ПРОТОКОЛ

№10

от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 30.06.2016 г.

Днес, 30.06.2016 г. в гр.Дългопол, в залата на Общински съвет – гр.Дългопол от
08:30 часа, се проведе 10-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 – присъства
5. Александър Неделчев Александров – присъства /отсъства от 10:51ч. до 11:00ч./
6. Красен Петков Железов – присъства /отсъства от 10:51ч. до 11:00ч./
7. Недялка Диянова Филчева – присъства /отсъства от 10:30ч. до 10:50ч./
8. Николай Иванов Христов – присъства
9. Даниела Маринова Костадинова – присъства
10.Халил Халилов Исмаилов – присъства
11.Хатидже Мехмед Чолак – присъства
12.Муталиб Шевкет Муталиб – отсъства
13.Насуф Юсуфов Насуфов – присъства
14.Маринка Димитрова Иванова – присъства
15.Борислав Благоев Николов – присъства /отсъства от 10:25ч. до 11:00ч./
16.Лъчезар Колев Лазаров – отсъства
17.Гюлейдин Исмаил Кязим – присъства
Предварително обявен проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Питания и предложения от граждани
2.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Информация за организацията по подготовката на училищата и ЦДГ за 2016-2017 г.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет ОСДКС
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
3.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – И. Д. Кмет на Община Дългопол,
относно: Информация за организацията на дейността по опазване на селскостопанската
продукция.
Вносител: инж. Емурла Емурла – И. Д. Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Славчо Славов-Гл. експерт ОЗГ
Становище: ПК”Обществен ред и сигурност”
4.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – И. Д. Кмет на Община Дългопол,
относно: Информация за организация на дейността по снабдяване на населението с
отоплителни материали.
Вносител: инж. Емурла Емурла – И. Д. Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Николай Николаев - Гл. специалист „Общински гори”
Становище: ПК”Собственост и стопанство”

5.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Предложение за 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: Мариана Николаева-Зам.кмет ОСДКС
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
6.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Изменение на Наредба №11/25.03.2016 г. на Общински съвет Дългопол за определянето
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 УТОС
Становище: ПК „Териториално устройство и екология” и ПК”Собственост и
стопанство”
7.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Предложение за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за
регулация за изменение на части от кв.1 и кв.39 от регулационния план на с.Медовец
обл.Варна.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж. Емурла Емурла – Зам.-кмет УТОС
Становище: ПК”Собственост и стопанство”
8.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Предварителен договор за прехвърляне на собственост – предаваема част към УПИ
ХVІІ-322 в кв.82 по регулационния план на гр.Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж. Емурла Емурла – Зам.-кмет УТОС
Становище: ПК”Собственост и стопанство”
9.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – И. Д. Кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински
план за развитие 2014 - 2020 г. за 2015 г.
Вносител: инж. Емурла Емурла – И. Д. Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева-Зам.-кмет „Инвестиционна политика”
Становище: Председателски съвет
10.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – И. Д. Кмет на Община Дългопол,
относно: Одобряване промяна в структурата на Общинска администрация.
Вносител: инж. Емурла Емурла – И. Д. Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова-Секретар на Община Дългопол
Становище: Председателски съвет
11.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – И. Д. Кмет на Община Дългопол,
относно: Назначаване на независим финансов одит на „Медицински център І –
Дългопол” ЕООД.
Вносител: инж. Емурла Емурла – И. Д. Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова-Секретар на Община Дългопол
Становище: ПК „Финанси и бюджет”
12.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – И. Д. Кмет на Община Дългопол,
относно: Предоставяне на иглолистен дървен материал от Общински горски фонд.
Вносител: инж. Емурла Емурла – И. Д. Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Камен Иванов – Гл. специалист ТУКРП
Становище: ПК”Собственост и стопанство”
13.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – И. Д. Кмет на Община Дългопол,
относно: Осигуряване на дърва за огрев на ветераните от войните от Община Дългопол.

Вносител: инж. Емурла Емурла – И. Д. Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Славчо Славов-Гл. експерт ОЗГ
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
14.Докладна записка от Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол, относно:
Формиране и дофинансиране на маломерна паралелка – ІХ клас за учебната 2016 – 2017
година в СОУ „Климент Охридски” гр.Дългопол.
Вносител: Злати Златев – Председател на ОбС – Дългопол
Докладчик: Александър Александров-Общински съветник
Становище: ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности"
15.Докладна записка от Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол, относно:
Отпускане на допълнителни средства към бюджета на СОУ „Климент Охридски”
гр.Дългопол.
Вносител: Злати Златев – Председател на ОбС – Дългопол
Докладчик: Александър Александров-Общински съветник
Становище: ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности" и
ПК”Финанси и бюджет”
16.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Заявления за еднократна помощ.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет ОСДКС
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
Зл. Златев – Предс. на ОбС: На Председателски съвет беше разгледан проекта за
дневен ред, като към настоящият момент след направената промяна той е от 17 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:
Информация за организацията по подготовката на училищата и ЦДГ за 2016-2017 г.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет ОСДКС
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
3.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – И. Д. Кмет на Община Дългопол,
относно: Информация за организацията на дейността по опазване на селскостопанската
продукция.
Вносител: инж. Емурла Емурла – И. Д. Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Славчо Славов-Гл. експерт ОЗГ
Становище: ПК”Обществен ред и сигурност”
4.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – И. Д. Кмет на Община Дългопол,
относно: Информация за организация на дейността по снабдяване на населението с
отоплителни материали.
Вносител: инж. Емурла Емурла – И. Д. Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Николай Николаев - Гл. специалист „Общински гори”
Становище: ПК”Собственост и стопанство”

5.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Предложение за 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: Мариана Николаева-Зам.кмет ОСДКС
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
6.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Изменение на Наредба №11/25.03.2016 г. на Общински съвет Дългопол за определянето
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 УТОС
Становище: ПК „Териториално устройство и екология” и ПК”Собственост и
стопанство”
7.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Предложение за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за
регулация за изменение на части от кв.1 и кв.39 от регулационния план на с.Медовец
обл.Варна.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж. Емурла Емурла – Зам.-кмет УТОС
Становище: ПК”Собственост и стопанство”
8.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Предварителен договор за прехвърляне на собственост – предаваема част към УПИ
ХVІІ-322 в кв.82 по регулационния план на гр.Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж. Емурла Емурла – Зам.-кмет УТОС
Становище: ПК”Собственост и стопанство”
9.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – И. Д. Кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински
план за развитие 2014 - 2020 г. за 2015 г.
Вносител: инж. Емурла Емурла – И. Д. Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева-Зам.-кмет „Инвестиционна политика”
Становище: Председателски съвет
10.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – И. Д. Кмет на Община Дългопол,
относно: Одобряване промяна в структурата на Общинска администрация.
Вносител: инж. Емурла Емурла – И. Д. Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова-Секретар на Община Дългопол
Становище: Председателски съвет
11.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – И. Д. Кмет на Община Дългопол,
относно: Назначаване на независим финансов одит на „Медицински център І –
Дългопол” ЕООД.
Вносител: инж. Емурла Емурла – И. Д. Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова-Секретар на Община Дългопол
Становище: ПК „Финанси и бюджет”
12.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – И. Д. Кмет на Община Дългопол,
относно: Предоставяне на иглолистен дървен материал от Общински горски фонд.
Вносител: инж. Емурла Емурла – И. Д. Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Камен Иванов – Гл. специалист ТУКРП
Становище: ПК”Собственост и стопанство”
13.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – И. Д. Кмет на Община Дългопол,
относно: Осигуряване на дърва за огрев на ветераните от войните от Община Дългопол.

Вносител: инж. Емурла Емурла – И. Д. Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Славчо Славов-Гл. експерт ОЗГ
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
14.Докладна записка от Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол, относно:
Формиране и дофинансиране на маломерна паралелка – ІХ клас за учебната 2016 – 2017
година в СОУ „Климент Охридски” гр.Дългопол.
Вносител: Злати Златев – Председател на ОбС – Дългопол
Докладчик: Александър Александров-Общински съветник
Становище: ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности"
15.Докладна записка от Злати Златев – Председател на ОбС - Дългопол, относно:
Отпускане на допълнителни средства към бюджета на СОУ „Климент Охридски”
гр.Дългопол.
Вносител: Злати Златев – Председател на ОбС – Дългопол
Докладчик: Александър Александров-Общински съветник
Становище: ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности" и
ПК”Финанси и бюджет”
16.Докладна записка от Маринка Иванова – Общински съветник, 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: Маринка Иванова – Общински съветник
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел УТОС
Становище: Председателски съвет
17.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 ОСДКС
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.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Информация за организацията по подготовката на училищата и
ЦДГ за 2016-2017 г.
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 информацията.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен да
бъде приета информацията за организацията по подготовката на училищата и ЦДГ за
2016-2017 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. 24 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 10-2
Приема информация за организацията по подготовката на училищата и ЦДГ
учебната 2016 / 2017 година.

за

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – И. Д. Кмет на
Община Дългопол, относно: Информация за организацията на дейността по опазване на
селскостопанската продукция.
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: Да бъде приета информацията.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен да
бъде приета информацията за организацията на дейността по опазване на
селскостопанската продукция, 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 10-3
Приема предоставената информация за организацията на дейността по опазване на
селскостопанската продукция.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – И. Д. Кмет на
Община Дългопол, относно: Информация за организация на дейността по снабдяване
на населението с отоплителни материали.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Становището на комисията е да бъде приет проекта
за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен да
бъде приета информацията за организация на дейността по снабдяване на населението с
отоплителни материали, 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 10-4
Приема предоставената информация за организацията на дейността по снабдяване на
населението с отоплителни материали.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Предложение за 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.
Б. Николов – Общински съветник: Вчера коментирахме различните аспекти по казуса,
по който днес трябва да вземем решение. Прокрадна се идеята, че проблема е най-вече
в с. Цонево, където има недостиг за места в детската градина. Аз предлагам да изчакаме
до следващата календарна година, ако ръководството има възможност да разшири

сградния фонд на детската градина, което е крайно наложително, тогава да вземем
подобно решение.
Ал. Александров – Общински съветник: Ако общината осигури 500 места леглова
база, означава ли това, че всички деца ще бъдат безплатно? Има ли, няма ли места в
детската градина в с. Цонево, не е аргумент. Тук става въпрос за принципно решение –
да плащат ли децата след второ дете такса или да ги освободим от такса.
Н. Христов – Общински съветник: Знаем кои наши съграждани имат по 3-4 деца, но
се налага да вземем принципно решение, затова искам да чуя статистиката, подготвена
от г-н Ферхан Хасан за броя на тези деца, за да преценя как да гласувам.
Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол: Ние сме хората, които трябва да мислим в
перспектива. Това население ще се увеличава все повече, затова мисля, че трябва да
вземем това решение, защото тези деца трябва да бъдат приобщени по някакъв начин
към образователната система.
Ал. Александров – Общински съветник: Интегрирането на тези хора е отколешна
мечта на цял свят, само че този народ е оцелял, защото не се е интегрирал. Мисля, че
ако си плащат таксите, те ще имат някаква съпричастност и отговорност.
Д. Костадинова – Общински съветник: Всички знаем за недоборите. В предишния
общински съвет гласувахме недобори, които останаха за сметка на общината. Така или
иначе тези хора не плащат. Но пропускаме факта, че 4-5 годишните деца подлежат на
задължителна подготовка и игнорираме деца на млади семейства, които могат да
останат в общината. Освен това мисля, че 17 лв. не е такса, която може да бъде проблем
за един родител, който е решил да създаде второ, трето или четвърто дете.
Непрекъснато приемаме докладни за интеграцията на тези хора, така че мисля, че
правим достатъчно за тях.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво е становището на ПК „Образование, култура,
младежки и спортни дейности”?
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: Становището на комисията по отношение на
текста от проекта за решение на докладната „Изменя чл.22, ал. 4 от Наредба №11 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на община Дългопол, както следва : „и за всяко следващо дете ” – ОТПАДА, като се
ДОБАВЯ следващо изречение „За трето, четвърто и следващо дете от едно семейство
такса не се заплаща” и чл.22, ал. 4 от Наредба №11 придобива следния вид: „Когато
децата са повече от две от едно семейство, таксата се заплащав пълен размер за
първото и в размер на 50% за второто дете. За трето, четвърто и следващо дете от
едно семейство такса не се заплаща.”, е отрицателно. В комисията се направи едно
предложение за допълнение към Наредбата, а именно: към чл.22, ал.5 да се добави нова
т.5 – „Деца с доказана инвалидност от ТЕЛК”.
Ф. Хасан – Нач. отдел „Хуманитарни дейности и образование”: След направен
анализ от общинска администрация за децата, които са с постоянен адрес на
територията на нашата община, тъй като една част от тях са в чужбина, общият брой на
децата, които са трето и следващо е 107. За бюджета на общината това ще струва 16
050лв. Една част от тях са извън страната, а друга са в подготвителни групи, така че
общата бройка е около 60-70 деца, значи ще ни струва около 10 000лв.
Б. Николов – Общински съветник: Искам да подскажа на колегите, че тези 60-70 деца
ще донесат около 100 000 като бюджет, като стандарт на общината.
М. Иванова – Общински съветник: Става въпрос за 100 000лв., става въпрос за
заплатите на нашите добри педагози и за среда, в която децата да работят и затова
смятам, че трябва да подкрепим докладната.
Ал. Александров – Общински съветник: Могат да влязат допълнителни средства, но
нека да попитам каква е средната пълняемост в групите, тези 60 деца ще доведат ли до
нови паралелки или до нови работни места? Просто ще влязат повече пари в

делегираните бюджети на детските градини, по-малко ще дава общината за издръжка.
Въпроса е принципен, защото отворим ли портата, там места за други деца няма да има.
Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол: Това, което сега предлагаме на практика е
старата Наредба и с това решение ще изравним училищата и детските градини, за да
могат родителите да имат право на еднозначен избор.
К. Балинова – Секретар на община Дългопол: Вярно е, че по стандарта за издръжка
ще влязат n-броя средства в бюджета на общината, но не това е основната цел.
Колегите педагози в детските градини са достатъчно квалифицирани, за да могат да си
осигурят средства и по друг ред. Мисля, че не трябва да се коментират изключенията, а
да се водите от правилото. Гледайте полезността на преференцията, защото тя е за
семейства, които наистина имат нужда. По отношение на предложението за допълване
на чл.22, ал.5, т.5 – „Деца с доказана инвалидност от ТЕЛК”, там се касае за деца,
които са с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от Министъра на
здравеопазването, това беше и презумцията, когато се приемаше Наредбата по онова
време, защото не всички родители завеждат децата, за да ги инвалидизират.
Ф. Хасан – Нач. отдел ХДО: С директорите на детските градини коментирахме и това,
защото в този списъка от Министерството на здравеопазването, има заболявания, които
трудно се разчитат от директорите, а включването на новата точка към чл.22, ал.5 ще
поясни и улесни тази Наредба. Децата с ТЕЛК решение в нашата община са 17 на брой
и това няма да утежни бюджета.
Б. Николов – Общински съветник: Предлагам да включим т.5 към чл.22, ал.5, а в
останалата си част проекта за решение да остане във варианта, предложен от общинска
администрация.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на
поименно гласуване, който е съгласен към чл.22, ал.5 от 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, да се добави нова т.5 – „Деца с
доказана инвалидност от ТЕЛК”, 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” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;

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

С 15 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21,
ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ №10 –5-1
Изменя чл.22, ал.5 от 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, като добавя нова т.5 – „Деца с доказана инвалидност от ТЕЛК”.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на
поименно гласуване, който е съгласен да се измени чл.22, ал. 2, т. 5 от Наредба №11 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на община Дългопол, както следва : „със степен на инвалидност от ТЕЛК над 50 %” –
ОТПАДА и чл.22, ал. 2, т. 5 от Наредба №11 придобива следния вид: „За дете, което се
отглежда в семейство с друго дете с трайно увреждане”, 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
отсъства
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” – няма;
С 15 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21,
ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ №10 –5-2
Изменя чл.22, ал. 2, т. 5 от Наредба №11 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Дългопол, както следва :
„със степен на инвалидност от ТЕЛК над 50 % – ОТПАДА и чл.22, ал. 2, т. 5 от
Наредба №11 придобива следния вид: „За дете, което се отглежда в семейство с друго
дете с трайно увреждане”.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на
поименно гласуване, който е съгласен да се измени чл.22, ал. 4 от Наредба №11 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията

на община Дългопол, както следва : „и за всяко следващо дете ” – ОТПАДА, като се
ДОБАВЯ следващо изречение „За трето, четвърто и следващо дете от едно семейство
такса не се заплаща” и чл.22, ал. 4 от Наредба №11 придобива следния вид: „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. За трето, четвърто и следващо дете от
едно семейство такса не се заплаща”, 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 „Възд.се”
„Възд.се”
6. Красен Петков Железов
„Възд.се”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„Възд.се”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
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” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4 гласа;
С 11 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, на основание чл.21,
ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ №10 –5-3
Изменя чл.22, ал. 4 от Наредба №11 за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Дългопол, както следва : „и за всяко
следващо дете ” – ОТПАДА, като се ДОБАВЯ следващо изречение „За трето, четвърто
и следващо дете от едно семейство такса не се заплаща” и чл.22, ал. 4 от Наредба №11
придобива следния вид: „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. За трето,
четвърто и следващо дете от едно семейство такса не се заплаща”.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Изменение на Наредба №11/25.03.2016 г. на Общински съвет
Дългопол за определянето 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 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 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”
„Възд. се”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„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” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас;
С 14 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал.
2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ №10 – 6
Чл.30 от Наредба № 11 / 25.03.2016 г. на Общински съвет – Дългопол за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на община Дългопол се променя както следва:
-т.7.1 става т.8.1 – Издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за
строеж (чл.154, ал.5 от ЗУТ) – 50 лв
-въвежда се нова т.7.1 – Издаване на разрешение за строеж или основен ремонт
на обекти на техническата инфраструктура (на улични проводи – водопровод,
канализация, топлопровод, газопровод, ел.кабели, улично осветление, съобщителни и
информационни кабели и др.), както и съоръженията към тях – 150 лв.
-въвежда се нова т.7.2 – Издаване на разрешение за строеж на обекти за
възобновяеми и алтернативни енергийни източници (фотоволтаични системи и
ветрогенератори) – 100лв/Мгвч.
-т.8 – Презаверяване на разрешение за строеж (чл.153, ал.3 и ал.4 от ЗУТ) – 50%
от таксата по т.7, т.7.1, т.7.2
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Предложение за разрешение за изработване на Подробен
устройствен план – План за регулация за изменение на части от кв.1 и кв.39 от
регулационния план на с. Медовец обл. Варна.

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” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 15 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 10-7
1.Общински съвет - гр.Дългопол разрешава изработване чрез възлагане и за сметка на
заинтересуваните лица изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на с.Медовец
общ.Дългопол обл.Варна в частта си на УПИ І-252 и ІІ-255 в кв.1 и УПИ І-255 в кв.39, по
начина указан в скицата-предложение, като частично да отпадне проектираната улица
между кв.39 и кв.1 (минаваща през имот с идентификатор 47620.501.229 от кадастр. план,
представляващ част от УПИ І-252 в кв.39), предаваемите части към УПИ ІІ-255 в кв.1 и към
УПИ І-230 в кв.39 да отпаднат и границите на УПИ І-252 да се поставят в съответствие с
имотните граници на имот с идентификатор 47620.501.229 заснети в кадастр. план, като до
ноего се проектира улица-тупик. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на
оспорване.
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 сградите на Община Дългопол и Кметство –
с.Медовец 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 ОСЕМ: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Предварителен договор за прехвърляне на собственост –
предаваема част към УПИ ХVІІ-322 в кв.82 по регулационния план 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!
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”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„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” – няма;
С 15 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21 ал.1
т.8 от ЗМСМА, във връзка с §8 ал.3 от ПР на ЗУТ, чл.15 ал.5 и чл.17 ал.5 от ЗУТ, Общински
съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ №10 – 8
1.Дава съгласие да се приложи регулационния план на гр.Дългопол обл.Варна в частта
си на УПИ ХVІІ-322 в кв.82, като за предаваемата към него общинска част с площ 19
кв.м. (представл. част от имот с идентификатор 24565.502.2088 от кадастралната карта
– улица) кметът на общината да сключи с Васил Петров Петров предварителен договор
за прехвърляне на собственост по пазарни цени.
2.Упълномощава кмета на Община Дългопол да възложи на лицензиран оценител
изработване на пазарна оценка на предаваемата част, като разходите по изготвяне на
оценката се поемат от заинтересуваното лице - Васил Петров Петров.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – И. Д. Кмет на
Община Дългопол, относно: Приемане на Годишен доклад за наблюдение на
изпълнението на Общински план за развитие 2014 - 2020 г. за 2015 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Становището на
Председателския 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” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.
21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и във връзка с чл.23, ал.4 от Закона за Регионално развитие,
Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 10-9
1. Приема Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за
развитие 2014 - 2020 г. за 2015 г.
В 09:45ч. бе обявена 10 минутна почивка, след което заседанието продължи с 15
общински съветника.

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – И. Д. Кмет на
Община Дългопол, относно: Одобряване промяна в структурата на Общинска
администрация.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Становището на
Председателския съвет е да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да
гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„Възд. се”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„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” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас;
С 14 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл.21,
ал.1 т.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ №10 – 10
1.Отменя съществуващата структура на Общинска администрация Дългопол и
дейностите към нея, считано от 01.08.2016 г.
2. Създава:
 Отдел „Техническо обслужване и управление на човешките ресурси“
 Звено „Вътрешен одит“
3.Увеличава:
 Числеността на отдел „ГРАО“ с 0,5 щатни бройки;
 Числеността на дейност „Други дейности по икономика“ с четири щатни
бройки“;
 Числеността на дейност „Спортни бази и спорт за всички“ с две щатни бройки.
4.Намалява и прехвърля:
 Една щатна бройка от отдел БФСДУЧР в отдел ТОУЧР.

5. Преименува:
 отдел БФСДУЧР в отдел БФСД.
6. Завишава числеността на общинската администрация от 164,5 на 173 бройки,
считано от 01.08.2016 г.
7.Одобрява, считано от 01.08.2016 г. нова структура на Общинска администрация
Дългопол, съгласно Приложение №1.
8. Дава съгласие Кмета на община Дългопол да прави вътрешни промени, в рамките на
утвърдената обща численост.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – И. Д. Кмет
на Община Дългопол, относно: Назначаване на независим финансов одит на
„Медицински център І – Дългопол” ЕООД.
Ал. Александров – Общински съветник: Искам да изразя мнението на нашата група,
като дебело подчертавам, че ние сме „За” това да се осъществява контрол не само на
дружеството „Медицински център”, а и на всички общински дружества, но нашето
мнение е, че общинска администрация не е изчерпала своите вътрешни възможности за
осъществяване на този одит. Нека това да стане с финансистите, да се провери и само в
направленията, където наистина трябва експертна оценка, там да повикаме независим
одит и като даваме едни пари, те да бъдат използвани по предназначение. Така, че
нашата група ще гласува „Въздържал се” по тази докладна, като пак подчертавам, че
ние не сме против да се одитира което и да е общинско предприятие, но нека това да
бъде с ясна цел и да знаем каква полза ще ни донесе този одит.
Д-р Н. Диянова – Общински съветник: Утре, на 01.07.2016г. се навършват 16 години
от създаването на центъра. Какви са мотивите за този одит няма да коментирам, защото
е много обидно, това, което се случва. Тази интригантщина е отвратителна! Ако кажа
да не се прави одит, вие ще имате подозрения. Аз искам да има одит. След като свърши
одита, обаче, тогава ще говорим. Сега ще се дадат едни грешни пари, питам защо? Ако
трябва да се прави одит, би трябвало да се започне от общината, защото в
предизборната кампания всички го говорихте това нещо, общината е с 2 млн. назад.
Ако помислите са чисти, направете на общината одит, че най-после в тази община се
случи нещо и тръгне напред. Нека да се направи одит на всичко, което е подчинено на
общината. Но ако идеята е смяна на управителя на Медицинския център, този цирк го
играхме 4 години и аз няма да участвам в него повече. За тези 16 години общината да
ни е платила някакви сметки за заплати, осигуровки, консумативи, електричество,
вода? Само миналата година се наложи да ни се помогне, защото лабораторията
започна да ни дърпа и да излиза на червено. Причината е, че с торбички се носят
изследвания тук и там и лекарите получават комисионни за това. Получават се
комисионни и за направления. В Провадийска околия единствения общински
медицински център е Дългополския, има два частни в Провадия и един частен в
Дългопол. Там имат по двама лекари и ходят по още 4-5 нелегално, не плащат данъци,
нямат касови апарати, въртят се само едни направления. Както искате, така гласувайте,
аз няма да участвам, защото най-малко е обидно!
М. Иванова – Общински съветник: Разбирам емоцията на д-р Диянова, да ни е жива и
здрава и да и благодарим за всичко онова, което е направила за този Медицински
център. Няма нужда да се цитира общината, защото община Дългопол и всяка една
община всяка година е подложена на одит – това, което сегашното ръководство е
решило да направи за своето дружество. Не съм съгласна с това, че нищо не е
направено от общината за центъра. Общината проектира санирането на сградата,

предстои да се отремонтира и покрива. Не виждам защо докторката се притеснява, няма
нищо обидно в една такава проверка.
Н. Христов – Общински съветник: Аз също мисля, че д-р Диянова не трябва да се
притеснява. Ако в пространството се носят слухове и напрежение, този одит ще изясни
нещата. Нека експертите да си изкажат мнението, да се видят резултатите и самите те
ще направят препоръки, за това, какво е нужно да се направи, за да се избегнат загубите
на Медицинския център. А що се отнася до закриването на центъра, аз мисля, че няма
как да стане в близките няколко години, защото приватизациите са по Европейски
програми, освен това стартира проект за покрива, така, че няма как да се случи. Освен
това на д-р Дражев договора за управление изтече преди няколко години, опитахме се
да направим конкурс, не се получи, не се явиха кандидати, така, че договора му се
подновява всяка година, не мисля, че Кмета има някакви намерения по този въпрос.
Нека да се избегнат всякакви спекулации. Моята препоръка е и Вие да гласувате „За”
този одит, за да се избегнат всякакви спекулации.
Д-р Н. Диянова – Общински съветник: Когато се пусне нещо в публичното
пространство, трябва да се обмисли. Би трябвало най-малко да се извика Медицинския
управител, да се обсъдят нещата и да ги решат, а не да научавам от компютъра си, че
ще има одит. Искам да знаете, че задълженията ни са от амортизационни отчисления на
апаратура и на сграден фонд. Търсихме начин да запазим дейността, за да можем да
правим спешни изследвания, за да можем да правим профили в Дългопол и да не
пътуват хората. Решението беше, сключване на договор с варненска лаборатория – това
всичко се знае от г-н Георгиев, така, че дейността се запази. Никога не съм подходила
лековато, когато е ставало въпрос за здравеопазването, защото моят живот е минал в
тази поликлиника. Когато завършвах образованието си, бях с право на избор заради
отличен успех. Аз избрах Дългопол, не ме карайте да съжалявам! Трябва да има
взаимно уважение, нещата трябва да се оглеждат, да се дебатират, преди да се пуснат в
публичното пространство. Изкарани са едни цифри и някой, който не разбира от
счетоводство какво ще си помисли? Освен това, здравната карта на Министър Москов е
приета от Административен съд и ако нещата в нея са такива, каквито бяха до преди
няколко месеца, Медицински център в Дългопол не съществува, не сме включени в нея,
ние в момента сме с анекс по договор със Здравната каса до края на годината, което
означава, че догодина тази карта ще бъде действаща и има вероятност здравните
заведения, които не попадат в тази здравна карта, да нямат право да сключват договори
и тогава може да минем на дейности, както лабораторията, защото нищо не може да се
направи. Писахме писма, но нямам представа до къде са стигнали нещата. От Дългопол
нито единия, нито другия Медицински център е включен. Много трудно ще стане
идването на варненски лекари, защото няма да им разрешат, тъй като няма да имат
право на повече от два договора. Колкото до одита, мен не ме притеснява нищо, защото
ние не получаваме пари от никъде, доходите се изработват от 5-те доктори и
лабораторията преди, но в последните месеци едва си изкарват за заплати момичетата.
Искам да попитам прегледите по трудовата медицина на общинските заведения къде се
правиха? Следващият път ще поискам да видя колко пари са платени на службата по
трудова медицина и на тези, които са извършили прегледите и дали е спазено
условието по Наредбата за това, кой на какви прегледи подлежи. Здравните заведения
не могат да работят на печалба, аз ще се радвам ако ние балансираме приходите и
разходите. Права е г-жа Иванова, направи се проекта, не беше малко, но не се
довършиха нещата и не казвам, че кмета е виновен, нито предишния, нито сегашния.
Ако успеем с покрива, разходите за енергия ще паднат. Следващото нещо, което ще
обсъдя с г-н Георгиев е, така, както се плаща газта на читалището, при възможност да
се поемат и нашите разходи за отопление. Елате, управлявайте, плащайте и после
отговаряйте!

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 гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 9 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4 гласа.
Не участва в гласуването – 1 общински съветник.
С 9 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, на основание чл. 21,
ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 10-11
1.Общински съвет Дългопол възлага на Георги Георгиев-кмет на община
Дългопол да предприеме процедура по назначаване на независим финансов одит на
„Медицински център -1“ ЕООД Дългопол.
2. Упълномощава кмета на община Дългопол да сключи договор с независим
финансов одитор по реда на глава „Трета“ от Закона за независим финансов одит.
Кр. Железов – Общински съветник: Отрицателен вот. Аз не съм против одитите, но
имам няколко резерви. Първо, по закон този одит не е задължителен. Второ, би бил
„задължителен”, ако общината 15 години беше помагала и финансирала този
медицински център. Трето, не гледайте търговски на общината, респективно на
дружество с особен предмет на дейност, какъвто е центъра, това не е БКС, не е
транспортно дружество. Четвърто, в обществото се хвърли по един определен начин
започване на одит по не много коректен и почтен начин и вече обществото е настроено.
Нормално беше като добросъвестен ръководител, когато се иска одит на дружеството,
да се използват вътрешните резерви на общината и да се направи среща-разговор с
колектива и Управителя. За това гласувах с отрицателен вот.
В 10:25ч. Борислав Николов излезе от залата и заседанието продължи с 14 общински
съветника.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Д-р Диянова, твърдо заявявам пред кмета и пред всички
съветници, че съм провел с Вас най-малко три разговора. До ден днешен съм против
този одит. Още онзи ден Ви казах, че ще гласувам всичко, внесено на партийна основа.
Лично на Вас казах, че аз не виждам смисъл от цялата тази история, но Ви казах и
друго – в момента договора на доктора е изтекъл, за мен той е нелигитимен като
управител и трябва да има конкурс. Това е правно основание, не морално. Но аз не стоя
зад тази докладна, това искам да се знае.
В 10:30ч. Недялка Диянова излезе от залата и заседанието продължи с 13
общински съветника.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – И. Д. Кмет
на Община Дългопол, относно: Предоставяне на иглолистен дървен материал от
Общински горски фонд.
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
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
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 13 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 №10 – 12
1. Предоставя на Стефан Златев Янакиев от с.Боряна –от Общински горски фонд 5(пет) м3 плътна средна иглолистна дървесина за ремонт на покрива на къщата
си.
2. Възлага на Кмета на Община Дългопол да предприеме съответните действия за
изпълнение на настоящето решение.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – И. Д. Кмет
на Община Дългопол, относно: Осигуряване на дърва за огрев на ветераните от войните
от Община Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Здравеопазване и социални дейности”?
Д. Иванов – Секретар на ПК ЗСД: 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
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
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 13 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.
1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ №10 – 13
1. Общински съвет Дългопол дава съгласие да бъдат осигурени и доставени
безвъзмездно по 5 м3 пр. дърва за огрев от гори - общинска собственост на
ветераните от войните от Община Дългопол, съгласно списък, неразделна част
от настоящето Решение;
2. Дървата да бъдат доставени до домовете на ветераните от войните, находящи се
на територията на Община Дългопол;
3. Възлага на Кмета на общината и го упълномощава да извърши необходимите
законосъобразни действия по изпълнение на Решението.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Злати Златев – Председател
на ОбС - Дългопол, относно: Формиране и дофинансиране на маломерна паралелка –
ІХ клас за учебната 2016 – 2017 година в СОУ „Климент Охридски” гр.Дългопол.
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” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание
чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 10-14
1. Утвърждава маломерна паралелка в ІХ клас от 14 ученици – непрофилирана
подготовка.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Злати Златев – Председател на
ОбС - Дългопол, относно: Отпускане на допълнителни средства към бюджета на СОУ
„Климент Охридски” гр.Дългопол.
Ал. Александров – Общински съветник: Предлагам корекция в сумата. Наистина
догодина предстои основен ремонт на училището. Направихме и разчети за извършване
на най-належащите ремонти, смятаме, че с половината от тази сума ще успеем да
извършим част от ремонтните дейности, защото приемаме, че това са възможностите на
общината на този етап.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво е становището на ПК „Финанси и бюджет” и ПК
„Образование, култура, младежки и спортни дейности”?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Становището на комисията е да не бъде приет проекта
за решение.
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: Комисията по образование не взе
становище, тъй като нямаше становище на общинска администрация.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, ще гласуваме двете предложения за 25 000лв. и за
12 500лв. В процедура на поименно гласуване по предложението за отпускане на
25 000лв, който е съгласен, моля да гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„Против”
2. Добромир Василев Иванов
„Възд. се”
3. Катерина Димитрова Тончева
„Възд. се”
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
„Възд. се”
9. Даниела Маринова Костадинова
„Възд. се”
10.Халил Халилов Исмаилов
„Възд. се”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„Възд. се”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„Възд. се”
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„Възд. се”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 3 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 9 гласа;
С 3 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 9, на основание чл.21, ал.1,
т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ №10 – 15 - 1
1. НЕ дава съгласие да бъдат предоставени 25 000лв. допълнителни средства
към бюджета на СОУ „Климент Охридски” гр.Дългопол за извършване на
належащи ремонти.

В 10:50ч. Недялка Диянова влезе в залата и заседанието продължи с 14 общински
съветника.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване по
предложението за отпускане на 12 500лв, който е съгласен, моля да гласува!
„Против”
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
„Възд. се”
9. Даниела Маринова Костадинова
„Възд. се”
10.Халил Халилов Исмаилов
„Възд. се”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„Възд. се”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 9 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4 гласа;
С 9 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, на основание чл.21, ал.1,
т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ №10 – 15 - 2
1. Дава съгласие да бъдат предоставени 12 500лв. допълнителни средства към
бюджета на СОУ „Климент Охридски” гр.Дългопол за извършване на
належащи ремонти.
2. Упълномощава Кмета на общината да предприеме всички необходими
действия по изпълнение на решението.
Ал. Александров – Общински съветник: Благодаря на всички колеги, които гласуваха
и на тези, които не гласуваха. Каня всички на официалното честване на годишнините.
В 10:51ч. Красен Железов и Александър Александров излязоха от залата и
заседанието продължи с 12 общински съветника.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова – Общински
съветник, 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. Становището на
Председателския съвет е да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да
гласува!
„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 отсъства
отсъства
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
отвод
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
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;
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.
21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 35, ал.1 от Закона за общинската
собственост и Наредба за реда за придобиване и управление и разпореждане с
общинско имущество на ОБС-Дългопол, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 10-16
I. Да се открие процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имотчастна общинска собственост а именно: Аптека с площ от 37 кв.м. /тридесет и седем
квадратни метра/ находяща се в партерният етаж на жилищен блок в УПИ VIII, кв.24 по
плана на с. Цонево с начална тръжна цена в размер на 5700.00лв. /пет хиляди и
седемстотин лева / без включен ДДС.
II. Одобрява предложената пазарна оценка в размер на 5700.00лв. /пет хиляди и
седемстотин лева/ без включен ДДС за имот частна общинска собственост - Аптека с
площ от 37 кв.м. /тридесет и седем квадратни метра/ находяща се в партерният етаж на
жилищен блок в УПИ VIII, кв.24 по плана на с. Цонево.
III. Възлага на Кмета на Общината и го упълномощава да извърши продажба на
горепосочения недвижим имот по реда и условията на Наредба за реда за придобиване
и управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Дългопол, като спази
следните задължителни условия:
1. Минимална конкурсна цена - 5700.00лв. /пет хиляди и седемстотин лева / без
включен ДДС.
2. Цена на конкурсната документация в размер на - 120.00 лв.
3. Квалификационни изисквания към участниците - притежаване на правоспособност за
продажба на лекарствени средства.

4. Задължителни конкурсни условия – да не се променя характера и предназначението
на обекта в срок от 10 / десет / години от датата на сключване на договора за продажба.
При неспазване на условието договора за продажба се прекратява и заплатената
продажна цена от купувача се задържа като неустойка в полза на община Дългопол.
5. Депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася по
набирателната сметка на община Дългопол в Банка ЦКБ АД до 16 ден от датата на
обнародването на решението в „Държавен вестник”.
6. Утвърждава конкурсна документация съдържаща: Заявление за участие, правилата
за провеждане на процедурата, проекто-договор, скици на имота, акт за общинска
собственост, пазарна оценка от лицензиран оценител, данъчна оценка.
7. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. до
датата на провеждане на конкурса.
8. Лица закупили конкурсна документация могат да отправят искане за разясняване на
процедурата до провеждане на конкурса до датата на провеждане на конкурса.
9. Собствеността върху предмета на конкурса се прехвърля след окончателно
изплащане на: достигнатата цена, 2.5% по ЗМДТ, режийни разноски размер на 2%,
разходи за изготвяне на експертна оценка определени с Наредба №4 на ОБС, платими в
14-дневен срок от датата на връчване на заповедите за определяне на участниците за
спечелили търга.
ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на
Община Дългопол, относно: Заявления за еднократна помощ.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Колеги, в комисията постъпиха 10 заявления за
социално подпомагане. Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна
помощ в размер на 100лв. на Злати Цветанов, заявление с вх. № 9400-1832/19.05.2016 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 Злати Цветанов,
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 отсъства
отсъства
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
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;
С 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 10-17-1
1.Отпуска еднократна помощ на Злати Цветанов – жител на гр. Дългопол, в размер на
100 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 150лв. на Тодор Стоянов Тодоров, заявление с вх.
№9400-1956/03.06.2016 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150лв. на Тодор Стоянов
Тодоров, 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 отсъства
отсъства
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
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;
С 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 10-17-2
1.Отпуска еднократна помощ на Тодор Стоянов Тодоров – жител на гр. Дългопол, в
размер на 150 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 300лв. на Галя Сашева Димитрова, заявление с вх. №
9400-2078/15.06.2016 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300лв. на Галя Сашева
Димитрова, 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 отсъства
отсъства
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
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;
С 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 10-17-3
1.Отпуска еднократна помощ на Галя Сашева Димитрова – жител на гр. Дългопол, в
размер на 300 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 Мустафа Закир Мюмюн, заявление с вх. №
9400-2102/17.06.2016 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 Мустафа Закир
Мюмюн, 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 отсъства
отсъства
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов

„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
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;
С 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 10-17-4
1.Отпуска еднократна помощ на Мустафа Закир Мюмюн – жител на с. Партизани, в
размер на 50 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 200лв. за материали за ремонт на покрив на Желязка
Демирова Иванова, заявление с вх. №9400-1563/22.04.2016 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200лв. за материали за
ремонт на покрив на Желязка Демирова Иванова, 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 отсъства
отсъства
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
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;
С 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 10-17-5

1.Отпуска еднократна помощ на Желязка Демирова Иванова – жител на с. Комунари, в
размер на 200лв. за материали за ремонт на покрив.
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 бъдат отпуснати
безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Айше Юнуз Юмер, заявление с вх. № 94002101/17.06.2016 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъдат отпуснати безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Айше Юнуз Юмер,
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 отсъства
отсъства
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
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;
С 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 10-17-6
1.Отпуска безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Айше Юнуз Юмер – жител на с.
Партизани.
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” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 10-17-7
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Заявление с Вх. № 9400-1733/14.05.2016 г. от Желязко Атанасов Желев с адрес
гр. Дългопол, ул. Иван Вазов № 25
2. Заявление с Вх. № 9400-1827/19.05.2016 г. от Ариф Ахмедов Алидов с адрес гр.
Дългопол, ул. Добри Войвода № 12
3. Заявление с Вх. № 9400-1964/06.06.2016 г. от Галя Кирилова Русева с адрес гр.
Дългопол, ул. Съби Дичев № 1
4. Заявление с Вх. № 9400-2029/13.06.2016 г. от Кадир Ахмедов Мустафов с адрес
с. Партизани, ул. Тридесет и девета №4
5. Заявление с Вх. №ОС-124/25.04.2016 г. от Лютфи Иляз Осман с адрес с.
Медовец.

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Злати Златев закри
заседанието на Общински съвет - Дългопол в 11:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/Д. ТОНЧЕВА/

