ПРОТОКОЛ

№7

от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 25.03.2016 г.

Днес, 25.03.2016 г. в гр.Дългопол, в залата на Общински съвет – гр.Дългопол от 10:00
часа, се проведе 7-то редовно заседание на Общински съвет – Община Дългопол, Варненска
област. Присъстваха 15 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– отсъства
5. Александър Неделчев Александров – присъства
6. Красен Петков Железов – присъства /отсъства от 13:00ч. до 13:20ч./
7. Недялка Диянова Филчева – отсъства
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 /отсъства от 13:00ч. до 13:20ч./
15. Борислав Благоев Николов – присъства
16. Лъчезар Колев Лазаров – присъства /отсъства от 13:00ч. до 13:20ч./
17. Гюлейдин Исмаил Кязим – присъства
Предварително обявен проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Питания и предложения от граждани
2.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2015г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
3.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Общинска програма за 2016г. за мерките за насърчаване на творчески заложби и потребности
на деца с изявени дарби.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
4.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
отчет на Общинска Програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за
2015г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
5.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Общинска Програма за 2016г. за опазване живота и здравето на децата в пътното движение.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол

Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
6.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на Община Дългопол
за 2015г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет ОХД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
7.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
изпълнение на Програмата за опазване на околната среда и Програмата за управление на
отпадъците в Община Дългопол през 2015 г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Елина Колева – Гл. експерт „Екология”
Становище: ПК „Териториално устройство и екология”
8.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
стопанисването, управлението, възпроизводството и използването на горите от общински
горски фонд за 2015г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Николай Николаев - Гл. специалист „Общински гори”

Становище: ПК”Собственост и стопанство”
9.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Годишен план за ползване на дървесина от горски територии – собственост на община
Дългопол за 2016г. и на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии –
собственост на община Дългопол по чл.19 от ЗСПЗЗ (гори ВСО) за 2016г., определяне
начина на ползването и извършването на дейности по подпомагане на естественото
възобновяване.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж. Ганка Димитрова - Лесоинженер

Становище: ПК”Собственост и стопанство”
10.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Промяна в
т.2 от Решение №5-18/27.01.2016г. на ОбС-Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Николай Николаев - Гл. специалист „Общински гори”

Становище: ПК”Финанси и бюджет” и Председателски съвет
11.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Поемане на
краткосрочен и дългосрочен общински дълг от община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД

Становище: ПК”Финанси и бюджет”
12.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
изпълнение решенията на ОбС от общинска администрация за периода 01.07.2015г. –
31.12.2015г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова-Секретар на Община Дългопол
Становище: Председателски съвет
13.Докладна записка от Злати Златев – Председател на Общински съвет, относно: Приемане
на отчет за дейността на Общински съвет и на неговите комисии за 2015г.
Вносител: Злати Златев – Председател на Общински съвет
Докладчик: Злати Златев – Председател на Общински съвет
Становище: Председателски съвет
14.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Наредба №11 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Дългопол на второ четене.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол

Докладчик: Нач. отдели
Становище: Всички ПК+Председателски съвет
15.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Дългопол на първо
четене.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева-Директор дирекция
Становище: Всички ПК+Председателски съвет
16.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Придобиване
на имот № 090031 в землището на гр. Дългопол за разширение на гробищен парк .
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел УТОС
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК „Финанси и бюджет”
17.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Разпореждане с общински имот частна собственост – Аптека, находяща се в партерният етаж
на жилищен блок в УПИ VIII, кв.24 по плана на с. Цонево.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел УТОС
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК „Финанси и бюджет”
18.Докладна записка от Злати Златев – Председател на Общински съвет, относно: Становище
на Общински съвет-Дългопол във връзка с дейността и развитието на МБАЛ „Царица
Йоанна Провадия” ЕООД.
Вносител: Злати Златев – Председател на Общински съвет
Докладчик: Злати Златев – Председател на Общински съвет
Становище: Председателски съвет
19.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Изготвяне на
предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КСО.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет ОХД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
20.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Заявления за
еднократна помощ.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет 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 стана 22 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” – 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: Приемане на
отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2015г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”

3.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Общинска програма за 2016г. за мерките за насърчаване на творчески заложби и потребности
на деца с изявени дарби.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
4.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
отчет на Общинска Програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за
2015г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
5.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Общинска Програма за 2016г. за опазване живота и здравето на децата в пътното движение.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
6.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на Община Дългопол
за 2015г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет ОХД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
7.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
изпълнение на Програмата за опазване на околната среда и Програмата за управление на
отпадъците в Община Дългопол през 2015 г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Елина Колева – Гл. експерт „Екология”
Становище: ПК „Териториално устройство и екология”
8.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
стопанисването, управлението, възпроизводството и използването на горите от общински
горски фонд за 2015г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Николай Николаев - Гл. специалист „Общински гори”

Становище: ПК”Собственост и стопанство”
9.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Годишен план за ползване на дървесина от горски територии – собственост на община
Дългопол за 2016г. и на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии –
собственост на община Дългопол по чл.19 от ЗСПЗЗ (гори ВСО) за 2016г., определяне
начина на ползването и извършването на дейности по подпомагане на естественото
възобновяване.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж. Ганка Димитрова - Лесоинженер

Становище: ПК”Собственост и стопанство”
10.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Промяна в
т.2 от Решение №5-18/27.01.2016г. на ОбС-Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Николай Николаев - Гл. специалист „Общински гори”

Становище: ПК”Финанси и бюджет” и Председателски съвет
11.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Поемане на
краткосрочен и дългосрочен общински дълг от община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД

Становище: ПК”Финанси и бюджет”

12.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
изпълнение решенията на ОбС от общинска администрация за периода 01.07.2015г. –
31.12.2015г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова-Секретар на Община Дългопол
Становище: Председателски съвет
13.Докладна записка от Злати Златев – Председател на Общински съвет, относно: Приемане
на отчет за дейността на Общински съвет и на неговите комисии за 2015г.
Вносител: Злати Златев – Председател на Общински съвет
Докладчик: Злати Златев – Председател на Общински съвет
Становище: Председателски съвет
14.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Наредба №11 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Дългопол на второ четене.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нач. отдели
Становище: Всички ПК+Председателски съвет
15.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Дългопол на първо
четене.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева-Директор дирекция
Становище: Всички ПК+Председателски съвет
16.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Придобиване
на имот № 090031 в землището на гр. Дългопол за разширение на гробищен парк .
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел УТОС
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК „Финанси и бюджет”
17.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Разпореждане с общински имот частна собственост – Аптека, находяща се в партерният етаж
на жилищен блок в УПИ VIII, кв.24 по плана на с. Цонево.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел УТОС
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК „Финанси и бюджет”
18.Докладна записка от Злати Златев – Председател на Общински съвет, относно: Становище
на Общински съвет-Дългопол във връзка с дейността и развитието на МБАЛ „Царица
Йоанна Провадия” ЕООД.
Вносител: Злати Златев – Председател на Общински съвет
Докладчик: Злати Златев – Председател на Общински съвет
Становище: Председателски съвет
19.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Изготвяне на
предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КСО.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет ОХД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
20.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Изграждане
и ремонтиране на навеси за празнуване на сватбени тържества в с. Поляците.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж. Емурла Емурла-Зам.кмет САКГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство”
21.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Актуализация на списъка на длъжностните лица с право на транспортни разноски по
местоживеене до работа и обратно, приет с Решение №5-14/2016.

Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева – Директор дирекция „Специализирана администрация”
Становище: ПК „Финанси и бюджет”
22.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.
Н. Ненчева – Директор на ЦДГ „Детелина” – гр. Дългопол: Искам да взема отношение по
т.14 от дневният ред на заседанието.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Ще Ви бъде дадена думата.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за
2015г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”?
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: 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” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1.
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 7-2
Приема Oтчет на изпълнение на общинската програма за закрила на детето в община
Дългопол за 2015 година.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на Общинска програма за 2016г. за мерките за насърчаване на творчески
заложби и потребности на деца с изявени дарби.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”?
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: 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” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1.
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 7-3
Приема Програма за 2016г. за мерките за насърчаване на творчески заложби и потребност на
деца с изявени дарби в община Дългопол.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на отчет на Общинска Програма за опазване живота и
здравето на децата в пътното движение за 2015г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”?
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: 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” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1.
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 7-4
Приема отчет на Общинска Програма за опазване живота и здравето на децата в пътното
движение за 2015г.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на Общинска Програма за 2016г. за опазване живота и здравето на децата
в пътното движение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”?
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: 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” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1.
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 7-5
Приема Общинска Програма за 2016г. за опазване живота и здравето на децата в пътното
движение.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол,
относно: Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на
Община Дългопол за 2015г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Здравеопазване и социални дейности”?
Д. Костадинова – Член на ПК ЗСД: 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” – 15 гласа;

“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1.
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 7-6
Приема отчет за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на
Община Дългопол за 2015г.
Ал. Александров – Общински съветник: Имам въпрос по отношение на уредника на
пенсионерския клуб в гр. Дългопол, за когото бяхме взели Решение. Защо не е изпълнено?
Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол: Не е изпълнено, защото човека не иска да бъде
назначен засега. В момента е на граждански договор.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол,
относно: Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда и Програмата за
управление на отпадъците в Община Дългопол през 2015 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Териториално устройство и екология”?
Д. Костадинова – Член на ПК ТУЕ: 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” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
Със 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.79(5) от ЗООС и чл.52(9) от ЗУО, Общински съвет –
Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 7-7
Приема Отчета за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда и Програмата за
управление на отпадъците в Община Дългопол през 2015 г.
Н. Христов – Общински съветник: Искам да благодаря на Кмета, за това че работата по
сметището е започната и една голяма част от него е запръстена.
Л. Лазаров – Общински съветник: Запръстяването върши работа, но ще излязат два нови
проблема – 1.Тази вода след като се затисне отгоре, ще се върне към гарата и ще влезе по
канала към конната база и трябва да се помисли как да се отточи тази вода нанякъде.
2.Чешмата, която е до сметището да се върне на старото си място от другата страна на
реката, за да не се наводнява зоната около ЖП гарата.
Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол: Ще помислим в тая насока.
ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол,
относно: Отчет за стопанисването, управлението, възпроизводството и използването на
горите от общински горски фонд за 2015г.
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” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1.
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 7-8
Приема отчет, относно изпълнение на Годишен план за ползване на дървесина, добита от
горските територии - собственост на Община Дългопол за 2015г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии –
собственост на община Дългопол за 2016г. и на Годишен план за ползване на дървесина от
горски територии – собственост на община Дългопол по чл.19 от ЗСПЗЗ (гори ВСО) за
2016г., определяне начина на ползването и извършването на дейности по подпомагане на
естественото възобновяване.
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 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
отсъства
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
отсъства
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
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“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. 8 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за Горите, чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал.3,чл. 7, ал. 1,
чл. 66, ал. 2, т. 3 и чл.71, ал. 1, т.4, ал. 5, т. 3 и ал. 6, т.1 от Наредбата за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински
съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 7-9
1. Приема Годишен план за ползване на дървесина в горските територии - общинска
собственост за 2016г. съгласно приложение 1, неразделна част настоящото Решение;
2. Приема Годишен план за ползване на дървесина в горските територии - общинска
собственост по чл. 19 от ЗСПЗЗ (гори ВСО) за 2016г. съгласно приложение 2,
неразделна част настоящото Решение;
3. Дава съгласие дейностите по дърводобив и подпомагане на естественото
възобнобяване в горските територии - общинска собственост да бъдат извършени от
правоспособни лица, наети от Община Дългопол;
4. Определя ползването на дървесината да се осъществи по начините посочени в
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти, а именно чрез добив и продажба на добита дървесина;
5. Продажбата на дървесината да се извърши по утвърден от Общински съвет
ценоразпис;
6. В изпълнение на утвърдения лесоустройствените проекти на Община Дългопол през
2016г. да се извърши подпомагане на естественото възобновяване на горите чрез
изсичане на подлес в отделите от Годишните планове за ползване на дървесина за
2016г., като тези дейности да се извършат заедно с добива на дървесина;
7. Задължава и упълномощава Кмета на общината да предприеме всички
законосъобразни мерки за изпълнение на Решението.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол,
относно: Промяна в т.2 от Решение №5-18/27.01.2016г. на ОбС-Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Финанси и бюджет” и Председателски съвет?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Становището на комисията е да бъде приет проекта за
решение.
Д. Костадинова – Зам.-Предс. на ОбС: Становището 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
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

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1, т.
23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 7-10
Променя т. 2 от Решение № 5-18/27.01.2016г. на Общински съвет Дългопол както следва:
Утвърждава следният ценоразпис за продажба на дървесина:
2.2.Широколистни дърва за огрев от временен склад без включен транспорт – 42,00 лева с
ДДС за 1 м3 пр.;
2.3.Широколистни дърва за огрев от временен склад с включен транспорт без товарене и
разтоварване – 55,00 лева с ДДС за 1 м3 пр.;
2.4.Широколистни дърва за огрев от временен склад с включен транспорт, товарене и
разтоварване – 59,00 лева с ДДС за 1 м3 пр.;
2.5.Мека широколистна дървесина – топола от временен склад:
- едра строителна дървесина – 70,56 лв. с ДДС за 1 м3 пл.;
- средна строителна дървесина – 46,56 лв. с ДДС за 1м3 пл.;
- дребна строителна дървесина – 42,96 лв. с ДДС за 1 м3 пл.;
- дърва – 48,00 лева с ДДС за 1 м3 пл.
2.6.Иглолистна дървесина от временен склад:
- едра строителна дървесина (трупи) – 88,56 лв. с ДДС за 1 м3 пл.;
- средна строителна дървесина (обли греди) – 58,56 лв. с ДДС за 1м3 пл.;
- дребна строителна дървесина (ритловици) – 46,56 лв. с ДДС за 1 м3 пл.;
- иглолистната технологична дървесина – 42,60 лв. с ДДС за 1 обезличен плътен
кубически метър дървесина (иглолистни дърва, дребна технологична и средна
технологична).
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Поемане на краткосрочен и дългосрочен общински дълг от община
Дългопол.
Ал. Александров – Общински съветник: Защо го теглим този дълг и какво ще правим с него?
Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол: Относно краткосрочния дълг нещата са лесни за
обяснение – заедно с Бюрото по труда планираме да работим заедно по две програми за
около 100 човека, за лица до 29 години и над 29 години. До 29 години вече ги назначихме, а
над 29 години тепърва предстои. Разчета е да можем да подсигурим финансовия ресурс за
заплатите на тези 100 човека за 3 месеца, докато държавата започне да ни превежда пари за
заплатите им – това са около 170 хил. лв., т.е. половината от краткосрочния дълг ще отиде за
това. Останалата част от него ще отиде за покриване на едно споразумение по съдебно
решение с „Технокар” за 148 хил. лв. Дългосрочния дълг е повече с инвестиционна цел, за да
можем да привлечем инвестиции за около 6 млн. лв. по ПРСР от фонд „Земеделие”. Има
изискване улиците, които предлагаме да се асфалтират, да бъдат със сменен водопровод. От
700 хил. лв. 100 хил. лв. ще отидат за покриване на стария дълг и с остатъка от 600 хил.
лв.сме посочили определен набор от улици, които ще предложим в проект, който ще
представим във фонд „Земеделие” и на тях ще сменим водопровода. Искаме да направим
около 15 км. улици в гр. Дългопол и около 5 км. в селата, но това е в идеалния случай, когато
улиците са само за асфалтиране, а когато се налага изграждане, както е в нашия случай, се
оскъпява почти двойно и километража на улиците може да падне, така че ще ползваме
толкова пари, колкото ни трябват. Сумата ще се усвоява на траншове. Приоритетно ще се
финансират проектите със смяна на подземната инфраструктура.
Н. Христов – Общински съветник: какво стана с Частния съдебен изпълнител и запорираните земи?

Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол: От 17.03.2016г. отново ги продават след редица
уточнения. Обработваеми земи са оставени възможно най-малко – около 480 дка.,
изключихме всички парцели, които са публична общинска собственост. В момента се
продават около 1380 дка., от които 480 дка. са реално обработваеми, другите са с различно
предназначение – необработваеми ниви и горски парцели. Цената е същата – 360 хил. си
търсят хората, които са купили дълга. По мое настояване са разделени по землища, не се
продават поотделно както беше предното обявление, с цел да се търси по-висока цена на
имотите. Освен това съм взел мерки да получим безлихвен кредит от Министерството на
финансите, ако го получим до обявлението, ще платя дълга на общината и няма да се
продава нищо.
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!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
отсъства
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
отсъства
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
„Възд. се”
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„Възд. се”
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.
Със 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, на основание чл. 21, ал.1,

т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 17 от Закона за
общинския дълг, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 7-11
Одобрява поемането на краткосрочен и дългосрочен общински дълг при следните параметри:
І. Максимален размер на краткосрочния дълг - 300 000 лева.
1. Валута на дълга – в лева;
2. Вид на дълга: краткосрочен при условията на овърдрафт;
3. Цели: Покриване на временния касов недостиг по бюджета на община Дългопол.

4. Обезпечения: Особен залог по реда на Закона за особените залози на настоящи и
бъдещи вземания от трети лица, представляващи настоящи и бъдещи собствени
приходи на община Дългопол, по смисъла на чл. 6 от Закона за общинския дълг.
5. Срок на погасяване на кредита: до 12 /месеца/, считано от датата на усвояването на
част или целия размер на кредита.
6. Максимален годишен лихвен процент: до 10%;
7. Такса за подаване на искане за кредит и разглеждане на документи: без такса;
8. Такса за управление на кредита: до 1,2 % върху разрешения размер, еднократно при
отпускането;
9. Такса за ангажимент: - до 3% годишно. Събира се месечно, само върху размера на
неусвоената част от кредита.
10. Без такса за предсрочно погасяване;.
11. Условия за погасяване на дълга:
Погасяване на главницата: при условията на кредит – овърдрафт с еднократно погасяване
на главницата, на падежа на кредита и с ежемесечно заплащане на дължимите лихви и
такси.
ІІ. Максимален размер на дългосрочния дълг - 700 000 лева.
1. Валута на дълга – в лева.
2. Вид на дълга: чрез заем от финансова институция, избрана по реда на Закона за
обществените поръчки
3. Цели: рефинансиране на съществуващ дълг и финансиране и съфинансиране на
инвестиционни проекти в полза на местната общност за подобряване на общинската
пътна инфраструктура /подмяна на водопроводи; проектиране; строителен и авторски
надзор на улици в гр. Дългопол, подлежащи на реконструкция и рехабилитация по
Програмата за развитие на селските райони/.
4. Обезпечения: Особен залог по реда на Закона за особените залози на настоящи и
бъдещи вземания от трети лица, представляващи настоящи и бъдещи собствени
приходи на община Дългопол, по смисъла на чл. 6 от Закона за общинския дълг.
5. Срок за погасяване: не повече от 60 /шестдесет/ месеца, считано от датата на
усвояването на част или целия размер на кредита.
6. Годишен размер на плащанията по дълга /главница, лихви, такси, комисионни и други
плащания/: за всяка отделна година не повече от 15 на сто от средногодишния размер
на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години,
изчислен на базата на данни от отчетите за изпълнението на бюджета на община
Дългопол.
7. Условия за погасяване на дълга:
Погасяване на главницата: по погасителна схема /план/, която предвижда разпределение
на дълга по равни месечни вноски, като се съобрази размерът на усвоената част от
кредита.
Погасяване на лихвата: извършва се ежемесечно, считано от датата на усвояване на
кредита, съобразно усвоеното и се начислява върху остатъчната стойност на главницата.
Възможност за предсрочно погасяване изцяло и/или на части без такса за предсрочно
погасяване.
8. Такси, комисионни и други по обслужване на дълга: без такси за управление,
ангажимент, предсрочно погасяване и други такси и комисионни по кредита и без
изискване от кредитиращата институция за учредяване на ипотека, представяне на запис
на заповед и/или застраховка по кредита.
9. Максимален размер на лихвения процент – фиксиран, в размер не повече от 5,0 %
ІІІ. Общински съвет – Дългопол възлага на кмета на общината да проведе процедура за
избор на финансова институция по реда на Закона за обществените поръчки, която да
осигури необходимия финансов ресурс.

Неразделна част към предложението са:
1. Финансов доклад относно начини за усвояването на средствата по кредита, лихвени
условия, погасителна схема, размер на разходите за консултантски и административно
управленски услуги, източници за погасяване на дълга, влияние на дълговото финансиране и
на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината.
2. Протокол от общественото обсъждане проведено на 18.01.2016г. от 17.00 часа в зала № 2
на община Дългопол.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Отчет за изпълнение решенията на ОбС от общинска администрация за
периода 01.07.2015г. – 31.12.2015г.
Ал. Александров – Общински съветник: Имам питане по Решение 75-6/28.08.2015г. В отчета е
казано, че е частично изпълнено, какво означава това?
Т. Панайотова - Нач. отдел УТОС: Към настоящият момент се изготвя техническата
документация, защото това е конкурс, който цели изграждане на магазина заедно с
пенсионерски клуб.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли други въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на Председателски съвет?
Д. Костадинова – Зам.-Предс. на ОбС: Становището 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” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1,
т.23 и ал.2, във връзка с чл. 44, ал.1,т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 7-12
Приема Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Дългопол за периода
01.07.2015 – 01.07.2015 год. съгласно приложение №1.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Злати Златев – Председател на
Общински съвет, относно: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет и на неговите
комисии за 2015г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на Председателски съвет?
Д. Костадинова – Зам.-Предс. на ОбС: Становището 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” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.27, ал.6 от
ЗМСМА и чл.16 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр.
Дългопол, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 7-13
Приема отчет за дейността на Общински съвет и на неговите комисии за 2015г.

В 11:00ч. бе обявена 10 минутна почивка, след което заседанието продължи с 15 общински
съветника.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на
Община Дългопол, относно: Приемане на Наредба №11 за определяне и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Дългопол на второ четене.
Н. Ненчева – Директор на ЦДГ „Детелина” – гр. Дългопол: Имам въпроси по отношение
на Наредба 11, Раздел ІІІ – такси за ползване на детски градини. Какви са промените в
таксите за ползване на детски градини и какви са мотивите за тях? Какво е виждането и каква
е общинската политика по отношение на това къде е мястото на 5-6 годишните деца, в
училище или в детската градина? До кога децата в детските градини и в училищата ще бъдат
неравнопоставени по отношение на заплащането на таксите и по отношение на средата, в
която се отглеждат и възпитават? Как ще повлияят тези промени върху процеса на
образователната интеграция на децата от етническите малцинства? Имахте ли предвид тези
неща, които задавам като въпроси, когато определяхте мотивите, защото моите отговори са
следните: С промяната и отпадането на преференциите, според мен, се цели 5-6 годишните
деца да се отглеждат, възпитават и обучават в училищата. А дали община Дългопол ще спази
държавните политики в областта на образованието, където се казва, че предучилищното
образование се осъществява в детските градини, а задължителната предучилищна подготовка
две години преди постъпването в 1 клас и в училищата само при условие и по ред на
Държавните образователни изисквания за предучилищно образование. Имайки предвид
етническата структура на децата, посещаващи детските градини, където 80% от децата са от
етнически малцинства и децата, които ползват преференции в по-голямата си част са деца от
етнически малцинства, т.е. за мен това нещо ще създаде пречки за осъществяване на
качествено предучилищно образование и ще повлияе негативно на процеса на
образователната им интеграция.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Г-жо Ненчева, благодаря Ви, че си зададохте въпросите и си
отговорихте сама. Но общинска администрация не е направила промени от досегашното,
което е. Мисля, че въпросите Ви са резонни, но тук нещата са много по-обширни и
всеобхватни. Трябва да се съберете всички колеги, плюс членовете на ПК „Образование,
култура, младежки и спортни дейности”, плюс специалисти от общинска администрация, за
да получите един по-пълен отговор, но Ви уверявам, че промени не са направени, тепърва
предстои обсъждане на предложенията и гласуване. Започваме дебатите по предложенията и
гласуване по раздели на Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Дългопол. По Глава първа, Раздел І няма
предложения за промяна от различните политически групи в Общински съвет. Който е
съгласен да бъде приет в този вид, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5 гласа.
ПРИЕМА СЕ.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Преминаваме към Глава първа, Раздел ІІ, където също няма
предложения за промяна. Който е съгласен да бъде приет в този вид, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5 гласа.
ПРИЕМА СЕ.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Преминаваме към Глава втора, Раздел І, където няма
предложения за промяна. Който е съгласен да бъде приет в този вид, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 9 гласа;

“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6 гласа.
ПРИЕМА СЕ.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Преминаваме към Глава втора, Раздел ІІ, където има
предложения за промяна от групата съветници на БСП, а именно: В Чл. 20. (1) За ползване на
пазари с цел търговия таксата се определя както следва:
1.1. за търговия със селскостопанска продукция:
- за продажба с кола впрегатен добитък на ден - 3.50 лв.;.,
- за продажба с лека кола на ден – 4.40 лв.;
- за продажба с товарен автомобил на ден - 10 лв.;
В чл.20, (4) За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска
дейност на открито за разполагане на витрини, подвижни щандове, стелажи, хладилни
фризери, машини – автомати и др. се заплаща такса:
На месец

1-ва зона
10.00 лв.

2-ра зона
8.00 лв.

Който е съгласен с така предложените промени, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 4 гласа;
“ПРОТИВ” – 3 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 8 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Който е съгласен Глава втора, Раздел ІІ да бъде приет във вида,
предложен от общинска администрация, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 9 гласа;
“ПРОТИВ” – 3 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.
ПРИЕМА СЕ.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Преминаваме към Глава втора, Раздел ІІІ, където има
предложение за промяна от групата съветници на БСП, а именно: В Чл. 22. (2), т.1. «Деца с
баща неизвестен в акт за раждане» – да отпадне. Който е съгласен с това предложение, моля
да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 2 гласа;
“ПРОТИВ” – 6 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 7 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: Становището на комисията е в този раздел да се
направи следната промяна: Чл. 22. (1) За ползване на целодневни детски градини родителите
или настойниците дължат месечни такси в размер на 1.80 лева на ден.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Който е съгласен с така предложената промяна от ПК ОКМСД,
моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 4 гласа;
“ПРОТИВ” – 4 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 7 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: Становището на комисията е в Раздел ІІІ да се
направи следната промяна: В Чл. 22. (1), т.5 За дете, което се отглежда в семейство с друго
дете с трайно увреждане – със степен «над 50%» - добавя се, инвалидност от ТЕЛК

Зл. Златев – Предс. на ОбС: Който е съгласен с така предложената промяна от ПК ОКМСД,
моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
ПРИЕМА СЕ.
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: Становището на комисията е в Раздел ІІІ да се
направи следната промяна: В Чл. 22. (4) Когато децата са повече от две от едно семейство,
таксата се заплаща в пълен размер за първото и в размер на 50% за второто дете «и всяко
следващо дете» - се добавя. «За трето, четвърто и всяко следващо дете от едно семейство
такса не се заплаща, ако децата са в училищна възраст» - отпада.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Който е съгласен с така предложената промяна от ПК ОКМСД,
моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 глас.
ПРИЕМА СЕ.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Преминаваме към гласуване на цялата Глава втора, Раздел ІІІ
вече с така направените и приети предложения за промени. Който е съгласен Глава втора,
Раздел ІІІ да бъде приета с така направените промени, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5 гласа.
ПРИЕМА СЕ.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Преминаваме към Глава втора, Раздел ІV, където няма
предложения за промяна. Който е съгласен да бъде приет в този вид, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4 гласа.
ПРИЕМА СЕ.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Преминаваме към Глава втора, Раздел V - Такси за технически
услуги, където има предложение за промяна от групата съветници на БСП и ДПС. От групата
съветници на БСП предложението е следното: В чл.30 Размерът на таксите за технически
услуги се определя както следва:
1.Издаване на скица за недвижим имот – 10 лв. (за 1 имот)
2.Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване (виза за
проектиране по чл. 140 от ЗУТ) - 15 лв.
4. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ЗУТ - 15 лв.
6.Издаване на разрешение за поставяне на преместв. обекти по чл.56 от ЗУТ -35 лв.
7.Издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на
съществуващи сгради и помещения в тях – 70 лв.
7.1.Издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж (чл.154, ал.5
от ЗУТ) – 40 лв.
Който е съгласен с така направеното предложение за промяна от групата на БСП, моля да
гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 6 гласа;
“ПРОТИВ” – 5 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4 гласа.

НЕ СЕ ПРИЕМА.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: От групата съветници на ДПС предложението е следното: В
чл.30, т.7 - Издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на
съществуващи сгради и помещения в тях.

За основно застрояване
За допълващо застрояване
За временно строителство,
съгл.чл.49 от ЗУТ
За смяна предназначение

Физически лица (лв)
75
40
30
55

Юридически лица (лв)
120
80
60
100

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.
ПРИЕМА СЕ.
инж. Ем. Емурла-Зам.кмет САКГ: Правя предложение след като приехте това за т.7, в
чл.30, т.9. „Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение
за строеж (чл. 142 от ЗУТ) – 1.20 лв. на кв.м.по РЗП, но не по-малко от 100 лв.”,
предложението е на обща база. Според мен трябва да има някакво разграничение и затова
предлагам:

За основно застрояване
За допълващо застрояване
За временно строителство,
съгл.чл.49 от ЗУТ
За смяна предназначение

Физически лица (лв)
Не по-малко от 100
Не по-малко от 50
Не по-малко от 50
Не по-малко от 50

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4 гласа.
ПРИЕМА СЕ.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Преминаваме към гласуване на цялата Глава втора, Раздел V Такси за технически услуги, вече с така направените и приети предложения за промени.
Който е съгласен Глава втора, Раздел V да бъде приет с така направените промени, моля да
гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – 3 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
ПРИЕМА СЕ.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Преминаваме към Глава втора, Раздел VІ – Такси за
административни услуги, където има предложение за промяна от групата съветници на БСП,
а именно: В чл.32. (1) За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните
такси:
1. За издаване на удостоверение за наследници – 4.00 лв.;
2. За издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена- 4.00 лв.

3. За издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт – 3.00 лв;
4. За издаване на удостоверение за раждане – дубликат – 3.80 лв.
5. За издаване на удостоверение за граждански брак – дубликат – 4.00 лв.
7. За издаване на удостоверение за семейно положение и членове на семейството – 3.00
лв.;
8. За издаване на удостоверение за родствени връзки – 4.00 лв.;
9. За издаване на удостоверения за промяна на постоянен адрес – 4.00 лв.
10. За издаване на удостоверения за промяна на настоящ адрес – 4.00 лв.
11. За издаване на удостоверения за постоянен адрес /при вече регистриран ПА – 4.00 лв.;
12. За издаване на удостоверения за настоящ адрес /при вече регистриран НА – 4.00 лв.;
13.За легализация на документи по гражданското състояние за чужбина - 8 лв.
Който е съгласен с така направеното предложение за промяна от групата на БСП, моля да
гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 3 гласа;
“ПРОТИВ” – 5 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 7 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Който е съгласен Глава втора, Раздел VІ, да бъде приет във
вида, предложен от общинска администрация, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 9 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6 гласа.
ПРИЕМА СЕ.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Преминаваме към Глава втора, Раздел VІІ – Такси за гробни
места.
Ал. Александров – Общински съветник: Мисля, че в чл.36, ал.2 е неудачна. Предлагам
целия Раздел VІІ да отпадне и да бъде включен в Наредбата за гробищните паркове.
Т. Панайотова - Нач. отдел УТОС: Точно тук е мястото на таксите, в Наредба №11 за
определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Дългопол. В Наредбата за гробищните паркове ние ще Ви предложим устройствен
план на гробищния парк, след като го приемете, тогава преминаваме към приемането на
таксите от гражданите.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, по предложението на г-н Александров, който е
съгласен Раздел VІІ да отпадне и да бъде включен в Наредбата за гробищните паркове, моля
да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 2 гласа;
“ПРОТИВ” – 4 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 9 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Ал. Александров – Общински съветник: На територията на община Дългопол има два вида
гробищни паркове – гробищни паркове, които са на общината и такива, които не са
собственост на общината. Наредбата ще важи ли за тези, които не са собственост на
общината, а на джамийските настоятелства?
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Ако се ползва общинска собственост ще си плащат в общината,
ако се ползва земя, собственост на джамийските настоятелства, няма как да плащат на
общината.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен Глава
втора, Раздел VІІ, да бъде приет във вида, предложен от общинска администрация, моля да
гласува!

Резултати от гласуването:
“ЗА” – 9 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6 гласа.
ПРИЕМА СЕ.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Преминаваме към Глава втора, Раздел VІІІ, където няма
предложения за промяна. Който е съгласен да бъде приет в този вид, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4 гласа.
ПРИЕМА СЕ.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Преминаваме към Глава втора, Раздел ІХ – Цени на неуредени
със Закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица,
където има предложение за промяна от групата съветници на БСП и на ГЕРБ.
М. Иванова – Общински съветник: Имам много забележки, относно тези такси, да, има
нужда общината, но всички ще плащаме висока цена. Нашият транспорт се ползва от
самодейните ни състави, на цена 1.80лв./км. момичетата няма да могат да ползват нашите
автобуси, това е много висока цена.
Л. Лазаров – Общински съветник: Явно в частния бизнес и в публичната сфера на
разходите има различни начини на калкулации. Общи взето цената, която се постига ако
гледаме по най-грубия вид е горивото по 2. Транспортните фирми работят и печелят при тези
условия. Но 1.80лв./км. е извън всякаква логика на разходите цена.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Първото предложение е на групата съветници от ГЕРБ, а
именно: В Чл.42. „Общинският съвет определя следните услуги и цените за тях» в таблицата
VІІ. Ползване на общински превоз, предложението на групата съветници на ГЕРБ е 1.20
лв./км. (за училища, читалища и др. общински учреждения) и 1.80 лв./км. (за физически и
юридически лица) с ДДС. Който е съгласен с това предложение, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.
ПРИЕМА СЕ.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Другото предложение е на групата съветници от БСП: В Чл.42.
„Общинският съвет определя следните услуги и цените за тях» в таблицата VІІ. Ползване на
общински превоз, предложението на групата съветници на БСП е 0.90 лв./км. (за училища,
читалища и др. общински учреждения) и 1.92 лв./км. (за физически и юридически лица) без
ДДС. Г-н Александров, да го гласуваме ли?
Ал. Александров – Общински съветник: Не, няма нужда!
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Преминаваме към гласуване на цялата Глава втора, Раздел ІХ –
Цени на неуредени със Закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически
и юридически лица, вече с така направените и приети предложения за промени. Който е
съгласен Глава втора, Раздел ІХ, да бъде приет с така направените промени, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4 гласа.
ПРИЕМА СЕ.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Преминаваме към Глава втора, Раздел Х, където няма
предложения за промяна. Който е съгласен да бъде приет в този вид, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5 гласа.
ПРИЕМА СЕ.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Преминаваме към Глава втора, Раздел ХІ, където също няма
предложения за промяна, както и преходните и заключителни разпоредби. Който е съгласен
да бъдат приети в този вид, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5 гласа.
ПРИЕМА СЕ.
Н. Христов – Общински съветник: Никъде в Наредбата не видях какви са санкциите, ако
общинска администрация не изпълни поет ангажимент към гражданин и не изпълни в срок
заплатената услуга.
Ал. Александров – Общински съветник: В случая има АПК, нека да се прилага Закона.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво е обобщеното становище на всички комисии от
Председателски съвет?
Б. Николов – Зам.-предс. на ОбС: Обобщеното становище от Председателски съвет е да не
бъде приета Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Дългопол на второ четене.
Ал. Александров – Общински съветник: Взимам думата от името на групата общински
съветници на БСП, относно Наредбата за определяне и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община Дългопол. Тази Наредба касае всички жители на
общината, всеки от нас идва за удостоверение за наследници от общината и не може ако е
по-евтино да го вземе от друга община, т.е. общината се явява монополист върху таксите.
Органа, който трябва да регулира всяка общинска администрация е Общински съвет. Именно
затова ние направихме 20 предложения, относно таксите. Предложенията в чл.30 са по-ниски
от сега действащата Наредба, това го направихме с една единствена цел – да видите, че и
сега действащата Наредба, която не е променена все още, е в пъти по-висока от съседните
общини, въпреки, че не е изменяна от 2012г. По този начин товарим бизнеса. Цените в
Наредбата са вдигнати от 50% до 400%. Какъв е основният мотив на вносителя – да се
повишат приходите в общинския бюджет. Но мислите ли, че ще се увеличат приходите като
вдигаме таксите? Товарим една група хора, а не всички жители на общината, защото една
група хора отиват да си плащат съвестно разрешителното за строеж, а други правят палати
без да търсят общината. Според мен приходите в общината ще намалеят. За голямо
съжаление всички предложения, които ние направихме към общинска администрация, се
гласуваха „Против”, въпреки че една голяма част от тях на комисиите бяха приети. Каква
трансформация стана за една нощ не зная. Заявявам, че групата съветници от БСП ще се
въздържи от гласуването на Наредбата.
Кр. Железов – Общински съветник: Не мислех да се изказвам, но ме провокира
метаморфозата от вчера на някои коллеги, какво се е случило не мога да кажа. Колеги, 2
вносителя, 9 гласували ангажират 17 хилядна община. Някой даде ли идея да се работи с
кметовете в тази посока, да има междуселски събрания, за да се пусне в публичното
пространство, че предстои еди-какво си? Отново не създаваме благоприятна среда за
развитие на бизнеса, ние го смачкваме, защото 90% при нас е дребен бизнес. Аз ще гласувам
«Против» Наредбата, защото не съм съгласен с Раздел V - Технически услуги, където
смазваме дребния и среден бизнес. Хората от селата утре ще ни попитат защо допуснахме да
се гласува тази Наредба, защо се увеличиха тези такси? Аз правя политическо изказване,
защото това е политически орган, но кажете ми кой от всички групи в предизборната си
кампания каза, че ще увеличи местните данъци и такси? С 2/3 съотношение вчера беше
отхвърлен приема на Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Дългопол в този вид, но ме учуди метаморфозата на
някои от колегите и затова направих това изказване.

Н. Христов – Общински съветник: Лично аз на 3 комисии и 2 Председателски съвета
зададох един и същи въпрос – някой направи ли си труда от общинска администрация да
изчисли колко ще ни бъде допълнителния приход като вдигнем таксите? Според мен ще бъде
не повече от 5-6 хиляди лв. Защо е нужно да ги вдигаме и да създаваме конфронтация между
кметовете, между общинските съветници? Аз също ще се въздържа за Наредбата.
М. Муталиб – Общински съветник: Нормално е БСП да предлага такива цени, защото те са
лява, социална партия, но ако г-н Красен Железов беше станал кмет по друг начин щеше да
разсъждава и да задава въпроси по отношение на таксите. Държанието на групата от БСП ми
прилича на държанието на ДСБ в парламента. Хем са опозиция, хем са управляващи, според
мен вече трябва да заявят позицията си.
Кр. Железов – Общински съветник: Известен факт е поврътливото поведение на някои
членове на ДПС, не казвам всички, защото имам приятели сред тях. Но Красен Железов има
едно ясно и последователно поведение от начало до край и ще бъде такова. Лично аз
подкрупях г-н Георгиев за избирането му за кмет на община Дългопол, което не означава, че
ще изпълнявам безпрекословно всяко едно негово предложение и ще вдигам ръка, мотивиран
от някакви други причини и съображения.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Дългопол, да бъде приета с всички приети предложения за промени,
моля да гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
отсъства
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „Против”
„Против”
6. Красен Петков Железов
отсъства
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
„Възд. се”
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„Възд. се”
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – 2 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.
Със 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, 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 7-14
1. Отменя Наредба № 11 за определяне и администриране 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 второ четене Наредба за определяне и администриране на местните такси
и цени на услуги на територията на община Дългопол.

Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол: Благодаря на всички, които подкрепиха
предложението на общинска администрация. Наистина е продиктувана от
необходимостта от повече средства. Наистина се надявам да постигнем по-голяма
събрана сума и това е само една от стъпките, които предприемаме в тази насока. Г-н
Железов е прав, никой в предизборната си кампания не е предполагал какво е
действителното състояние на общината. Аз също, влизайки, примерно по отношение на
заплатите на кметовете, имах намерение да ги увелича, но виждайки какво е състоянието
и изхождайки от възможното увеличение на приходите, съм направил предложение,
макар и минимално за повишаване. Имайте предвид, че идеята на Закона е да се
повишават таксите.
В 12:50ч. бе обявена 10 минутна почивка, след което заседанието продължи с 12 общински
съветника.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на Наредба за реда за получаване и управление на дарения от
Община Дългопол на първо четене.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е обобщеното
становище на всички комисии от Председателски съвет?
Б. Николов – Зам.-предс. на ОбС: Обобщеното становище от Председателски съвет е да бъде
приета Наредбата за реда за получаване и управление на дарения от Община Дългопол на
първо четене.
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
отсъства
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
отсъства
6. Красен Петков Железов
отсъства
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
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 7-15
1. Приема Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Дългопол
на първо четене.

2. Възлага на Кмета на общината да предприеме действия за нейното изпълнение.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Придобиване на имот № 090031 в землището на гр. Дългопол за
разширение на гробищен парк .
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: Правя си отвод, защото аз направих оценката.
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!
отвод
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
отсъства
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
отсъства
6. Красен Петков Железов
отсъства
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
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 11 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, т. 4 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 7-16
1. Дава съгласие за възмездно придобиване на имот № 093001 с площ от 5 дка, с НТП „нива”,
категория на земята при неполивни условия – „четвърта”, в местността „Юрук дере”, при граници
на имота №№ 093019, 000329, 093019, 093002, собственост на наследниците на Вълчо Димитров
Неделчев бивш жител на гр. Дългопол, съгласно Решение № 162 от 21.01.2016 г. за възстановяване
на правото на собственост върху земеделски земи, издадено от Общинска служба по „Земеделие”
гр. Провадия. (Удостоверение № 541/15.03.2016 г. за наследници на Вълчо Димитров Неделчев).
2. Приема пазарна цена на имота определена по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС в размер на 5000.00
лв. (пет хиляди лева).
3. Упълномощава и възлага на Кмета на Общината да изпълни действията по придобиване на
цитирания по-горе имот, съгласно изискванията на Наредба №4 за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество.

4. Режийните разноски, административните такси, такса вписвания и всички останали разходи по
придобиването на имота да бъдат за сметка на Община Дългопол.
ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Разпореждане с общински имот частна собственост – Аптека, находяща
се в партерният етаж на жилищен блок в УПИ VIII, кв.24 по плана на с. Цонево.
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 гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8
от ЗМСМА, и във вр. с чл.3 ал.3 т.2 от ЗПСПК, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 7-17
1. Дава съгласие да бъде подготвена процедурата по реда и условията на Наредбата за
търговете и конкурсите, спазвайки изискванията на чл.1, ал.2, т.6 от ЗПСПК.
ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА: Докладна записка от Злати Златев – Председател на
Общински съвет, относно: Становище на Общински съвет-Дългопол във връзка с дейността
и развитието на МБАЛ „Царица Йоанна Провадия” ЕООД.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на Председателски съвет?
Б. Николов – Зам.-предс. на ОбС: Становището на Председателски съвет е да бъде приет
проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 7-18
Подкрепя становището на ОбС-Провадия, взето с Решение №5-85/26.02.2016г., относно
Проекта на Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ,
във връзка с дейността и развитието на МБАЛ „Царица Йоанна Провадия” ЕООД.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Изготвяне на предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на
чл.92 от КСО.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Здравеопазване и социални дейности”?
Д. Костадинова – Член на ПК ЗСД: 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” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал. 1 т. 23
от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 7-19
Дава съгласие за внасяне на предложение пред Министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия на Красимира Русева Крумова, Садифе Русева Крумова, Денис Русева
Крумова, Ахмед Русев Крумов.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Изграждане и ремонтиране на навеси за празнуване на сватбени
тържества в с. Поляците.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: 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
отсъства
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
отсъства
6. Красен Петков Железов
отсъства
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
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал. 1, т.8
и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 7-20
1. Дава съгласие за добиването на 30 (тридесет) м3–строителен материал-акация и 15
(петнадесет) м3-строителен материал-бор от общински горски фонд и предоставянето

му на кметство с.Поляците за изграждане и ремонтиране на навеси за празнуване на
сватбени тържества.
2. Възлага на Кмета на Община Дългопол да предприеме съответните действия за
изпълнение на настоящето решение.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на
Община Дългопол, относно: Актуализация на списъка на длъжностните лица с право на
транспортни разноски по местоживеене до работа и обратно, приет с Решение №5-14/2016.
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 гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал. 1 т. 23
от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 7-21
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 включена
Цветанка Иванова Великова, заемаща длъжността – Гл. експерт „Изпълнение и контрол на
обществени поръчки” с маршрут: Варна – Дългопол – Варна.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на
Община Дългопол, относно: Заявления за еднократна помощ.
Д. Костадинова – Член на ПК ЗСД: Колеги, становището на Председателския съвет е да
бъдат отпуснати безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Радостинка Иванова Василева,
заявление с вх. № 9400-181/20.01.2016г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
да бъдат отпуснати безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Радостинка Иванова Василева, 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

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

отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 12 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 7-22-1
1.Да бъдат отпуснати безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Радостинка Иванова Василева –
жител на гр. Дългопол.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Д. Костадинова – Член на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 100лв. на Мехмед Мехмед Али, заявление с вх. №9400379/09.02.2016г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100лв. на Мехмед Мехмед Али, моля да
гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
отсъства
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
отсъства
6. Красен Петков Железов
отсъства
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
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 12 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 7-22-2
1.Отпуска еднократна помощ на Мехмед Мехмед Али – жител на с. Камен дял, в размер на
100 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.

Д. Костадинова – Член на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 120лв. на Виолета Иванова Василева, заявление с вх. №9400783/02.03.2016г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 120лв. на Виолета Иванова Василева, моля
да гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
отсъства
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
отсъства
6. Красен Петков Железов
отсъства
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
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 12 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 7-22-3
1.Отпуска еднократна помощ на Виолета Иванова Василева – жител на гр. Дългопол, в
размер на 120 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Д. Костадинова – Член на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 200лв. на Пенка Златева Янакиева, заявление с вх. №9400791/02.03.2016г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200лв. на Пенка Златева Янакиева, 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

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

„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
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 12 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 7-22-4
1.Отпуска еднократна помощ на Пенка Златева Янакиева – жител на с. Боряна, в размер на
200 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Д. Костадинова – Член на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 50лв. на Асан Мехмедов Салиев, заявление с вх. №ОС60/07.03.2016г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 50лв. на Асан Мехмедов Салиев, 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” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

Със 12 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 7-22-5
1.Отпуска еднократна помощ на Асан Мехмедов Салиев – жител на с. Величково, в размер
на 50 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Д. Костадинова – Член на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 100лв. на Андрей Севдалинов Кирилов, заявление с вх. №ОС86/23.03.2016г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100лв. на Андрей Севдалинов Кирилов,
моля да гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
отсъства
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
отсъства
6. Красен Петков Железов
отсъства
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
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 12 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 7-22-6
1.Отпуска еднократна помощ на Андрей Севдалинов Кирилов – 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.
Д. Костадинова – Член на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 50лв. на Радка Атанасова Маринова, заявление с вх. №9400782/02.03.2016г.

Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 50лв. на Радка Атанасова Маринова, моля
да гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
отсъства
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
отсъства
6. Красен Петков Железов
отсъства
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
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 12 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 7-22-7
1.Отпуска еднократна помощ на Радка Атанасова 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.
Д. Костадинова – Член на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 95лв. на Александър Райчев Йорданов, заявление с вх.
№1000-36/25.03.2016г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 95лв. на Александър Райчев Йорданов,
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”
отсъства
„ЗА”
отсъства
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 12 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 7-22-8
1.Отпуска еднократна помощ на Александър Райчев Йорданов – жител на с. Сава, в размер
на 95 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Д. Костадинова – Член на ПК ЗСД: Становището на комисията е заявление с вх. № 9400632/23.03.2016 г. от Ангел Георгиев Симеонов да бъде отложено 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 бъде
отложено за разглеждане заявление с вх. № 9400- 632/23.03.2016 г. от Ангел Георгиев
Симеонов, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.23
от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 7-22-9
Отлага за разглеждане на следващото заседание на ОбС- заявление с вх. № 9400632/23.03.2016 г. от Ангел Георгиев Симеонов от с. Величково.
Д. Костадинова – Член на ПК ЗСД: За всички останали заявления, становището на
комисията е отказ.
Други предложения нямаше и се пристъпи към гласуване.
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.23
от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 7-22-10
Отказва да отпусне еднократна помощ на:

1. Заявление с вх. №9400-40/07.01.2016г. от Господинка Паскалева Янакиева с адрес гр.
Дългопол ул.”Жечо Топалов” № 1
2.

Заявление с вх. № 9400-2598/14.12. 2015 г. от Марияна Димитрова Димитрова с в
адрес гр. Дългопол ул.”Х. Димитър” № 9

3.

Заявление с вх. №9400-2657/18.12.2015 г. от Ася Тодорова Асенова с адрес гр.
Дългопол ул.”Добри Войвода” № 6

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Злати Златев закри заседанието
на Общински съвет - Дългопол в 13:20 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ/

ПРОТОКОЛЧИК:

/Д. ТОНЧЕВА/

