ПРОТОКОЛ

№6

от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 26.02.2016 г.

Днес, 26.02.2016 г. в гр.Дългопол, в залата на Общински съвет – гр.Дългопол от 10:00
часа, се проведе 6-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
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
14. Маринка Димитрова Иванова – присъства
15. Борислав Благоев Николов – присъства /отсъства от 10:00ч. до 10:15ч./
16. Лъчезар Колев Лазаров – отсъства
17. Гюлейдин Исмаил Кязим – присъства /отсъства от 10:00ч. до 10:15ч./
Предварително обявен проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Питания и предложения от граждани
2.Приемане на справка, относно: Дейността на Участък на МВР – Дългопол през 2015г.
Вносител: Началник УМВР - Дългопол
Докладчик: Ст. инспектор Ж. Железов - Началник УМВР - Дългопол
Становище: ПК ”Обществен ред и сигурност”
3.Приемане на справка, относно: Статистическа информация за дейността на РСПБЗН –
Дългопол по линия на ПСД за 2015г.
Вносител: Началник РСПБЗН - Дългопол.
Докладчик: Гл. инспектор инж.В. Николов - Началник РСПБЗН- Дългопол.
Становище: ПК”Обществен ред и сигурност”
4.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Прекратяване
на членство на Община Дългопол в Сдружение „Толерантност”
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Становище: Председателски съвет
5.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Извънредно
неприсъствено общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Варна”
ЕООД.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж.Емурла Емурла – Зам.-кмет САКГ

Становище: ПК „Собственост и стопанство”
6.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Програма за управление на Община Дългопол за периода 2015-2019г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Становище:Председателски съвет
7.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нач. отдели
Становище: Всички ПК+Председателски съвет
8.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: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Становище: ПК „Финанси и бюджет”
9.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Стратегия за управление на общинската собственост в Община Дългопол за период 20152019г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел УТОС
Становище: ПК „Собственост и стопанство”
10.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2016 г.- раздел V.т.1.2” Безвъзмездно придобиване на имоти частна държавна
собственост-незастроени имоти в стопанските дворове на територията на Община
Дългопол.”
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел УТОС
Становище: ПК „Собственост и стопанство”
11.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество
за 2016 г.- раздел V.т 3 „Безвъзмездно придобиване на имоти частна държавна собственост
/незастроени имоти на бивш конезавод в системата на АПК гр. Дългопол)”.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел УТОС
Становище: ПК „Собственост и стопанство”
12.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Прекратяване на съсобственост в дворно място съставляващо УПИ ХІ-310, в кв.26 по
регулационния 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”
13.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество
за 2016 г.- отдаване под наем за стопанската 2015 /2016 г. на част от имот частна общинска
собственост съставляващ ПИ № 078001 находящ се в местността „ Армутлука” в землището
на гр. Дългопол, отдаване под аренда на ПИ №001041 в землището на с. Цонево.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел УТОС

Становище: ПК „Собственост и стопанство”
14.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Актуализация на списъка на длъжностните лица с право на транспортни разноски от
местоживеене до работа и обратно приет с Решение № 5-14/2016 г. на ОбС-Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел УТОС
Становище: ПК „Собственост и стопанство”
15.Докладна записка от Александър Александров – Общински съветник, относно: Отпускане
на безлихвен заем на „Медицински център І – Дългопол” ЕООД.
Вносител: Александър Александров – Общински съветник
Докладчик: Александър Александров – Общински съветник
Становище: ПК „Финанси и бюджет”
16.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Заявления за
еднократна помощ.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет ОХД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
Зл. Златев – Предс. на ОбС: На Председателски съвет беше разгледан проекта за дневен ред,
като към настоящият момент той е от 16 точки. Имате ли други предложения? Няма. Който е
съгласен проекта за дневен ред да бъде приет за дневен ред на днешното заседание, моля да
гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Приет Дневен ред:
1.Питания и предложения от граждани
2.Приемане на справка, относно: Дейността на Участък на МВР – Дългопол през 2015г.
Вносител: Началник УМВР - Дългопол
Докладчик: Ст. инспектор Ж. Железов - Началник УМВР - Дългопол
Становище: ПК ”Обществен ред и сигурност”
3.Приемане на справка, относно: Статистическа информация за дейността на РСПБЗН –
Дългопол по линия на ПСД за 2015г.
Вносител: Началник РСПБЗН - Дългопол.
Докладчик: Гл. инспектор инж.В. Николов - Началник РСПБЗН- Дългопол.
Становище: ПК”Обществен ред и сигурност”
4.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Ремонт и
изграждане на съществуващи и изграждане на допълнителни затворени съоръжения(саваци)
и предпазни съоръжения(обратни клапи) на канализацията на гр. Дългопол
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Атанас Запрянов – Нач. отдел ИП и ОП
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК „Финанси и бюджет”
5.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Извънредно
неприсъствено общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Варна”
ЕООД.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж.Емурла Емурла – Зам.-кмет САКГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство”

6.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Програма за управление на Община Дългопол за периода 2015-2019г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Становище:Председателски съвет
7.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нач. отдели
Становище: Всички ПК+Председателски съвет
8.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: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Становище: ПК „Финанси и бюджет”
9.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Стратегия за управление на общинската собственост в Община Дългопол за период 20152019г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел УТОС
Становище: ПК „Собственост и стопанство”
10.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2016 г.- раздел V.т.1.2” Безвъзмездно придобиване на имоти частна държавна
собственост-незастроени имоти в стопанските дворове на територията на Община
Дългопол.”
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел УТОС
Становище: ПК „Собственост и стопанство”
11.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество
за 2016 г.- раздел V.т 3 „Безвъзмездно придобиване на имоти частна държавна собственост
/незастроени имоти на бивш конезавод в системата на АПК гр. Дългопол)”.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел УТОС
Становище: ПК „Собственост и стопанство”
12.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Прекратяване на съсобственост в дворно място съставляващо УПИ ХІ-310, в кв.26 по
регулационния 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”
13.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество
за 2016 г.- отдаване под наем за стопанската 2015 /2016 г. на част от имот частна общинска
собственост съставляващ ПИ № 078001 находящ се в местността „ Армутлука” в землището
на гр. Дългопол, отдаване под аренда на ПИ №001041 в землището на с. Цонево.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел УТОС
Становище: ПК „Собственост и стопанство”

14.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Актуализация на списъка на длъжностните лица с право на транспортни разноски от
местоживеене до работа и обратно приет с Решение № 5-14/2016 г. на ОбС-Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел УТОС
Становище: ПК „Собственост и стопанство”
15.Докладна записка от Александър Александров – Общински съветник, относно: Отпускане
на безлихвен заем на „Медицински център І – Дългопол” ЕООД.
Вносител: Александър Александров – Общински съветник
Докладчик: Александър Александров – Общински съветник
Становище: ПК „Финанси и бюджет”
16.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Заявления за
еднократна помощ.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет ОХД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Питания и предложения от граждани.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Няма питания от граждани.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Приемане на справка, относно: Дейността на Участък на МВР –
Дългопол през 2015г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Обществен ред и сигурност”?
Д. Иванов – Предс. на ПК ОРС: Становището на комисията е да бъде приета справката за
дейността на Участък на МВР – Дългопол през 2015г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде
приета справката за дейността на Участък на МВР – Дългопол през 2015г., моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1.
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 6-2
Приема справката за дейността на Участък на МВР – Дългопол през 2015г.
В 10:15ч. Гюлейдин Кязим и Борислав Николов влязоха в залата и заседанието продължи
със 16 общински съветника.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Приемане на справка, относно: Статистическа информация за
дейността на РСПБЗН – Дългопол по линия на ПСД за 2015г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Обществен ред и сигурност”?
Д. Иванов – Предс. на ПК ОРС: Становището на комисията е да бъде приета информация за
дейността на РСПБЗН – Дългопол по линия на ПСД за 2015г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде
приета информация за дейността на РСПБЗН – Дългопол по линия на ПСД за 2015г., моля да
гласува!

Резултати от гласуването:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1.
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 6-3
Приема информация за дейността на РСПБЗН – Дългопол по линия на ПСД за 2015г.
Г. Георгиев – Кмет на общ. Дългопол: Сред нас е един изключително достоен човек, човек
с чест, оценен не само от нас като добър професионалист, а и от управлението на национално
ниво – това е г-н Николов, който е пожарникар на годината за 2015г. Позволете ми от мое
име и от името на гражданите да зачета поздравителния адрес:
„УВАЖАЕМИ Г-Н НИКОЛОВ,
Приемете от името на жителите на общината, общинска администрация, общински съвет
и от мое лично име, най-искрени поздравления за получения от Вас национален приз
"Пожарникар на годината" за 2015 година.
С Вашата активна работа при наводненията на територията на община Дългопол, Вие
показвате как с чест човек може да свърши своята работа, дори с риск за живота си.
Ние сме горди, че в нашата община работят професионалисти, достойни за подражание,
отговорни и целенасочени, които са безпрекословно отдадени на своята мисия.
Вашият личен пример ще допринесе за популяризиране на дейността и за издигане
престижа на служителите от „Районна служба за пожарна безопасност и защита на
населението“ - гр. Дългопол.” Благодаря Ви!
Гл. инспектор инж. В. Николов - Началник РСПБЗН- Дългопол: Благодаря Ви за това
признание, надявам се, че съм го заслужил. Ще кажа няколко думи по справката, която
представих пред Общински съвет, тъй като бях възпрепятстван и не успях да присъствам на
комисия. Всички видяхме миналата година какво се случи на територията нашата община и
не само тук, но и в много други области на България. През последните години природните
катаклизми са все по-чести явления при нас, разбира се за това си има и научно обяснение.
Аз лично искам през тази и през следващите години, всеки според своите функционални
задължения и ангажираности, да обърнем сериозно внимание на превантивната дейност и
контрол, както ние по наша линия, така и вие като община и останалите институции. Трябва
периодично и циклично да си почистваме речните корита, дерета, канали, да си поддържаме
хидротехническите съоръжения като саваци и предпазни клапи, защото всички видяхме
какво се случи миналата година. Иска ми се да заложим на превантивния контрол. Другото
нещо, на което искам да обърна внимание е създаденото доброволно формирование, което е
първото създадено във Варненска област. То е в пълен състав, но вече трета година му
липсва пожаротехническо въоръжение, имаме само няколко пръскачки и тупалки, кирки и
лопати. С г-н Георгиев работим по въпроса за техника с отпаднала необходимост, която е
годна и смятам, че за доброволците би била много полезна и ще свърши много добра работа.
Но ми се иска във времето да им се закупят обувки, облекла, ръкавици и каски. Тези неща не
са евтини, но ако се работи целенасочено, има и средства, които държавата отпуска, има
нормативна уредба, която е регламентирана, така че ако се работи активно ще се постигнат
резултати. Благодаря Ви!
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Ремонт и изграждане на съществуващи и изграждане на допълнителни
затворени съоръжения (саваци) и предпазни съоръжения (обратни клапи) на канализацията
на гр. Дългопол

Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Финанси и бюджет” и ПК „Собственост и стопанство”?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Становището на комисията е да бъде приет проекта за
решение.
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
„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
отсъства
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. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 6-4
1. Дава съгласие община Дългопол да извърши ремонт на съществуващи и изграждане
на допълнителни затворни съоръжения (саваци) и предпазни съоръжения (обратни
клапи) на канализацията на гр. Дългопол на стойност до 20 000 лв.
2. Кмета на община Дългопол да възложи изготвянето на техническо задание за
дейностите по т.1.
3. Дейностите по проекта да бъдат включени в капиталовата програма на община
Дългопол.
4. Упълномощава кмета на община Дългопол да предприеме всички действия във връзка
с реализиране на дейностите по т. 1 от настоящия проект на решение.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол,
относно: Извънредно неприсъствено общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и
канализация – Варна” ЕООД.
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: Становището на комисията 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” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал. 1, т.
23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 6-5
1. Дава съгласие „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД да сключи Договор за
стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системи и съоръжения и
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциацията по В
и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Варна”
ООД от една страна и от друга „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД за
възлагане на дейностите по чл.198о, ал.1 от Закона за водите.
2. 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 8
март 2016г. от 11:00 часа в заседателната зала на Областна администрация Варна и да
гласува, както следва:
2.1. По първа точка от дневния ред-„за"
2.2. По втора точка от дневния ред-„за"
3. По трета точка от дневния ред Общински съвет-Дългопол гласува правомощия на
представителя на община Дългопол да упълномощи Председателя на ВиК
Асоциацията да подпише договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на
ВиК съоръжения.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на Програма за управление на Община Дългопол за периода 2015-2019г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
М. Иванова – общ. съветник: Програмата на Кмета в комплект със Стратегията за
управление на общинската собственост са в пълнота. Покрива една голяма част от
потенциала, който има нашата община и аз ще бъда безкрайно доволна и щастлива ако
всички ние стоим зад кмета на общината и му помагаме в осъществяването на Програмата за
управление. Имам едно послание към всички – няма смисъл да се караме и да има
конфликти, от една война никой не е спечелил, върху плещите на всички съветници тежи
отговорността как ще продължи развитието си общината. Да си пожелаем успех, аз като
общински съветник ще помагам с каквото мога.
В. Атанасов – кмет на с. Камен дял: Не видях нищо написано за с. Камен дял. В общината
има ли такова село?
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Програмата е отворен документ. Освен с. Камен дял в нея
сигурно няма да се видят още поне 5 села. Това е гръбнака, тук няма нищо тенденциозно и
общинска администрация е отворена за всеки един селски кмет, ако имате някакви виждания
и предложения, дайте ги.
В. Атанасов – кмет на с. Камен дял: Електропреносната мрежа в Камен дял е строена
преди 50 години, тогава е изграден 1 трафопост и има много оплаквания от хората, които
живеят по-далеч от трансформатора, че тока им е много слаб. Ако е възможно да се направи
нов трафопост и да се смени електропреносната мрежа; водопреносната мрежа е изградена
по същото време, дава много аварии; няма една спортна площадка; пътя от разклона до с.
Камен дял.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Вие от колко години сте кмет?

В. Атанасов – кмет на с. Камен дял: От 20 години.
В. Атанасов – кмет на с. Камен дял: Изброявате неща, които не са пипани от 20 години и
искате за 3 месеца да бъдат решени. Всички тези проблеми сигурно ще ги кажат половината
от Вашите колеги. Енерго-про и ВиК не са наша собственост, ние можем само да чакаме за
европроекти, където да бъдат включени. Ако няма други въпроси да преминем към
становището на Председателския съвет.
Р. Дукова – Зам.-предс. на ОбС: Становището на Председателския съвет е да бъде приета
Програмата за управление на Община Дългопол за периода 2015-2019г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде
приета Програмата за управление на Община Дългопол за периода 2015-2019г., моля да
гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 44, ал. 5
от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 6-6
Приема Програма за управление на община Дългопол за мандат 2015 г. - 2019 г.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Дългопол.
Ал. Александров – общ. съветник: Взимам думата от името на групата общински съветници
от БСП, във връзка с предлагания проект за Наредба №11 за определяне и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Дългопол. Запознавайки се
обстойно с Наредбата, с предложенията, които са направени в нея, изразяваме следното
становище: 1.Обосновката за повишаване на таксите за административните услуги не е
достатъчна. Това, че се променя минималната работна заплата, това, че се увеличава
средната работна заплата, в никакъв случай не е обоснован мотив за вдигане таксите за
административните услуги. И до сега основната тежест на таксите се поема от една група
граждани, т.нар. „съвестни” граждани, които си плащат таксите и услугите и занапред те ще
ги плащат с увеличение 40-50%, тези, които не плащат, няма да плащат и за напред, тежестта
се носи от една и съща група хора. 2.След като се твърди в предложението, че е извършен
цялостен анализ на административните услуги, той не беше представен на общинските
съветници, не знаем какво ще донесе като приход в общината, кои категории хора ще засегне
тази Наредба и реално погледнато това ще подобри ли по някакъв начин услугите в
общинска администрация или ще намали събираемостта. Лично аз, четейки докладната се
изумих от следното в основните цели: „Подобряване развитието на пчеларството” – не
намерих нито една дума за пчеларството, това в никакъв случай не може да бъде в основните
цели на една Наредба за определяне на административните такси в общината. След като има
несъответствие в нормативните актове, в Закона – кои са те? Това са препоръките, които
предлагаме да бъдат взети под внимание от общинска администрация и на второ четене да
бъдат предоставени на съветниците, така че те да вземат информирано решение. На първо
четене нашата група ще гласува „Въздържал се” за приемането на Наредбата.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Не ми стана ясно дали като добър политик вметнахте в част от
експозето си, че тук ще плащат само съвестните граждани, аз не съм съгласен. Който не си
плати, няма услуга, недейте да подвеждате съветниците, кметовете и гражданите.
Ал. Александров – общ. съветник: Нали знаете, че разрешение за строеж взимат съвестните
граждани, а много правят строежа без разрешение?

Зл. Златев – Предс. на ОбС: На мен също не ми достигна това, което не е достигнало на
групата съветници от БСП. Даже моите забележки са по-големи и ще моля при второ четене
още на комисиите въпросните обосновки да ги има.
Кр. Железов – общ. съветник: За да знаем към кого да насочим нашия упрек, към
администрацията или към председателя, кой е вносител на тази Наредба?
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Към Председателя и към Кмета.
Кр. Железов – общ. съветник: Ще предложа една добавка само, нека бъдат пипнати таксите
в частта за технически услуги, защото там се натоварва най-голямата група хора – активните.
М. Муталиб – общ. съветник: Наистина трябва да се погледне в частта за технически
услуги, не може едно разрешение за строеж на един гараж да струва колкото разрешение за
строеж за 100-200 кв.м. Нека да се огледат тези неща и до второ четене да се изчистят. Лично
аз ще гласувам „Въздържал се”.
Н. Диянова – общ. съветник: Трябва се огледа въпроса и за гробищния парк, съгласно
изискванията на Закона и на нормативната уредба.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Общинска администрация готвят в момента такава Наредба,
така че може да отпадне целия раздел.
Г. Георгиев – Кмет на общ. Дългопол: Съгласен съм, че може да има нещо недовидяно, но
върху тази промяна на Наредбата работим доста дълго време. На общината и трябват
допълнителни приходи. Предлагам Ви да я гласувате в този вид, да подкрепите мен като
изпълнител и г-н Златев като вносител, а между първо и второ четене аз поемам ангажимент,
че ще предоставим необходимата обосновка и ако трябва нещо да се оттегли ще се оттегли.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво е обобщеното становище на всички комисии от
Председателски съвет?
Р. Дукова – Зам.-предс. на ОбС: Обобщеното становище от Председателски съвет е да бъде
приета Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Дългопол на първо четене.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде
приета Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Дългопол на първо четене, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6 гласа.
Със 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6, на основание чл. 76, ал.3 от
АПК, чл. 21, ал. 1. т. 7 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
нормативните актове, чл. 9 от ЗМДТ, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 6-7
1. Отменя Наредба № 11 за определяне и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Дългопол приета с решение № 29 – 1 от
28.02.2003 година на Общински съвет - Дългопол.
2. Приема на първо четене Наредба №11 за определяне и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Дългопол.
ПО ТОЧКА ОСЕМ: 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: Какво е мнението на кметовете след срещата с кмета на
общината?
М. Георгиева – кмет на с. Аспарухово: Да се приеме докладната в този вид и при първа
възможност да се актуализират заплатите.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво е становището на ПК „Финанси и бюджет”?

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
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
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. 5 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 6-8
1. Определя индивидуалните основни месечни заплати на кмета на общината,
кметовете на кметства и кметски наместници в Община Дългопол, считано от
01.01.2016 г., както следва:
Община/Кметство/кметско
наместничество

Кмет/кметски наместник

Брой
жители

Основно
възнагр.

1

Община Дългопол

Георги Киров Георгиев

16 031

1 400 лв.

2

Кмет на кметство с. Цонево

Недка Петрова Василева

2787

828,00 лв.

з
4

Кмет на кметство с. Медовец
Кмет на кметство с. Партизани

Мустафа Юнуз Исмаил
Хасан Хюсеин Асан

2049
1437

808,00 лв.
780,00 лв.

5

Кмет на кметство с. Лопушна

Ниази Хасан Хасан

1265

780,00 лв.

6

Кмет на кметство с. Поляците

Хасан Али Хасан

931

780.00 лв

7

Кмет на кметство с. Величково

Цеца Найчева Димова

632

751,00 лв.

8
9

Кмет на кметство с. Аспарухово
Кмет на кметство с. Рояк

Мария Христова Георгиева
Мехмед Али Кодран

548
348

751,00 лв.
693,00 лв.

10
11

Кмет на кметство с. Камен дял
Кмет на кметство с. Сава

Веселин Атанасов Янакиев
Александър Райчев Йорданов

236
223

600,00 лв.
600,00 лв.

12

Кмет на кметство с. Боряна

Димитричка Върбанова Петкова

213

600,00 лв.

13
14
15
16

Кмет на кметство с. Комунари
Кметски наместник с. Красимир
Кметски наместник с. Арковна
Кметски наместник с. Сладка вода

Ивелина Митева Костадинова
Йорданка Неделчева Благоева
Мариана Атанасова Христова
Таня Иванова Маринова

101
69
49
14

500,00 лв.
480,00 лв.
480.00 лв.
200,00 лв.

2. Приема размера на допълнителните трудови възнаграждения за придобит трудов
стаж и професионален опит да се определят на основание нормативната уредба и
съгласно реда и начина за определяне на съответните възнаграждения за
общинска администрация.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община
Дългопол за период 2015-2019г.
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: Становището на комисията е да бъде приет проекта за
решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде
приета Стратегия за управление на общинската собственост в Община Дългопол за период
2015-2019г., моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1,
т.8 от ЗМСМА, и във вр. с чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 1 от
Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 6-9
Приема Стратегия за управление на общинската собственост в Община Дългопол за период
2015-2019г.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол,
относно: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2016 г.- раздел V.т.1.2” Безвъзмездно придобиване на имоти частна
държавна собственост-незастроени имоти в стопанските дворове на територията на Община
Дългопол.”
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Собственост и стопанство”?

Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Становището на комисията 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” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1,
т.8 от ЗМСМА, и във вр. с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2 от
Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 6-10
1. Актуализира раздел V, т. 1.2 „Придобиване на имоти” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г.
2. Дава съгласие за безвъзмездно придобиване на частна държавна собственост –
незастроени имоти в стопанските дворове на територията на Община Дългопол, подробно
описани в Приложение № 1 неразделна част от настоящото Решение.
3. Упълномощава и задължава Кмета на Община Дългопол да предприеме законосъобразни
мерки за изпълнение на решението.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с
общинско имущество за 2016 г.- раздел V.т 3 „Безвъзмездно придобиване на имоти частна
държавна собственост /незастроени имоти на бивш конезавод в системата на АПК гр.
Дългопол/”.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Становището на комисията 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” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1,
т.8 от ЗМСМА, и във вр. с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2 от
Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 6-11
1. Актуализира раздел V. „Придобиване на имоти” в Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г. като приема нова т. 1.3.
2. Дава съгласие за безвъзмездно придобиване на незастроени имоти частна държавна
собственост, подробно описани в Приложение № 1 неразделна част от настоящото Решение.
3. Упълномощава и задължава Кмета на Община Дългопол да предприеме законосъобразни
мерки за изпълнение на решението.

В 11:00ч. бе обявена 10 минутна почивка, след което заседанието продължи със 16
общински съветника.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Прекратяване на съсобственост в дворно място съставляващо УПИ ХІ310, в кв.26 по регулационния план на с. Медовец.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Финанси и бюджет” и ПК „Собственост и стопанство”?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Становището на комисията е да бъде приет проекта за
решение.
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
„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
отсъства
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. 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 6-12
I.Одобрява предложената пазарна оценка изготвена по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС в размер
на 857,00 лв. (осемстотин петдесет и седем лева) без включен ДДС за общински имот
представляващ идеални части с площ 84 кв. м от дворно място съставляващо УПИ ХІ-310, в
кв.26 по регулационния план на с. Медовец.
II.Разрешава прекратяване на съсобственост в дворно място съставляващо УПИ ХІ-310, в
кв.26, целия с площ от 134 кв. м, отреден за търговска дейност по регулационния план на с.
Медовец, чрез продажба на 84 кв. м (осемдесет и четири квадратни метра), собственост на
община Дългопол съгласно АОС № 1706/03.11.2015 г. на цена в размер на 857,00 лв.

(осемстотин петдесет и седем лева) без включен ДДС на другия съсобственик Мустафа
Сабриев Мустафов, собственик на останалите идеални части от имота с площ от 50 кв. м
съгласно НА № 21, т.II, рег.2602, д.209/2011 г.
IІІ.Режийните разноски, административните такси, такса вписвания и всички останали
разходи по придобиването на имота да бъдат за сметка на Мустафа Сабриев Мустафов.
ІV.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.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с
общинско имущество за 2016 г.- отдаване под наем за стопанската 2015 /2016 г. на част от
имот частна общинска собственост съставляващ ПИ № 078001 находящ се в местността „
Армутлука” в землището на гр. Дългопол, отдаване под аренда на ПИ №001041 в землището
на с. Цонево.
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: Становището на комисията 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” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1,
т.8 от ЗМСМА, и във вр. с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2 от
Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 6-13
I. Включва в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за
2016 година, следните имоти общинска собственост както следва:
1. Отдаване под наем чрез публичен търг на площ от 10 дка, представляваща част от ПИ №
078001 целия с площ от 55.500 дка, находящ се в местността „Армутлука” в землището на
гр. Дългопол. Начална тръжна цена 40.00 лв./дка, със срок а отдаване до 30.09.2016 г.
2. Включва в Приложение № 1 на годишната програма за 2016 г. за отдаване под аренда, за
срок от 5 години на ПИ № 001041 в местността „Ангелите” в землището на с. Цонево с площ
от 0.139 дка, с НТП „лозе”.
II. Упълномощава и задължава Кмета на Община Дългопол да предприеме законосъобразни
действия за изпълнение на настоящото решение.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на
Община Дългопол, относно: Актуализация на списъка на длъжностните лица с право на
транспортни разноски от местоживеене до работа и обратно приет с Решение № 5-14/2016 г.
на ОбС-Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Становището на комисията 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” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1,
т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 6-14
В списъка на длъжностните лица с право на транспортни разноски от местоживеене до
месторабота и обратно, приет с Решение №5-14/2016 г. на ОбС-Дългопол да бъде включен
Александър Недев Захариев, заемащ длъжността – Гл. специалист „Кадастър” с маршрут:
Провадия – Дългопол – Провадия.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Александър Александров – Общински
съветник, относно: Отпускане на безлихвен заем на „Медицински център І – Дългопол”
ЕООД.
Н. Диянова – общ. съветник: Задълженията на Медицинския център се трупат основно от
клиничната лаборатория, защото консумативите и реактивите са много скъпи. Но ако така
продължат нещата, ние не можем да си позволим да генерираме загуби и ще се наложи в ход
да се взимат решения. Лабораторията е необходима, но ако се наложи ще се вземат
болезнени решения.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Финанси и бюджет”?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: 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!
„Възд. се”
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
„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
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
„Против”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
Със 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл.21, ал.1,
т.10 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 6-15
1. Дава съгласие да бъде отпуснат безлихвен заем на „Медицински център І-Дългопол”
ЕООД, в размер на 9 000лв.
2. Упълномощава Кмета на общината да предприеме всички необходими действия по
изпълнение на решението.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Заявления за еднократна помощ.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Колеги, в комисията постъпиха 25 заявления за социално
подпомагане. Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна помощ в размер на
100лв. на Халил Идриз Халил, заявление с вх. № 9400-301/02.02.2016 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100лв. на Халил Идриз Халил, 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
отсъства
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.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 6-16-1
1.Отпуска еднократна помощ на Халил Идриз Халил – жител на с. Лопушна, в размер на 100
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 комисията е да бъде отпусната еднократна
помощ в размер на 120лв. на Станка Добрева Роева, заявление с вх. № ОС-38/ 09.02.2016 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен

да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 120лв. на Станка Добрева Роева, 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
отсъства
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.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 6-16-2
1.Отпуска еднократна помощ на Станка Добрева Роева – жител на с. Цонево, в размер на 120
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 комисията е да бъде отпусната еднократна
помощ в размер на 100лв. на Мюмюн Юсеин Осман, заявление с вх. № 9400-300/02.02.2016г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100лв. на Мюмюн Юсеин Осман, моля да
гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов

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

„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
отсъства
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.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 6-16-3
1.Отпуска еднократна помощ на Мюмюн Юсеин Осман – жител на гр. Дългопол, в размер на
100 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 комисията е да бъде отпусната еднократна
помощ в размер на 50лв. на Марияна Маринова Маринова, заявление с вх. № ОС18/18.01.2016 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 50лв. на Марияна Маринова Маринова,
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
отсъства
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.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 6-16-4
1.Отпуска еднократна помощ на Марияна Маринова Маринова – жител на гр. Дългопол, в
размер на 50 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 комисията е да бъде отпусната еднократна
помощ в размер на 150лв. на Мария Атанасова Стаматова, заявление с вх. № ОС18/18.01.2016г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150лв. на Мария Атанасова Стаматова,
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
отсъства
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.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 6-16-5
1.Отпуска еднократна помощ на Мария Атанасова Стаматова – жител на гр. Дългопол, 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 комисията е да бъде отпусната еднократна
помощ в размер на 50лв. на Кръстинка Маринова Атанасова, заявление с вх. № 94002645/17.12.2015г.

Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 50лв. на Кръстинка Маринова Атанасова,
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
отсъства
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.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 6-16-6
1.Отпуска еднократна помощ на Кръстинка Маринова Атанасова – жител на с. Партизани, в
размер на 50 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 комисията е да бъде отпусната еднократна
помощ в размер на 100лв. на Стефка Ненкова Христова, заявление с вх. № 940044/07.01.2016г
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100лв. на Стефка Ненкова Христова, 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
отсъства
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.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 6-16-7
1.Отпуска еднократна помощ на Стефка Ненкова Христова – жител на гр. Дългопол, в
размер на 100 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 комисията е да бъде отпусната еднократна
помощ в размер на 150лв. на Мехмед Исмаил Лятиф, заявление с вх. № ОС-2/05.01.2016г
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150лв. на Мехмед Исмаил Лятиф, 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
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

Със 16 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 6-16-8
1.Отпуска еднократна помощ на Мехмед Исмаил Лятиф – жител на с. Партизани, 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 комисията е да бъде отпусната еднократна
помощ в размер на 130лв. на Абибе Юсуф Емин от с. Медовец.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 130лв. на Абибе Юсуф Емин, 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
отсъства
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.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 6-16-9
1.Отпуска еднократна помощ на Абибе Юсуф Емин – жител на с. Медовец, в размер на 130
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 Гергина Атанасова Демирева, заявление с вх.
№ 9400- 2594 / 12.12.2015г.

Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
да бъдат отпуснати безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Гергина Атанасова Демирева, 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
отсъства
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.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 6-16-10
1.Да бъдат отпуснати безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Гергина Атанасова Демирева –
жител на гр. Дългопол.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на Председателския съвет е да бъдат
отпуснати безвъзмездно 2м3 дървен материал на Добри Христов Челебиев, заявление с вх. №
9400- 2591/12.12.2015г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
да бъдат отпуснати безвъзмездно 2м3 дървен материал на Добри Христов Челебиев, 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
отсъства
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.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 6-16-11
1.Да бъдат отпуснати безвъзмездно 2м3 дървен материал на Добри Христов Челебиев –
жител на гр. Дългопол.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията е заявление с вх. № 94002657/18.12.2015 г. от Ася Тодорова Асенова, заявление с вх. № 9400-2598/14.12. 2015 г. от
Марияна Димитрова Димитрова, заявление с вх. № 9400- 40/07.01.2016г. от Господинка
Паскалева Янакиева и заявление с вх. № 9400- 181/20.01.2016г. от Радостинка Иванова
Василева 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- 2657/18.12.2015 г. от Ася Тодорова
Асенова, заявление с вх. № 9400-2598/14.12. 2015 г. от Марияна Димитрова Димитрова,
заявление с вх. № 9400- 40/07.01.2016г. от Господинка Паскалева Янакиева и заявление с вх.
№ 9400- 181/20.01.2016г. от Радостинка Иванова Василева, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.23
от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 6-16-12
Отлага за разглеждане на следващото заседание на ОбС-Дългопол заявление с вх. № 94002657/18.12.2015 г. от Ася Тодорова Асенова, заявление с вх. № 9400-2598/14.12. 2015 г. от
Марияна Димитрова Димитрова, заявление с вх. № 9400- 40/07.01.2016г. от Господинка
Паскалева Янакиева и заявление с вх. № 9400- 181/20.01.2016г. от Радостинка Иванова
Василева.
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” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.23
от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 6-16-13
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Заявление с вх. 9400-2542/04.12.2015 г. от Галя Кирилова Русева с адрес гр.
Дългопол.
2. Заявление с вх. № 9400-2533/03.12.2015г. от Марийка Василева Илиева с адрес в гр.
Дългопол.
3. Заявление с вх. № 9400-2536/04.12.2015 г. от Станка Генова Стоева с адрес в гр.
Дългопол.
4. Заявление с вх. № 9400-137/15.01.2016 г. от Юлиян Василев Славов с адрес в гр.
Дългопол.
5. Заявление с вх. № 9400- 2600 / 14.12.2015 г. от Атанас Димитров Димитров с адрес гр.
Дългопол.
6. Заявление с вх. № 9400- 2597 / 14.12.2015 г. от Атанаска Паскалева Димитрова с адрес
гр. Дългопол.
7. Заявление с вх. № 9400-2605 / 14.12.2015г. от Ганка Господинова Добрева с адрес гр.
Дългопол.
8. Заявление с вх. № 9400- 2394 / 24.11.2015г. от Атанаска Янкова Иванова с адрес гр.
Дългопол.
9. Заявление с вх. № 9400- 2282 / 12.11.2015г. от Фатме Ахмед Емин с адрес гр.
Дългопол.
10. Заявление с вх. № 9400- 2612 / 14.12.2015г. от Мария Паскалева с адрес гр. Дългопол.

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Злати Златев закри заседанието
на Общински съвет - Дългопол в 11:35 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/ Д. ТОНЧЕВА/

