългопол, Област
Варна, ЕИК 000082798, с адрес: ул. „Първа” №21, безвъзмездно управление на имоти публична
общинска собственост, а именно:
1. 1 Дворно място, с площ от 1700 кв.м съставляващо УПИ ІІІ-12 (парцел три-планоснимачен
дванадесет) в кв. 20 (квартал двадесет) по плана на село Поляците област Варна.
1. 2 Сграда за образование – ОУ „Васил Левски” със застроена площ от 104 кв.м (сто и четири
квадратни метра) на един етаж, построена през 1956 год. и пристройка със застроена площ от
54 кв.м (петдесет и четири квадратни метра), подробно описан в АОС № 151/10.05.2000 год.
2. Задължава Директора да осъществява управлението на предоставените им имоти от свое име,
за своя сметка и на своя отговорност в рамките на действащата нормативна уредба.
VІІ. Предоставя на Директора на ОУ „Христо Ботев” с. Цонево, Община Дългопол, Област
Варна, ЕИК 000082969, с адрес: ул. „Христо Трендафилов” №52, безвъзмездно управление на
имоти публична общинска собственост, а именно:
1. 1 Дворно място, с площ от 10800 кв.м (десет хиляди и осемстотин квадратни метра),
съставляващо УПИ VІІІ (парцел осем) в кв. 44 (квартал четиридесет и четири) по плана на село
Цонево, област Варна.

1. 2 Сграда за образование – ОУ „Христо Ботев” със застроена площ от 700 кв.м (седемстотин
квадратни метра) на три етажа, построена през 1979 год., подробно описан в АОС №
150/10.05.2000 год.
2. Задължава Директора да осъществява управлението на предоставените им имоти от свое име,
за своя сметка и на своя отговорност в рамките на действащата нормативна уредба.
VІІІ. Задължава и упълномощава Кмета на общината да предприеме всички законосъобразни
мерки за изпълнение на Решенията.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Отчет за дейността по събирането на твърди битови отпадъци.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво е становището на ПК „Териториално устройство и екология”?
Р. Дукова – Предс. на ПК ТУЕ: Становището на комисията е да не бъде приет проекта за
решение.
Е. Атанасова – Гл. експерт „Екология”: Това, което е отразено в отчета е реалната ситуация
през тази година, въпреки, че може да не се хареса на някой.
Н. Диянова – общ. съветник: Според мен този отчет няма как да бъде по-различен, това са реални
факти, които няма как да бъдат променени. Предлагам да коментираме конкретни предложения.
Първо предлагам графика за сметоизвозването да бъде общодостъпен и да бъде спазван. Второто,
което предлагам е закупуването на моторни метли, общината ще инвестира средства, но ще се
освободят около 20 човека, които ще се занимават с нещо друго. Искам да знам колко човека в
общината се занимават с почистването? Също така се интересувам кой е задължен да почисти
отломките от трите съборени къщи над църквата, защото са опасни и съседите могат да осъдят
общината и собствениците за това, че живеят в такава обстановка. Още един въпрос имам. Когато
ни запалиха кофите за смет, подадох молба до общината по надлежния ред и разбрах, че има
много хора, които са подали такива молби. Как стои този въпрос, защото тези хора си плащат
данъците и трябва да има някакъв срок, в който тази молба да бъде удовлетворена.
Б. Николов – Зам.-Предс. на ОбС: Имам конкретно предложение във връзка с недостига на кофи
за смет. Всички сме наясно, че събираемостта на данък смет е около 35%, затова предлагам след
като се установят гражданите и фирмите, които не си заплащат данъците, да им се отнемат
съдовете за смет.
К. Балинова – Секретар на Общ. Дългопол: Не е невъзможно да се случи това, но не е найправилния подход, защото проблема не е да не си съберем данъците, а напротив, трябва такива
мерки да предприемем, че да си съберем всички данъци и такси.
Ал. Александров – Зам.-предс. на ОбС: Ако продължаваме по този начин да си събираме твърдите
битови отпадъци, ще се въртим в омагьосан кръг. Решението е просто – даваме ги на концесия,
фирмата си идва със съдовете, прави си график и си го изпълнява. Сами не можем да се справим,
за мен това е решението.
инж. Е. Емурла-Зам.-кмет по САКГ: Във връзка със запитването за събираемостта на данъците.
По разпореждане на Кмета на общината са направени разчети и фирмите длъжници са установени,
написани са им писма и покани за плащане и в случай, че не бъдат платени в срок, определен по
закон, ще пристъпим към следващи действия.
Л. Лазаров – общ. съветник: По въпроса с отпадъците и нашите догадки, се обръщам към вас
експертно, понеже съм работил в този бранш повече от 20 години и наблюдавам едни промени,
които се случват в управлението на отпадъците. Какъвто и конкурс да направим най-вероятно
няма да можем да се поберем в цената, която е около 300хил. лв. на година. Трябва да се направи
един по-прецизен анализ от колегите от общинска администрация, за да се намери баланса.
Апелирам към вас да се обърне особено внимание и този въпрос да се обследва детайлно, защото
може да влезем в много по-големи разходи.
М. Иванова – общ. съветник: Трябва да призная, че с проблема за отпадъците аз не успях да се
справя, защото въпроса опира до културата на населението. Трябва да се обучи населението ако
трябва, за да изхвърлят само твърдите битови отпадъци в кофите за смет. Нека се обясни на хората
и ако трябва да направим пунктове за изкупуване на твърди битови отпадъци.
А. Ангелов – гражданин: Мисля, че ще бъде интересно за обществото да разберем кои са фирмите
най-големи длъжници на хазната на община Дългопол. Можете ли да ми предоставите такава
справка?

Зл. Златев – Предс. на ОбС: Не можем, още сме в срок. Като изтече календарната и финансова
година, общинска администрация е дала един период до 15.01.2016г., тогава ще можем да Ви
предоставим тази информация.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
Със 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 4-15
Приема Отчета за дейността по събиране на твърди битови отпадъци.
В 11:45ч. Катерина Тончева излезе от залата и заседанието продължи с 15 общински
съветника.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Закупуване на два броя климатични системи /колонен тип/.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво е становището на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Становището на комисията 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!
„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
„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” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, от
ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 4-16
1. Дава съгласие за закупуване на 2 /два/ броя климатични системи /колонен тип/ за нуждите
на община Дългопол на обща стойност 5 976.00 лева с включен ДДС.
2. Упълномощава и задължава кмета на община Дългопол да предприеме всички необходими
действия по изпълнението на решението.
ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Определяне размера на основните месечни работни заплати на Кмета на
Община Дългопол, кметове на кметства и кметските наместници в Община Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Н. Христов – Зам.-Предс. на ОбС: Колеги, в този вариант, в който е внесена докладната аз
ще
гласувам „Против”, защото в предния мандат Кмета получаваше около 1 400лв. заплата. Сега е
предложена в същият размер, но аз мисля, че има право на много по-голямо възнаграждение,
защото 1 400лв. на този стандарт е нищо. Моето предложение ще бъде ако не се приемат
промените за възнагражденията на кметовете, докладната да се отложи за разглеждане на
следващото заседание на ОбС, а дотогава да се проведе среща между кметовете по населени места
и кмета на общината, на която да се достигне до разумно предложение за възнагражденията.
Моето предложение е докладната да бъде отложена за разглеждане на следващото заседание на
ОбС – Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, аз също не съм съгласен с това, което е предложено в
докладната.
Н. Христов – Зам.-Предс. на ОбС: Ще помоля общинска администрация, когато внасят такива
предложения да се съобразяват с броя на жителите на населеното място и да има видима разлика в
сумите, които получават.
К. Балинова – Секретар на общ. Дългопол: Уверявам Ви, че желанието и амбициите на г-н
Георгиев е да взимате максимума по класификатора на съответните по категория кметства. Това са
възможностите на бюджета и това са предложенията на трудовите възнаграждения. Проверила
съм, че в цялата област Варна няма по-бедна община и по-социална от нашата.
Н. Христов – Зам.-Предс. на ОбС: Разликата от досега получаваните възнаграждения и с така
предложеното увеличение е 12 000лв. на година. Аз мисля, че ако се стимулират кметовете с подобро възнаграждение, те ще увеличат събираемостта на данъците по населени места.
Ал Александров – Зам.-Предс. на ОбС: Искам да върна малко времето назад и да си припомним
ситуацията, в която кметовете не влизаха на заседанията на ОбС в продължение на 2 години.
Тогава ние като група застанахме твърдо зад вас и в продължение на тези 2 години не гласувахме
решения, подадени от кмета на общината, защото не индексираха заплатите на кметовете. В
случая се предлага промяна в заплатата и аз се учудвам на реакцията на г-н Христов, защото през
тези години той имаше възможността да инициира такава промяна и да я подкрепи. Аз също ще
бъда за отлагане на тази докладна, въпреки че колкото по-дълго я отлагаме, толкова повече ще се
бавят заплатите на кметовете, но ми се ще предложението, което ще бъде внесено от общинска
администрация, да бъде консенсусно с колегите кметове.
Н. Христов – Зам.-Предс. на ОбС: Г-н Александров, май сте забравил кой внесе докладната за
увеличение на заплатите на кметовете, точно аз я внесох, но тогава кмета обжалва решението,
защото по ЗМСМА ние нямаме право да правим такова предложение за увеличение на заплатите
на кметовете.
В. Атанасов – кмет на с. Камен дял: Нека общинските съветници да знаят, че сега кметовете на
малките населени места до 500 човека, взимаме 35% от максимума на заплатата, която се полага,
ние не искаме увеличение, а тази заплата, която сме получавали до 2010-2011г. Какви са
основанията да ни се намаляват заплатите, фонд работна заплата ли е намален?
В 12:00ч. Муталиб Муталиб излезе от залата и заседанието продължи с 14 общински
съветника.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Ще подложим на гласуване предложението за отлагане на
докладната, но и следващото предложение на общинска администрация няма да бъде по-различно,

защото вашите заплати се вдигат, но заплатите на общинска администрация ще бъдат намалени с
10%. Какво ще отговорите вие на общинска администрация тогава?
М. Иванова – общ. съветник: Нека си кажем истината, в нашия мандат заплатите на никого не са
намалявани. Нямаше увеличение, защото нямаше пари общината, нямаше откъде да ги вземем,
самия общински съвет не гласуваше собствени приходи. Ако имахме собствени приходи от
продажба, заплатите ви щяха да бъдат качени. Не желая повече предния кмет да бъде коментиран.
Но едно искам да се знае. Заплатите ви в сравнение с другите общини със същите условия, са найвисоки в цяла Варненска област.
Б. Николов – Зам.-Предс. на ОбС: Искам да споделя предложението, което направих на
Председателски съвет, а то е, че единственият начин за вдигане на заплатите на кметовете по
населени места е разпореждане с общинско имущество и структурата да не бъде изпълнена със
съдържание на 100%.
Кр. Железов – общ. съветник: Моето предложение беше свързано с това да направим една ставка,
съобразно населението и таблицата и да излезем днес готови, защото знаех, че ще се стигне до тук.
Обидно ниски са някои заплати, а икономията е майка на мизерията.
Ал. Александров – Зам.-Предс. на ОбС: Според мен най-справедливо би било, ако разглеждаме
нещата процентно. Заплатата на кмета на общината, която е определена в момента е 58% от
максимума, нека на всички да бъде 58% от максимума за всяка категория от кметства и да има
някакъв принцип.
К. Балинова – Секретар на общ. Дългопол: Приемам предложението, може би е правилно като
подход, само че по класификатора има три групи по категории кметства, диапазона е много голям
и в този диапазон ще попаднат много кметства и пак ще бъдат недоволни. Исках друго да кажа, че
освен анализ за размера на заплатите по другите общини, г-н Златев, трябва да направим анализ за
финансовото състояние на общините.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Прекратявам дебатите. Който е съгласен докладната записка от
Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Определяне размера на основните месечни
работни заплати на Кмета на Община Дългопол, кметове на кметства и кметските наместници в
Община Дългопол, да бъде отложена за разглеждане на следващото заседание на ОбС – Дългопол,
моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – 2 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
Със 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 4-17
Отлага за разглеждане на следващото заседание на ОбС – Дългопол докладната записка от Георги
Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Определяне размера на основните месечни
работни заплати на Кмета на Община Дългопол, кметове на кметства и кметските наместници в
Община Дългопол.
ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТ: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на Антикризисна програма с превантивни мерки за ограничаване
просрочените задължения и гарантиране на финансова стабилност на община Дългопол през
2016г.
Н. Христов – Зам.-Предс. на ОбС: В програмата има един пропуск за туристическите такси.
Може да се каже, че една част от общината е туристическа, но приходите от тези такси са
изключително ниски, а в същият момент няма свободни места никъде. Нека общинска
администрация да направят справка каква леглова база имаме и колко отчетена туристическа такса
има. Предлагам тази дейност да бъде заложена в Антикризисната програма.
К. Балинова – Секретар на общ. Дългопол: Туристическата такса е вид данъчен приход и е
заложена в програмата.
Т. Панайотова - Нач. отдел УТОС: Ще вземем необходимите мерки, ще си актуализираме
регистъра с местата за настаняване, ще извършим проверки и ще Ви бъде докладвано.

Ал. Александров – Зам.-Предс. на ОбС: Правя предложение т.2.14. – Намаляване на разходите за
изплащане на помощи по решение на Общински съвет с 20% и т.2.15. – Дофинансирането на
дейностите – делегирани от държавата да става само в изключителни случаи, да отпаднат.
Помощите за изплащане по решение на ОбС са в размер на 6 000лв. на година, тази икономия
няма да доведе до нищо, а тези средства понякога са животоспасяващи, а за другата точка реда и
начина за дофинансиране е определен със закони и наредби.
Н. Димитрова - Нач. отдел БФСД: Тази антикризисна програма не случайно се приема и от
общински съвет, макар, че се утвърждава и със Заповед на Кмета за изпълнение от общинска
администрация. Приемането с ваше решение ви задължава до известна степен и вие да се
съобразявате с приемането на ваши решения, свързани с разходи по бюджета на общината на база
антикризисната програма, защото колкото и да икономисва общината, ако общински съвет взима
решения за разходи без да се съобразява с антикризисната програма, нещата няма да се случат
както искаме.
Б. Николов – Зам.-Предс. на ОбС: Тази антикризисна програма, доколкото аз разбрах, не е
необходима за нищо друго, освен за отпускане на така необходимия заем. Вярвам, че тя няма да
доведе до сериозни икономии в общинския бюджет. Категорично против съм някои от мерките,
които са предложени в нея, но ще гласувам „За”, за да се случи това, което трябва.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: По предложението на г-н Александров, който е съгласен от
антикризисната програма да отпадне т.2.14. – Намаляване на разходите за изплащане на помощи
по решение на Общински съвет с 20%, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 2 гласа;
“ПРОТИВ” – 6 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: По второто предложение на г-н Александров, който е съгласен от
антикризисната програма да отпадне т.2.15. – Дофинансирането на дейностите – делегирани от
държавата да става само в изключителни случаи моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 3 гласа;
“ПРОТИВ” – 7 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде приета
Антикризисна програма с превантивни мерки за ограничаване просрочените задължения и
гарантиране на финансова стабилност на община Дългопол през 2016г., моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
Със 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл.21, ал.1, т.12 и
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 4-18
Приема на Антикризисна програма с превантивни мерки за ограничаване просрочените
задължения и гарантиране на финансова стабилност на община Дългопол през 2016г.
В 12:23ч. Маринка Иванова излезе от залата и заседанието продължи с 13 общински съветника.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА: 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. Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна помощ в размер на
280лв. на Емилия Иванова Узунова, заявление с вх. № 9400-1911/15.08.2015 г., като средствата да
бъдат изплатени след потвърждаване на датата за приемане на детето в болница.

Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 280лв. на Емилия Иванова Узунова, като
средствата да бъдат изплатени след потвърждаване на датата за приемане на детето в болница,
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
„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. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 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 4-19-1
1.Отпуска еднократна помощ на Емилия Иванова Узунова – жител на гр. Дългопол, в размер на
280 лв., като средствата да бъдат изплатени след потвърждаване на датата за приемане на детето в
болница.
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.№ 94002533/03.12.2015 г. от Марийка Василева Илиева, заявление с вх.№ 9400-2542/04.12.2015 г. от Галя
Кирилова Русева и заявление с вх.№ 9400-2536/04.12.2015 г. от Станка Генова Стоева, да бъдат
отложени за разглеждане на следващото заседание на ОбС-Дългопол, с мотив допълнително
обследване.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура гласуване, който е съгласен да бъдат отложени
за разглеждане заявление с вх.№ 9400-2533/03.12.2015 г. от Марийка Василева Илиева, заявление
с вх.№ 9400-2542/04.12.2015 г. от Галя Кирилова Русева и заявление с вх.№ 9400-2536/04.12.2015
г. от Станка Генова Стоева, 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, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 4-19-2
Отлага за разглеждане на едно от следващите заседания заявление с вх.№ 9400-2533/03.12.2015 г.
от Марийка Василева Илиева, заявление с вх.№ 9400-2542/04.12.2015 г. от Галя Кирилова Русева и
заявление с вх.№ 9400-2536/04.12.2015 г. от Станка Генова Стоева.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията е на Али Мехмедов Ахмедов,
заявление с вх.№ 9400-2572/10.12.2015 г. да бъде предложено настаняване в общинско жилище в
с. Цонево.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура гласуване, който е съгласен да бъде предложено
настаняване в общинско жилище в с. Цонево на Али Мехмедов Ахмедов, заявление с вх.№ 94002572/10.12.2015 г., 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, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 4-19-3
1.Предлага на Али Мехмедов Ахмедов – жител на гр. Дългопол, настаняване в общинско жилище
в с. Цонево.
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” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, на основание чл. 21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 4-19-4
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Заявление с вх. №9400-1948/18.09.2015 г. от Емил Миленов Маринов с адрес гр. Дългопол.
2. Заявление с вх. № 9400-2022/01.10.2015г. от Марияна Ангелова Ангелова с адрес в с.
Величково.
3. Заявление с вх. № 9400-2082/12.11.2015г. от Фатме Ахмед Емин с адрес в гр. Дългопол.
4. Заявление с вх. № 9400-2486/24.11.2015г. от Гергина Златева Иванова с адрес в гр.
Дългопол.
Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Злати Златев закри заседанието на
Общински съвет - Дългопол в 12:30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ/
ПРОТОКОЛЧИК:
/ Д. ТОНЧЕВА/

