ПРОТОКОЛ

№8

от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 26.04.2016 г.

Днес, 26.04.2016 г. в гр.Дългопол, в залата на Общински съвет – гр.Дългопол от 15:00
часа, се проведе 8-то редовно заседание на Общински съвет – Община Дългопол, Варненска
област. Присъстваха всички от общо 17 съветника.
Злати Златев - Председател на Общинския съвет обяви, че заседанието е законно – редовно
е свикано, присъстват повечето от половината от общия брой съветници, поради което може
да бъде открито.
Присъстват:
1. Злати Станев Златев – присъства
2. Добромир Василев Иванов – присъства
3. Катерина Димитрова Тончева - присъства
4. Радка Илиева Дукова - Русева– присъства
5. Александър Неделчев Александров – присъства
6. Красен Петков Железов – присъства
7. Недялка Диянова Филчева – присъства
8. Николай Иванов Христов – присъства
9. Даниела Маринова Костадинова – присъства
10.Халил Халилов Исмаилов – присъства
11.Хатидже Мехмед Чолак – присъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб – присъства
13. Насуф Юсуфов Насуфов – присъства
14. Маринка Димитрова Иванова – присъства /отсъства от 15:00ч. до 15:20ч./
15. Борислав Благоев Николов – присъства
16. Лъчезар Колев Лазаров – присъства /отсъства от 15:00ч. до 15:22ч., от 16:15ч. до 17:05ч./
17. Гюлейдин Исмаил Кязим – присъства
Предварително обявен проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Питания и предложения от граждани
2.Информация за готовността на В и К за летен сезон 2016 г.
Вносител: Емил Димитров-Енергетик към ВиК-Дългопол
Докладчик: Емил Димитров-Енергетик към ВиК-Дългопол
Становище: ПК”Териториално устройство и екология”
3.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
изпълнение на дейностите по овладяване популацията на безстопанствените кучета на
територията на община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Елина Колева – Гл. експерт „Екология”
Становище: ПК „Обществен ред и сигурност”
4.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Предоставяне
на материали за ремонт на ловна хижа, находяща се в землището на гр. Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Славчо Славов – Гл. експерт УЗГФ
Становище: ПК „Собственост и стопанство”
5.Приемане на финансово-счетоводен отчет и отчет за дейността на „Медицински център І –
Дългопол” ЕООД за 2015 година.
Вносител: Веско Дражев – Управител на „Мед. Център І - Дългопол”
Докладчик: Веско Дражев – Управител на „Мед. Център І - Дългопол”

Становище: ПК”Финанси и бюджет”
6.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Отчетен
доклад от Читалищни настоятелства на територията на община Дългопол, за осъществените
читалищни дейности в изпълнение на програмата по чл.26, ал.2 от ЗНЧ и за изразходваните
от бюджета средства през 2015г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
7.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Програма за Развитие на читалищната дейност в Община Дългопол за 2016год.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
8.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Общинска програма за закрила на детето в община Дългопол за 2016г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
9. Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Допълнение
към докладна записка с вх. №ОС-317/16.11.2015г. – предложение за разрешение за
изработване на ПУП-ПР за изменение на кв.1 и кв.8 с. Поляците.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж. Емурла Емурла-Зам. - кмет по САКГ
Становище: ПК”Собственост и стопанство”
10.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Изменение
на Наредба №11/25.03.2016г. на Общински съвет-Дългопол за определяне и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж. Емурла Емурла-Зам. - кмет по САКГ
Становище: Председателски съвет
11.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 второ
четене.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева-Директор дирекция
Становище: Всички ПК+Председателски съвет
12.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Промяна в
структурата на Общинска администрация.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова-Секретар на Община Дългопол
Становище: Председателски съвет
13.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Преобразуване на ОДК „Андрей Германов”, гр. Дългопол в Център за подкрепа на
личностното развитие.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
14.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Придобиване
на имот в землището на с. Величково 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”

15.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Актуализация на Програмата за капиталови разходи на община Дългопол за 2016г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж. Емурла Емурла-Зам. - кмет по САКГ
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
16.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
отчета за капиталовите разходи към 31.12.2015г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
17.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
отчета за касово изпълнение на бюджета за 2015г. на община Дългопол и отчета за
приходите и разходите по сметките за средства от ЕС.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
18.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Прекратяване на членството на община Дългопол в Регионално сдружение за управление на
отпадъците – регион Провадия.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева-Директор дирекция
Становище: Председателски съвет
19.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Заявления за
еднократна помощ.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет 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 20 точки, включвайки т.18 -Докладна записка от
Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Закупуване на съдове за битови
отпадъци – тип „Бобър” и т.19 - Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Съгласие за участие с проект по Оперативна програма „Наука и
образование за интелектуален растеж” 2014-2020 (ОП НОИР), по схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.2015-002 „Образователна интеграция на
учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна
закрила“от днес. Имате ли други предложения? Няма. Който е съгласен проекта за дневен
ред да бъде приет за дневен ред на днешното заседание с така направените промени, 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.Информация за готовността на В и К за летен сезон 2016 г.
Вносител: Емил Димитров-Енергетик към ВиК-Дългопол
Докладчик: Емил Димитров-Енергетик към ВиК-Дългопол
Становище: ПК”Териториално устройство и екология”

3.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
изпълнение на дейностите по овладяване популацията на безстопанствените кучета на
територията на община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Елина Колева – Гл. експерт „Екология”
Становище: ПК „Обществен ред и сигурност”
4.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Предоставяне
на материали за ремонт на ловна хижа, находяща се в землището на гр. Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Славчо Славов – Гл. експерт УЗГФ
Становище: ПК „Собственост и стопанство”
5.Приемане на финансово-счетоводен отчет и отчет за дейността на „Медицински център І –
Дългопол” ЕООД за 2015 година.
Вносител: Веско Дражев – Управител на „Мед. Център І - Дългопол”
Докладчик: Веско Дражев – Управител на „Мед. Център І - Дългопол”
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
6.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Отчетен
доклад от Читалищни настоятелства на територията на община Дългопол, за осъществените
читалищни дейности в изпълнение на програмата по чл.26, ал.2 от ЗНЧ и за изразходваните
от бюджета средства през 2015г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
7.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Програма за Развитие на читалищната дейност в Община Дългопол за 2016год.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
8.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Общинска програма за закрила на детето в община Дългопол за 2016г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
9.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Допълнение
към докладна записка с вх. №ОС-317/16.11.2015г. – предложение за разрешение за
изработване на ПУП-ПР за изменение на кв.1 и кв.8 с. Поляците.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж. Емурла Емурла-Зам. - кмет по САКГ
Становище: ПК”Собственост и стопанство”
10.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Изменение
на Наредба №11/25.03.2016г. на Общински съвет-Дългопол за определяне и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж. Емурла Емурла-Зам. - кмет по САКГ
Становище: Председателски съвет
11.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 второ
четене.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева-Директор дирекция
Становище: Всички ПК+Председателски съвет

12.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Участие на
представители на Общински съвет-Дългопол и общинска администрация в Управителния
съвет на Местна инициативна група /МИГ/-Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева-Директор дирекция
Становище: Председателски съвет
13.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Преобразуване на ОДК „Андрей Германов”, гр. Дългопол в Център за подкрепа на
личностното развитие.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
14.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Разрешение
за изработване на проект за Подробен устройствен план – ПРЗ на поземлен имот № 027016
по КВС на землището на гр.Дългопол за провеждане на процедура за промяна на
предназначението му от земеделска земя в имот за съоръжение на техническата
инфраструктура.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж. Емурла Емурла-Зам. - кмет по САКГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК „Териториално устройство и
екология”
15.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Актуализация на Програмата за капиталови разходи на община Дългопол за 2016г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж. Емурла Емурла-Зам. - кмет по САКГ
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
16.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
отчета за капиталовите разходи към 31.12.2015г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД

Становище: ПК”Финанси и бюджет”
17.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
отчета за касово изпълнение на бюджета за 2015г. на община Дългопол и отчета за
приходите и разходите по сметките за средства от ЕС.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД

Становище: ПК”Финанси и бюджет”
18.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Закупуване
на съдове за битови отпадъци – тип „Бобър”.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Елина Колева – Гл. експерт „Екология”
Становище: ПК „Финанси и бюджет”
19.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Съгласие за
участие с проект по Оперативна програма „Наука и образование за интелектуален растеж”
2014-2020 (ОП НОИР), по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M20P001-3.2015-002 „Образователна интеграция на учениците от етническите
малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева-Директор дирекция
Становище: ПК „Стратегическо планиране и европроекти”
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”
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Питания и предложения от граждани.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Към настоящият момент няма постъпили питания и
предложения от граждани в Канцеларията на Общински съвет. Преминаваме към т. 2 от
дневния ред.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Информация за готовността на В и К за летен сезон 2016 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Териториално устройство и екология”?
Р. Дукова – Предс. на ПК ТУЕ: Становището на комисията е да бъде приета информацията.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде
приета информация за готовността на В и К за летен сезон 2016 г., 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 8-2
Приема информация за готовността на В и К за летен сезон 2016 г.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол,
относно: Отчет за изпълнение на дейностите по овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Дългопол.
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 приет отчета.
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 8-3
Приема отчета за изпълнение на дейностите по овладяване
безстопанствените кучета на територията на община Дългопол.

популацията

на

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Предоставяне на материали за ремонт на ловна хижа, находяща се в
землището на 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 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
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” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1,
т. 8 и т.23 от ЗМСМА, , Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 8-4
1. Дава съгласие да бъдат предоставени без заплащане на Ловно-рибарско сдружение
„Камчия” Дългопол 24м3 пл. средна строителна обла дървесина, добита от горски
територии, собственост на Община Дългопол за ремонт на покрив на ловна хижа
на „ЛРД КАМЧИЯ”.
2. Възлага и упълномощава Кмета на Община Дългопол да извърши всички
законосъобразни действия по изпълнение на Решението.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Приемане на финансово-счетоводен отчет и отчет за дейността на
„Медицински център І – Дългопол” ЕООД за 2015 година.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Ще ви кажа какво ме смущава в този отчет. Сметките по
приходи и по разходи са изписани много добре, но не разбирам какво означават всички тези
цифри, описани по сметките. Доста проблеми са описани, но не виждам Управителя да е
предложил мерки за излизане от тази ситуация. Поради тази причина ще гласувам
„Въздържал се” по приемането на този отчет.
Н. Христов – Общински съветник: За първи път тази година д-р Дражев се е постарал да
направи един перфектен отчет, много подробен, за което го поздравявам.
Ал. Александров – Общински съветник: Няма да се съглася с г-н Златев, че Медицинския
управител в своя анализ не е посочил как да се излезе от тази ситуация. В него той посочва,
че това, с което разполага като медицинска апаратура не е достатъчно и не може да се
издържи на конкуренцията на пазара, а няколко изречения след това се предлага какво да се
направи, за да разшири дейността на Медицинския център. Другото, което искам да кажа е,
че центъра има задължения около 9 000 лв., но аз не виждам ролята на общината в този
отчет, с какво тя е помогнала, при условие, че центъра е 100% Общинско дружество, а
реално погледнато е оставен да се издържа сам.

В 13:20ч. Маринка Иванова влезе в залата и заседанието продължи със 16 общински
съветника.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли други въпроси? Няма. Какво е становището на ПК
„Финанси и бюджет”?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Становището на комисията е да бъде приет отчета на
Медицинския център.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде
приет отчета на „Медицински център І – Дългопол” ЕООД за 2015 година, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – 2 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
Със 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл.21, ал.1.
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 8-5
Приема финансово-счетоводен отчет и отчет за дейността на „Медицински център І –

Дългопол” ЕООД за 2015 година.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол,
относно: Отчетен доклад от Читалищни настоятелства на територията на община Дългопол,
за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по чл.26, ал.2 от ЗНЧ и
за изразходваните от бюджета средства през 2015г.
В 13:22ч. Лъчезар Лазаров влезе в залата и заседанието продължи със 17 общински
съветника.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какви мерки ще предприеме Общинска администрация за
предоставяне на всички отчети от читалищата, защото към днешна дата липсват 4 отчета от
читалищата в с. Камен дял, с. Красимир, с. Лопушна и с. Поляците? Какво става с
предложената схема по превеждане на паричните средства?
Ал. Александров – Общински съветник: В Закона за народните читалища е казано какво се
случва, когато не се предостави отчет навреме – налага се глоба от Кмета на общината.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво е становището на ПК „Образование, култура, младежки и
спортни дейности”?
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: Да не бъде приет отчетния доклад на
читалищните настоятелства.
Ф. Хасан – Ст. експерт „Образование”: Всички сме запознати какво се случва в
читалищата, но си мълчат, не зная защо. Миналата година Общински съвет отново не беше
съгласен с отчета на читалищата, защото тогава по ЗНЧ, комисия, която е съставена със
Заповед на Кмета на общината, разпределя субсидията несправедливо. Ние променихме
Решението на комисията, но това беше оспорено от Общинска администрация, с мотива, че
не сме се съобразили с подписаният Протокол от комисията, който знаем в какъв вид беше
поднесен на съда – подлепен с подписите на присъстващите. Тази година Общинска
администрация спази ЗНЧ и разпредели правилно субсидията, но защо 4 читалища не са си
подали отчетите, не мога да дам отговор. Могат да се вземат мерки в тази насока.
Ал. Александров – общински съветник: Съгласно ЗНЧ всяко читалище трябва да има
сключен договор с общината за изпълняване дейността на читалището. Но откакто е влязъл
Закона в сила през 2011г. всяко читалище няма сключен договор и се приема една обща
програма, която действа за цялата община. Това беше основният мотив на комисията да
откаже приемането на отчета, защото тук вече не разглеждаме читалищата едно по едно.
Догодина ще ги разглеждаме, когато всяко от тях има сключен договор. Но към този момент

ги разглеждаме анблок и 4 от тях не са представили отчет, което означава, че отчета е
непълен, затова комисията взе решение да не се приеме. Тогава се изрази становище Кмета
да приложи чл.31 от ЗНЧ, с което да принуди читалищните председатели да предоставят
отчет и тогава да се разгледа в цялостния му вид. Читалище, което не внесе отчет няма да
бъде финансирано.
Б. Николов – общински съветник: Кой изготвя отчетите на читалищните настоятелства –
читалищния секретар или председателя на читалищното настоятелство?
М. Иванова – общински съветник: Отчетите се изготвят от председателя на читалищното
настоятелство. Всяка бройка отпусната на читалище е за дейности и тази дейност трябва да
се отчита. Те са юридически самостоятелни единици, а общината е второстепенен
разпоредител.
Д. Костадинова – общински съветник: Досега НЧ „Н. Й. Вапцаров”-Дългопол е
разпределяло всички субсидии и не съм съгласна читалището в с. Цонево да бъде с ½ щатна
бройка, при условие, че ние имаме два действащи колектива. Не зная кой как разпределя тези
бройки, но ние имаме право на цяла щатна бройка.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде
приет отчета на читалищните настоятелства, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6 гласа.
Със 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6, на основание чл.21, ал.1.
т.24 във връзка с т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.5 от ЗНЧ , Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 8-6
Приема докладите на Читалищните настоятелства на територията на община Дългопол, за
осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по чл.26, ал.2 от ЗНЧ и за
изразходваните от бюджета средства през 2015г., съгласно приложения от №1 до №10.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на Програма за Развитие на читалищната дейност в Община Дългопол за
2016год.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво правим с колегите от читалищата, които не са си
представили план за дейността си за 2016г. - читалищата в с. Камен дял, с. Красимир, с.
Лопушна и с. Поляците, а имаме субсидирани бройки и плащаме заплати?
Ф. Хасан – Ст. експерт „Образование”: Ще започна от 2011г., когато не е спазен ЗНЧ,
защото от тогава всяко едно читалище трябваше да се обслужва самостоятелно, а не всичко
да се решава от НЧ „Н. Й. Вапцаров”-Дългопол и комисията за разпределяне на субсидията
да се свиква проформа. Така на практика читалището в Дългопол имаше 15,8 субсидирани
бройки, а останалите читалища нула или половин субсидирана бройка. Тази година ние
спазихме процедурата според указанията на Министерството на културата, свикахме
комисията, разпределихме субсидията, но е факт, че има читалища, които все още не са
подписали договор с общината за предоставяне на тази субсидия и няма да се предостави
докато не го подпишат.
Ася Демирова – представител на НЧ „Н. Й. Вапцаров”-Дългопол: Договора се подписва
двустранно. Когато едната страна не е съгласна, може да не подпише договора. Договора е за
разпределение на субсидиите от общинския бюджет, а не е за разпределение на
субсидираната численост.
Д. Иванов – общински съветник: Има ли възможност чрез тази Програма да финансираме
всички читалища във вида, в който сте ни предложили?
М. Николаева – Зам.-кмет ОХД: На комисията бяха разпределени средствата за читалищата
и всички представители на читалища гласуваха „За” разпределянето по този начин.

Ал. Александров – общински съветник: Договорите не са само за разпределяне на
общинската субсидия, чл.29 е категоричен – предвидените от държавния и общинския
бюджет средства се разпределят с комисия и се предоставят на читалищата със сключването
на договор между кмета и читалището.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво е становището на ПК „Образование, култура, младежки и
спортни дейности”?
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: Да бъде приета Програмата за Развитие на
читалищната дейност в Община Дългопол за 2016год.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде
приета Програмата за Развитие на читалищната дейност, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл.21, ал.1.
т.23 във връзка с т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2 от ЗНЧ, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 8-7
Приема Програмата за Развитие на читалищната дейност в Община Дългопол за 2016год.
ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Дългопол за 2016г.
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: Да бъде приета Общинска програма за закрила на
детето в община Дългопол за 2016г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 8-8
Приема Общинска програма за закрила на детето в община Дългопол за 2016г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол,
относно: Допълнение към докладна записка с вх. №ОС-317/16.11.2015г. – предложение за
разрешение за изработване на ПУП-ПР за изменение на кв.1 и кв.8 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 следният
проект за решение: „Разрешава на Али Муса Тахир да възложи изработване на проект за
изменение на ПУП-ПР на УПИ ХІХ-11, V-10.11, VІ 10 кв.1 и УПИ І 9, ІІ 9, кв.8, като
проектираната улица между кв.1 и кв.8 частично да отпадне като в дъното на улицата –
тупик се предвиди уширение и се обособи УПИ за имот №11 по имотните граници”.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:

“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1,
т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 8-9
Разрешава на Али Муса Тахир да възложи изработване на проект за изменение на ПУП-ПР
на УПИ ХІХ-11, V-10.11, VІ 10 кв.1 и УПИ І 9, ІІ 9, кв.8, като проектираната улица между
кв.1 и кв.8 частично да отпадне като в дъното на улицата – тупик се предвиди уширение и се
обособи УПИ за имот №11 по имотните граници.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол,
относно: Изменение на Наредба №11/25.03.2016г. на Общински съвет-Дългопол за
определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на Председателския съвет?
Х. Исмаилов – 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” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 2,
във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 8-10
Приема изменение на Наредба №11/25.03.2016г. на Общински съвет-Дългопол за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Дългопол, като отменя чл.30, т.17.
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: Постъпило е искане от представителите на
всички читалища на територията на общината, когато читалищата ползват общински превоз
за изява за планирани от тях дейности, да заплащат по себестойност. Комисията не стигна до
съгласие за подкрепа на това предложение и сега го предлагам на вниманието на общинските
съветници.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Аз лично съм против това предложение, защото Община
Дългопол и общинска администрация не са транспортна фирма и не извършват транспортна
дейност.
М. Иванова – Общински съветник: Имам едно предложение към читалищата и към
общинска администрация. Нека да помислим по себестойност, но за дейност, която да бъде в
програмите на читалищата и да бъде легитимна. Тогава общинска администрация няма да
има нищо против да бъде по себестойност.
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: На нашата комисия също се разгледа това искане. На
територията на общината няма само читалищни дейности, а и спортни клубове, които също
ще искат да ползват общински превоз по себестойност. Така, че ако разрешим на едните,
трябва да разрешим и на другите, което означава, че автобусите трябва да са ангажирани
целогодишно, ще ги разбием още повече и децата с какво ще ги возим след това? Те са
дадени единствено и само за превоз на деца, затова нашето становище е отрицателно.

Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, по предложението на читалищните представители за
промяна на Наредба №11 в частта цена на общински превоз, който е съгласен да се направи
тази промяна, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 2 гласа;
“ПРОТИВ” – 4 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 11 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
В 16:15ч. бе обявена 10 минутна почивка, след което заседанието продължи със 16
общински съветника.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: 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 второ четене.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е обобщеното
становище на всички комисии от Председателски съвет?
Х. Исмаилов – 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 второ четене.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 2
от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 8-11
1. Приема Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Дългопол
на второ четене.
2. Възлага на Кмета на общината да предприеме действия за нейното изпълнение.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Участие на представители на Общински съвет-Дългопол и общинска
администрация в Управителния съвет на Местна инициативна група /МИГ/-Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на Председателския съвет?
Х. Исмаилов – 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

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„Възд. се”
„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” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал.1,
т.15 от ЗМСМА, , Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 8-12
1. Определя за представители в Управителния съвет на МИГ Дългопол от Общинска
администрация – 1/един/ представител и от Общински съвет – 2 /двама/ представители.
2. Общински съвет Дългопол определя поименно представителите в Управителния съвет
на Местна инициативна група /МИГ/-Дългопол, а именно:
- Злати Станев Златев
- Муталиб Шефкет Муталиб
- Ганка Недева Георгиева.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Преобразуване на ОДК „Андрей Германов”, гр. Дългопол в Център за
подкрепа на личностното развитие.
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: 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.44 ал.4,
чл.21, ал.2 и чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, както и във връзка с изпълнение на чл.12 , ал.2,
ал.3 и ал.6 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета (ППЗНП),
Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 8-13
1. Дава съгласие Общински детски комплекс „Андрей Германов”, гр. Дългопол, да се
преобразува в
Център за личностно развитие – Общински детски комплекс „Андрей Германов”, гр.
Дългопол , считано от 2016/2017 учебна година
Мотиви за необходимостта от преобразуване:
Общински детски комплекс „Андрей Германов”, гр. Дългопол е извънучилищно
педагогическо учреждение с богата история в областта на развитие на способностите и
дарованията на подрастващите. С новия Закон за предучилищното и училищното

образование, обнародван в ДВ бр.13.10.2015 г., извънучилищните обслужващи звена
престават да съществуват в досегашния си вид. Техен еквивалент са Центровете за подкрепа
на личностното развитие като институции в системата на предучилищното и училищното
образование. Член 49, ал.2 на Закона, регламентира видовете центрове, според дейността им.
Досегашната дейност на ОДК „Андрей Германов”, гр. Дългопол изцяло се припокрива с т.1,
а именно – „развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта
на науките, технологиите, изкуствата и спорта“.
Съгласно § 18. (1), т.1 С влизането в сила на закона съществуващите общински обслужващи
звена – извънучилищни педагогически учреждения и за организиран отдих и спорт,
продължават да осъществяват дейността си по този закон като центрове за подкрепа за
личностно развитие в зависимост от дейността си по чл. 49, като имат право да запазят
наименованията си.
Наименование и адрес:
Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс „Андрей Германов”
Ул. „Георги Димитров“ №103, гр. Дългопол
Вид на обслужващото звено:
За развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на
науките, технологиите, изкуствата и спорта
Дейности в обслужващото звено:
групи, школи и клубове
Трудови правоотношения на работниците и служителите:
Трудовите правоотношения на работниците и служителите от преобразувания Общински
детски комплекс да се уредят съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
2. Възлага на Кмета на община Дългопол да предприеме съответните действия за
изпълнение на настоящето Решение.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на
Община Дългопол, относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен
план – ПРЗ на поземлен имот № 027016 по КВС на землището на гр.Дългопол за провеждане
на процедура за промяна на предназначението му от земеделска земя в имот за съоръжение
на техническата инфраструктура.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Собственост и стопанство” и ПК „Териториално устройство и екология”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Становището на комисията е да бъде приет проекта за
решение.
Р. Дукова – Предс. 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” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1,
т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ и чл.124б, ал.1 ЗУТ, Общински съвет –
Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 8-14
1.Общински съвет - гр.Дългопол дава на Донка Добрева Вълчева, Милка Величкова Недева,
Георги Величков Георгиев (наследници на Величко Георгиев Вълчев) и „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ”
ЕАД разрешение за изработване на Подробен устройствен план – ПРЗ на поземлен имот №

027016 по КВС на землището на гр.Дългопол обл.Варна за провеждане на процедура по реда на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за промяна на предназначението му от земеделска земя /нива/ в имот за
съоръжение на техническата инфраструктура, чрез възлагане и за сметка на заинтересуваните
лица и одобрява задание за проектиране на ПУП-ПРЗ на имота, което е неразделна част от
настоящото разрешение. ПУП да се изготви в обем и съдържание съгласно изискванията та
Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и
всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
ПУП-ПРЗ на имот № 027016 по КВС на землището на гр.Дългопол за провеждане на процедура
по реда на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за промяна на предназначението му от земеделска земя /нива/ в имот
за съоръжение на техническата инфраструктура.
2.Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ с обявление, което да се постави
на определените за това места в сградата на Община Дългопол и да се публикува на интернет
страницата на общината и същото да се впише служебно в регистъра на общинската
администрация съгласно чл.5 , ал.5 ЗУТ.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Актуализация на Програмата за капиталови разходи на община Дългопол
за 2016г.
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
„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, чл.124, ал.2, чл.127, ал.1 от Закона за публичните финанси, Общински
съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 8-15
1. Актуализира Програмата за капиталови разходи на община Дългопол за 2016г.,
съгласно приложението за Актуализиран план.
2. Възлага на Кмета на Община Дългопол изпълнението на Актуализираната Програмата
за капиталови разходи за 2016г.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на отчета за капиталовите разходи към 31.12.2015г.
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
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „Против”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„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” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1,
т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 8-16
Приема отчета за капиталовите разходи към 31.12.2015г., съгласно Приложение №1.
ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета за 2015г. на
община Дългопол и отчета за приходите и разходите по сметките за средства от ЕС.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Финанси и бюджет”?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Становището на комисията е да бъде приет отчета на
Бюджет 2015г.

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 „Против”
„Възд. се”
6. Красен Петков Железов
„Възд. се”
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” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.
Със 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, на основание чл. 21, ал. 1,
т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 140, ал 5 от Закона за публичните финанси, Общински съвет –
Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 8-17
1. Приема уточнен план на бюджета към 31.12.2015г., както следва:
1.1. на приходите:
1.1.1. държавни дейности в размер на 5 544 807 лв., съгласно приложение № 1
1.1.2. местни дейности в размер на 2 896 949 лв., съгласно приложение № 2
1.2. на разходите:
1.2.1. държавни дейности в размер на 5 544 807 лв., съгласно приложение № 3
1.2.2. местни дейности и дофинансирани държавни дейности в размер на
2 896 949 лв., съгласно приложения № 4
2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2015 г., както следва:
2.1. по прихода:
2.1.1. държавни дейности в размер на 5 198 616 лв., съгласно приложение № 1
2.1.2. местни дейности и дофинансирани държавни дейности в размер на
3 000 454 лв., съгласно приложения № 2
2.2. по разхода
2.2.1. държавни дейности в размер на 5 198 616 лв., съгласно приложение № 3
2.2.2. местни дейности и дофинансирани държавни дейности в размер на
3 000 454 лв., съгласно приложения № 4
3. Приема уточнен план на сметките за средства от Европейския съюз към
31.12.2015 г.
ДФ «Земеделие» - ПРСР
3.1 по прихода в размер на 16 912 484.

3.2 по разхода в размер на 16 912 484 лв.
ОП «Човешки ресурси» - НФ
3.3 по прихода в размер на 271 026 лв.
3.4 по разхода в размер на 271 026 лв.
4. Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз
към 31.12. 2015 г.
ДФ «Земеделие»
4.1 по прихода в размер на 16 912 045 лв.
4.2 по разхода в размер на 16 912 045 лв.
ОП «Човешки ресурси»
4.3 по прихода в размер на 308 828 лв.
4.4 по разхода в размер на 308 828 лв.
5. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2015 г.,
съгласно приложение № 7.
ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Закупуване на съдове за битови отпадъци – тип „Бобър”.
Ал. Александров – общински съветник: В докладната е посочена сума от 36 000лв., но не е
посочено брой бобри, които ще бъдат закупени и защо закупуването на съдове с тази сума не
бъде разпределено пропорционално на бобри и кофи за смет, защото има една част от
домакинствата, които плащат такса смет, а нямат предоставени кофи?
Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол: Ако имахме утвърден план за управление на
отпадъците в началото на годината, нямаше да има нужда да се допитвам до Общински
съвет, защото там щеше да се каже, че тази година ще се изразходват толкова средства за
съдове. Но понеже има събрана сума от минали години и не може да се изразходва за друга
цел, трябва да се започне от някъде и решихме да закупим първо контейнери, защото са в
най-трагично състояние. Ще бъдат закупени 68 съда тип „Бобър” и колелца за 60 контейнера,
за да бъдат отремонтирани, а по-късно ще закупим и кофи за смет.
Н. Диянова – общински съветник: Това е първата стъпка за справяне със ситуацията с
боклуците, които са обгърнали цялата селищна система. Има яснота и желание за поетапно
решаване на този проблем, с което можем да приветстваме кмета, че започва да се справя с
това.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли други 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!
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

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

„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, във връзка с чл.66, ал.1, т.1 от ЗМДТ, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 8-18
1. Дава съгласие за закупуване на съдове за битови отпадъци – контейнери тип
„Бобър” на стойност до 36 000лв с включен ДДС.
2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за
изпълнение на решението.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Съгласие за участие с проект по Оперативна програма „Наука и
образование за интелектуален растеж” 2014-2020 (ОП НОИР), по схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.2015-002 „Образователна интеграция на
учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Стратегическо планиране и европроекти”?
М. Иванова – Предс. на ПК СПЕП: Становището на комисията е да бъде приет проекта за
решение.
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, във връзка с чл.59 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 8-19
Дава съгласие за участие на Община Дългопол в партньорство с ОУ „Васил Левски” с.
Поляците, НУ „Иван Вазов” и НЧ „Н. Й. Вапцаров” гр. Дългопол с проект по схема за
безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.2015-002 „Образователна интеграция на
учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Заявления за еднократна помощ.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Колеги, в комисията постъпиха 9 заявления за социално
подпомагане. Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна помощ в размер на
50лв. на Ангел Георгиев Симеонов, заявление с вх. № 9400-632/23.02.2016 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 50лв. на Ангел Георгиев Симеонов, 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 8-20-1
1.Отпуска еднократна помощ на Ангел Георгиев Симеонов – 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.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна
помощ в размер на 98лв. на Свилена Емилова Гиева, заявление с вх. № 9400-1069/18.03.2016
г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 98лв. на Свилена Емилова Гиева, 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

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

„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 8-20-2
1.Отпуска еднократна помощ на Свилена Емилова Гиева – жител на гр. Дългопол, в размер
на 98 лв. Средствата ще бъдат получени от Недялка Диянова – Председател на ПК
„Здравеопазване и социални дейности”.
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 42лв. на Ася Миткова Михалева, заявление с вх. №РГ-21/26.04.2016 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 42лв. на Ася Миткова Михалева, 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 8-20-3
1.Отпуска еднократна помощ на Ася Миткова Михалева – жител на гр. Дългопол, в размер
на 42 лв. Средствата ще бъдат получени от Недялка Диянова – Председател на ПК
„Здравеопазване и социални дейности”.
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 Добрина Димитрова Русева, заявление с вх. № 94001389/11.04.2016 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 Добрина Димитрова Русева, 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 8-20-4
1.Отпуска еднократна помощ на Добрина Димитрова Русева – 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 100лв. на Юзеир Алиев Юзеиров, заявление с вх. № 9400-1391/11.04.2016
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 Юзеир Алиев Юзеиров, 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 8-20-5
1.Отпуска еднократна помощ на Юзеир Алиев Юзеиров – жител на с. Цонево, 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 Айше Хасан Халил, заявление с вх. № ОС-103/15.04.2016 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 Айше Хасан Халил, моля да
гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова

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

„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„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 8-20-6
1.Отпуска еднократна помощ на Айше Хасан Халил – жител на с. Поляците, 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: За всички останали заявления, становището на комисията е
отказ.
Други предложения нямаше и се пристъпи към гласуване.
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл. 21, ал.1, т.23
от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 8-20-7
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Заявление с Вх. № 9400-1294/05.04.2016 г. от Петър Янакиев Паскалев с адрес гр.
Дългопол.
2. Заявление с Вх. № 9400-1389 / 11.04.2016 г. от Йорданка Атанасова Атанасова с адрес
в гр. Дългопол.
Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол: Поискания заем от Министерството на финансите
вече е факт. На 01.04.2016г. получихме безлихвен заем от 990 000лв., от който 380 000лв.
изплатихме за покриване на възбранените земи по Изпълнителното дело и 148 000лв. на
„Технокар” по Съдебно решение за фактури от минали години. Към настоящият момент
общината има в наличност около 470 000лв., които няма да се харчат за нищо, докато този
заем не стане безвъзмездна помощ. Тези средства са нужни както за заплати на временната
заетост в размер на около 170 000лв., така и за фонд „Солидарност”, чийто проект стартира в
с. Медовец – 50% превежда държавата, изпълнява се проекта, след това ние финансираме
останалите 50%, идва проверяващия орган и възстановяват парите. Тъкмо се зарадвахме, че
си изплатихме задълженията и на 12.04.2016г. получихме уведомително писмо от
Консорциум „Овчага” за Спортния център в с. Аспарухово, в което се твърди, че дължим

433 457 лв. без ДДС или 520 000лв. за неплатен акт за допълнително извършени СМР.
Гарантирам, че нищо няма да платим преди да го проверим. Ще сформираме комисия от
общинска администрация и от общински съвет, ще привлечем и външни експерти, за да
установим този акт дали отговаря на действителността. Добрата новина е, че това е началото
на една процедура, която ще се проточи във времето и трябва да я изпипаме по най-точния
начин, за да защитим интереса на общината.
М. Иванова – Общински съветник: Аз бях много втрещена от този Акт №4, мисля, че
последната страница е от заменителните таблици. Въпрос на организация е да седнем, да
огледаме нещата. Всичко, което имаха като претенции строителите го вкарахме в
заменителни таблици, не се извършиха никакви дейности за сметка на други. От тези четири
години разбрах едно нещо – общината е като хубава жена, всеки иска да вземе нещо от нея и
всеки иска да я притежава. Не е лесно да си на върха и да отстояваш интересите на
общината. Специално за Спортния център ще бъда до Кмета и ще съдействам, защото според
мен ние не дължим тези пари на строителите.
Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол: Има още едно дело заведено от „МН строй” за
85 000лв. по старо задължение на общината от мандата на г-н Якимов. На първа инстанция
изгубихме делото, за мое учудване, защото са пресрочили срока с 9 месеца, обжалваме пред
Апелативен съд, ако трябва ще стигнем до Върховен съд, според мен не са дължими тия
пари, защото са пропуснали петгодишния срок.

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Злати Златев закри заседанието
на Общински съвет - Дългопол в 17:05 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/ Д. ТОНЧЕВА/

