ПРОТОКОЛ

№55

от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 30.05.2014 г.

Днес, 30.05.2014 г. в гр.Дългопол, в залата на Общински съвет – гр.Дългопол от 10:00 часа,
се проведе 55-то редовно заседание на Общински съвет – Община Дългопол, Варненска област.
Присъстваха 16 от общо 17 съветника.
Николай Христов - 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. Николай Иванов Христов – присъства
2. Радка Илиева Дукова - Русева – присъства
3. Даниела Маринова Костадинова - присъства
4. Добромир Василев Иванов – присъства
5. Мустафа Юнуз Исмаил – присъства
6. Хюсеин Реджебов Ибов – присъства
7. Ферхан Юсеин Хасан – отсъства
8. Насуф Юсуфов Насуфов – присъства
9.Хатидже Мехмед Чолак - присъства
10.Александър Неделчев Александров – присъства
11.Васил Радославов Василев – присъства
12. Евгения Илиева Русева – присъства
13. Борислав Благоев Николов – присъства
14. Емил Димитров Енев – присъства
15.Халил Салиев Насуфов - присъства
16. Руска Йорданова Иванова – присъства
17. Тодорка Божкова Вълчева – присъства
Предварително обявен проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Питания и предложения от граждани
2.Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол, относно: Безвъзмездно
предоставяне на иглолистна дървесина от общински горски фонд за нуждите на ОУ „Васил
Левски” с. Поляците
Вносител: Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол
Докладчик: Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол
Становище: ПК”Собственост и стопанство”
3.Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол, относно: Определяне на
реда и условията за провеждане на конкурс за Управител на „Медицински център І – гр.
Дългопол” ЕООД
Вносител: Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол
Докладчик: Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
4. Докладна записка от Даниела Костадинова – Зам.-Председател на ОбС-Дългопол, относно:
Отдаване под наем на имот частна общинска собственост
Вносител: Даниела Костадинова – Зам.-Председател на ОбС-Дългопол
Докладчик: Даниела Костадинова – Зам.-Председател на ОбС-Дългопол
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Териториално устройство и екология”
5.Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол, относно: Даване на
съгласие за внасяне на предложение пред Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия
на Бекир Халил Шакир.
Вносител: Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол
Докладчик: Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол
Становище: ПК”Здравеопазване и социални дейности”

6. Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Отдаване под наем
за стопанската 2014-2015г. на обработваеми земеделски имоти, собственост на Община Дългопол
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел ОС,ТТ
Становище: ПК „Собственост и стопанство" и ПК „Териториално устройство и екология”
7. Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол, относно: Актуализация
на Културен календар 2014г.
Вносител: Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол
Докладчик: Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол
Становище: Председателски съвет
8. Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол, относно: Актуализация
на Спортен календар 2014г.
Вносител: Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол
Докладчик: Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол
Становище: Председателски съвет
9. Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол, относно: Предоставяне
на поименно щатно разписание
Вносител: Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол
Докладчик: Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол
Становище: Председателски съвет
10. Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол, относно: Заявление за
еднократна помощ
Вносител: Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол
Докладчик: Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол
Становище: Председателски съвет
Н. Христов-Предс.на ОбС: Постъпило е искане от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
относно: Добавяне на точки в дневния ред на 55-то заседание на ОбС-Дългопол. Който е съгласен
Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Издаване на запис
на заповед от община Дългопол в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по
договор № 03/322/00841 от 27.11.2012 г. по мярка 322 за Проект "Реконструкция на улична
мрежа и тротоарни зелени площи в община Дългопол – агломерации с. Лопушна, с.
Поляците, с. Партизани”, сключен между община Дългопол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция и Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Издаване
на запис на заповед от община Дългопол в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
обезпечаващ плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по
договор № 03/321/01249 от 27.11.2012 г. по мярка 321 за Проект "Изграждане на общински
информационен и комуникационен център на територията на гр. Дългопол, включващ и
мобилен модул за обслужване на населените места на територията на община Дългопол”,
сключен между община Дългопол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция да бъдат включени
в дневния ред на днешното заседание, съответно като т11. и т.12, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – 3 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
ПРИЕМА СЕ.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Дневният ред става от 12 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” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – 3 гласа;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Приет Дневен ред:
1.Питания и предложения от граждани
2.Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол, относно: Безвъзмездно
предоставяне на иглолистна дървесина от общински горски фонд за нуждите на ОУ „Васил
Левски” с. Поляците
Вносител: Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол
Докладчик: Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол
Становище: ПК”Собственост и стопанство”
3.Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол, относно: Определяне на
реда и условията за провеждане на конкурс за Управител на „Медицински център І – гр.
Дългопол” ЕООД
Вносител: Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол
Докладчик: Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
4. Докладна записка от Даниела Костадинова – Зам.-Председател на ОбС-Дългопол, относно:
Отдаване под наем на имот частна общинска собственост
Вносител: Даниела Костадинова – Зам.-Председател на ОбС-Дългопол
Докладчик: Даниела Костадинова – Зам.-Председател на ОбС-Дългопол
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Териториално устройство и екология”
5.Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол, относно: Даване на
съгласие за внасяне на предложение пред Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия
на Бекир Халил Шакир.
Вносител: Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол
Докладчик: Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол
Становище: ПК”Здравеопазване и социални дейности”
6. Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Отдаване под наем
за стопанската 2014-2015г. на обработваеми земеделски имоти, собственост на Община Дългопол
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел ОС,ТТ
Становище: ПК „Собственост и стопанство" и ПК „Териториално устройство и екология”
7. Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол, относно: Актуализация
на Културен календар 2014г.
Вносител: Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол
Докладчик: Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол
Становище: Председателски съвет
8. Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол, относно: Актуализация
на Спортен календар 2014г.
Вносител: Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол
Докладчик: Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол
Становище: Председателски съвет
9. Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол, относно: Предоставяне
на поименно щатно разписание
Вносител: Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол
Докладчик: Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол
Становище: Председателски съвет
10. Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол, относно: Заявление за
еднократна помощ
Вносител: Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол
Докладчик: Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол
Становище: Председателски съвет

11.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Издаване на
запис на заповед от община Дългопол в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по
договор № 03/322/00841 от 27.11.2012 г. по мярка 322 за Проект "Реконструкция на улична
мрежа и тротоарни зелени площи в община Дългопол – агломерации с. Лопушна, с.
Поляците, с. Партизани”, сключен между община Дългопол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Веселин Върбанов-Дир. дирекция ИППОП
12.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Издаване на
запис на заповед от община Дългопол в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
обезпечаващ плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по
договор № 03/321/01249 от 27.11.2012 г. по мярка 321 за Проект "Изграждане на общински
информационен и комуникационен център на територията на гр. Дългопол, включващ и
мобилен модул за обслужване на населените места на територията на община Дългопол”,
сключен между община Дългопол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Веселин Върбанов-Дир. дирекция ИППОП
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Питания и предложения от граждани.
Анатоли Ангелов – гражданин: Г-н Председател, очаквам отговор от г-н Боев на зададен от мен
въпрос. Искам да попитам дали е входиран такъв.
Н. Боев – юрист на Община Дългопол: Тъй като не възприемам Общински съвет като пощенска
кутия, съм изпратил отговора в писмен вид на гражданина на посочения от него адрес.
Н. Христов-Предс.на ОбС: По принцип отговорите трябва да се изпращат до Общински съвет и
Общински съвет уведомява гражданина за получения отговор. Ако не получите отговор, г-н
Ангелов до 2-3 дни, депозирайте искане до ОбС, за да го изискаме ние.
Ал. Александров – общ. съветник: Имам едно питане към Общинска администрация. В
последните няколко дни, когато зачестиха валежите от дъжд, в Дългопол се появи канал „Рио
Гранде” – ул. „Здравко Бомбов”. Има снимки в интернет, можете да видите за какво става въпрос.
От Общината не се предприемат никакви отводнителни мероприятия, запушени са вадите, тревата
в триъгълника не е косена от началото на сезона, змия убиха скоро. Въпроса ми е към Общинска
администрация. Кога ще бъдат предприети отводнителни мероприятия? Кога ще бъде напръскано
против комари? Изобщо какво ще става с ул. „Здравко Бомбов”?
Н. Христов-Предс.на ОбС: Да се отговори на г-н Александров в необходимите срокове.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол,
относно: Безвъзмездно предоставяне на иглолистна дървесина от общински горски фонд за
нуждите на ОУ „Васил Левски” с. Поляците.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Ал. Александров – общ. съветник: Докладната от Председателя на ОбС-Дългопол касае нещо
добро – да се предостави за нуждите на училището дървен материал. Аз обаче имам едно питане.
Преди около 2 години ОбС взе Решение в 3 точки, да се предостави дървесина за изграждане на
навесите в с. Лопушна и в с. Медовец и за СОУ „Св. Климент Охридски” в размер на 40м3 за
дюшеме. Навесите в Лопушна и Медовец се изградиха, СОУ „Св. Климент Охридски” беше
забравено, сега друго училище се предлага. Въпроса ми към Общинска администрация е, кога ще
бъде изпълнено Решението за СОУ „Св. Климент Охридски”? Нямам нищо против колегите и
сигурно ще им бъде изпълнена молбата, защото живеят в такъв район, където няма как да им се
откаже, но кога ще бъде изпълнено Решението в цялата му част?
Н. Христов-Предс.на ОбС: Има ли някой от Общинска администрация, който може да отговори
на общинския съветник? Явно няма, да се отговори в писмен вид тогава.
Ал. Александров – общ. съветник: Нека Общинска администрация да представи акта за
изпълнение на това Решение. Да видим заповедите на Кмета, за кои е издал заповед, защо за
другите не е издал?

Х. Ибов – общ. съветник: Г-н Председател, относно докладната, виждам, че е необходим 15м3
строителен материал, за обла дървесина ли става въпрос?
Н. Христов-Предс.на ОбС: Трябва им готов строителен материал.
Х. Ибов – общ. съветник: Предлагам в проекта за решение в т.1 да се запише „Общински съветДългопол дава съгласие да бъдат осигурени и доставени безвъзмездно 15м3 обла иглолистна
строителна дървесина на ОУ „Васил Левски” с. Поляците”.
Н. Христов-Предс.на ОбС: По предложението на г-н Ибов т.1 да добие следният вид: „Общински
съвет-Дългопол дава съгласие да бъдат осигурени и доставени безвъзмездно 15м3 обла
иглолистна строителна дървесина на ОУ „Васил Левски” с. Поляците”, който е съгласен, моля да
гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
ПРИЕМА СЕ.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Какво е становището на ПК „Собственост и стопанство”?
Н. Насуфов-Предс. на ПК”СС”: Становището е положително.
Н.Христов-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. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

„ЗА”

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – 2 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет- Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 55-2
1. Общински съвет-Дългопол дава съгласие да бъдат осигурени и доставени безвъзмездно
15м3 обла иглолистна строителна дървесина на ОУ „Васил Левски” с. Поляците.
2. Възлага на Кмета на Общината и го упълномощава да извърши всички необходими
действия по изпълнение на Решението.

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол,
относно: Определяне на реда и условията за провеждане на конкурс за Управител на „Медицински
център І – гр. Дългопол” ЕООД.
Н. Христов-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”ЗСД”: Становището е положително.
Н.Христов-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. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

„ЗА”

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА
и чл. 44 от Наредба №6 на ОбС-Дългопол, Общински съвет- Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 55-3
1.1. Определя ред за провеждане на конкурса както следва:
1. Дата за прием на документи от 02.06.2014г. до 17.06.2014г. до 16:00 часа.
2. Място за подаване на документите – Канцеларията на Общински съвет-Дългопол
3. Обявата за конкурса да се публикува не по-късно от 02.06.2014г. в сайта на Община
Дългопол и в един регионален ежедневник.
4. Конкурса ще се проведе на 2/два/ етапа:
 Отваряне на пликовете и проверка на съответствието на представените документи с
предварително обявените изисквания към кандидатите – 18.06.2014г. от 15:00 часа в
Заседателната зала на Общински съвет-Дългопол
 Събеседване с преминалите втори етап кандидатите по представената Програма за
развитието и дейността на лечебното заведение за 3 годишен период – 20.06.2014г.
от 14:30 часа
 В 5/пет/ дневен срок от утвърждаване на Решението на комисията, същата обявява
класирането в сайта на Община Дългопол и уведомява участниците за това.
1.2.Определя следните изисквания за участие в конкурса:
1. Да притежава образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина.

2. Да има най-малко 8/осем/ години трудов стаж като лекар.
3. Да има най-малко 5/пет/ години трудов стаж като Управител на лечебно заведение.
4. Да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.
5. Да не е загубил лекарски права.
6. Да не участва в управителните и контролните органи на друго лечебно заведение.
1.3.Определя следните документи за участие в конкурса:
1. Заявление за кандидатстване по образец /от сайта на Община Дългопол или от
Канцеларията на ОбС-Дългопол/
2. Диплом за завършено висше образование за образователно-квалификационна степен
„магистър” по медицина.
3. Документ, удостоверяващ професионален опит като лекар – минимум 8 години.
4. Документ, удостоверяващ управленски опит в областта на лечебните заведения – минимум
5 години.
5. Свидетелство за съдимост.
6. Копие на документ за самоличност.
7. Автобиография.
8. Документ за актуално членство в БЛС.
9. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 3 годишен период.
10. Други документи, удостоверяващи придобита специализация или допълнителна
квалификация.
1.4. Възлага на Временната комисия за определяне на реда и условията за провеждане на конкурс
за Управител на „Медицински център І – гр.Дългопол” ЕООД, да предприеме всички
законосъобразни мерки за изпълнение на Решението.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Даниела Костадинова – Зам.-Председател на ОбСДългопол, относно: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост
Н. Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Нека чуем становищата на
ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Териториално устройство и екология”.
Н. Насуфов-Предс. на ПК”СС”: Становището е положително.
В. Василев-Секр. на ПК”ТУЕ”: Становището е положително.
Н.Христов-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. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

отвод

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:

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

“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас;
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
и във връзка чл. 8,ал.9,т.2 ,чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, чл. 24 а, ал.6, т.2 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет- Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 55-4
1. Включва в годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти 2014г.–
отдаването под наем на общински имот частна общинска собственост съставляващ поземлен имот
№000075 с площ 3.724 дка., находящ се в местността „Чавдарлъка" в землище с. Арковна, начин на трайно
ползване – „Изоставени трайни насаждения", подробно описани в АОС №787 от 16.12.2013 г.
2. Предоставя под наем за срок от 10 /десет/ години без търг или конкурс общински имот частна
общинска собственост съставляващ поземлен имот №000075 с площ 3.724 дка., находящ се в местността
„Чавдарлъка" в землище с. Арковна, начин на трайно ползване – „Изоставени трайни насаждения",
подробно описани в АОС №787 от 16.12.2013 г. на юридическото лице с нестопанска дейност, ЛС
„Провадия” - гр. Провадия, Булстат №103614620 със седалище и адрес на управление гр. Провадия, ул.
„Цар Освободител”105, представлявано от председателя Николай Иванов Христов с годишен наем при
отдаване на имота в размер на 60.00 лв. /шестдесет лева/.
3. Задължава и упълномощава Кмета на общината да предприеме всички законосъобразни мерки за
изпълнение на Решението.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол,
относно: Даване на съгласие за внасяне на предложение пред Министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия на Бекир Халил Шакир.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Какво е становището на ПК
„Образование, култура, младежки и спортни дейности "?
Ал. Александров-Предс. на ПК”ЗСД”: Становището е положително.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде приет
проекта за решение, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 55-5
Дава съгласие за внасяне на предложение пред Министерски съвет за отпускане на персонална
пенсия на Бекир Халил Шакир, ЕГН 7203220987.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
относно: Отдаване под наем за стопанската 2014-2015г. на обработваеми земеделски имоти,
собственост на Община Дългопол.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Ал. Александров – общ. съветник: Знаете от предното заседание, групата общински съветници от
БСП, декларира, че няма да участва в гласуванията на докладни от Кмета на Общината, докато не
бъде внесена докладна, касаеща трудовите възнаграждения на Кметовете на кметства и Кметските
наместници. В дневния ред липсва такава докладна, така че ще помоля, когато се отброяват
гласовете, когато става въпрос за гласуване на докладни от Кмета на Общината, групата на БСП да
не участва.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Нека чуем становищата на ПК”Собственост и стопанство” и
ПК”Териториално устройство и екология”.

Н. Насуфов-Предс. на ПК”СС”: Становището е положително, като в т.4 от проекта за решение
след „землищата на Община Дългопол” бъде добавен текста „завишен с 2 лв. на дка за всяко
землище”.
В. Василев-Секр. на ПК”ТУЕ”: Становището е положително, със същото предложение.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, който е съгласен с така направеното предложение от двете
комисии, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
Не участвали в гласуването – 3общ. съветника.
ПРИЕМА СЕ.
Н.Христов-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. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

„ЗА”

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„Против”
„Против”
отсъства
„ЗА”
Не участва
Не участва
Не участва
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – 2 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
Не участвали в гласуването – 3общ. съветника.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА
и чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет- Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 55-6
1. Дава съгласие за провеждане на публично оповестени търгове за отдаване под наем на имоти
от ОПФ и имоти, предоставени на Община Дългопол с Протоколно решение № 2/26.01.2009г.
на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ съгласно Приложение 1, неразделна част от Решението;
2. Отдаването да бъде извършено по реда на Наредба № 4 Общински съвет Дългопол за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;
3. Предмет на отдаване да бъде обработваемата площ от имотите съгласно Приложение 1;
4. Определя размер на начална тръжна цена съгласно Списък на землищата на територията на
Община Дългопол с определено средно годишно рентно плащане за ползване на земеделски
земи през стопанската 2013-2014г., съгласно § 2е от ЗИДЗСПЗЗ на база предходната
стопанска 2012-2013г., съставен от комисия, назначена със Заповед № РД 13-10-

212/08.08.2013г. на Директора на ОД Земеделие – Варна за землищата на Община Дългопол,
завишен с 2 лв. на дка за всяко землище.
5. Възлага на Кмета на Общината и го упълномощава да извърши необходимите действия по
изпълнение на Решението.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол,
относно: Актуализация на Културен календар 2014г.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Да чуем становището на
Председателския съвет.
Д. Костадинова – Зам.-предс. на ОбС: Становището е положително.
Н.Христов-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” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –няма.
ПРИЕМА СЕ.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, основание чл. 21, ал. 1, т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет- Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 55-7
1.В §6 – м. Юни, в т.7, колона 2, придобива следния вид: 13-14.06.2014г., колона 3 – събор в с.
Партизани, колона 4 – Литературно-музикална композиция, спортни мероприятия, колона 5 –
кметство, читалище и училище с. Партизани, общинска администрация, колона 6 – стадиона,
колона 7 – ежегодно, кмет на населено място, тел. за контакт 84 250, колона 8 – 500лв.
2. Създава се нова т.8, колона 2 - 14-15.06.2014г., колона 3 – възпоминателен митинг с. Партизани,
колона 4 – поклонение и поднасяне на венци и цветя на Паметника-костница, колона 5 –
организатор БАС, колона 6 – Паметника-костница, колона 7 – ежегодно, кмет на населено място,
тел. за контакт 84 250, колона 8 – 0лв..
ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол,
относно: Актуализация на Спортен календар 2014г.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Да чуем становището на
Председателския съвет.
Д. Костадинова – Зам.-предс. на ОбС: Становището е положително.
Н.Христов-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. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов

„ЗА”

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

16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет- Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 55-8
1.В частта „Субсидиране на лицензирани спортни клубове в Община Дългопол”, ред І, колона 2 –
добавяне на сумата от 1 000лв., като колона 6 придобива следният вид: 9 000лв. Обща сума по
Спортен календар за 2014г. – 17 900лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол,
относно: Предоставяне на поименно щатно разписание
Н. Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Да чуем становището на
Председателския съвет.
Д. Костадинова – Зам.-предс. на ОбС: Становището е положително.
Н.Христов-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” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5 гласа.
ПРИЕМА СЕ.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5, основание чл. 5, ал.3 и чл.106, ал.1 от
ПОДОС, във връзка с горецитираните Решения на ОбС-Дългопол по чл.5, ал.1, т.2 от ПОДОС,
Общински съвет- Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 55-9
1. На основание чл.120, ал.2 от ПОДОС Кмета на Общината да представи в Канцеларията на
Общински съвет административните актове по изпълнение на Решение 18-4/27.07.2012г. и
Решение 42-7/27.09.2013г. в сроковете на чл.120, ал.2 от ПОДОС.
2. Задължава Кмета на Общината в 7(седем) дневен срок да представи в Канцеларията на
Общински съвет поименно щатно разписание по длъжности на служителите от основната и
допълнителна щатна численост със заличени лични данни (ЕГН, адрес, размер на основно
трудово възнаграждение).
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС-Дългопол,
относно: Заявление за еднократна помощ.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Да чуем становището на
Председателския съвет.
Д. Костадинова – Зам.-предс. на ОбС: Становището е положително.
Н.Христов-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. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

„ЗА”

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет- Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 55-10
1.Отпуска еднократна помощ на Мария Илиева Георгиева – жител на гр. Дългопол, в размер на
200 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община
Дългопол, относно: Издаване на запис на заповед от община Дългопол в полза на ДФ „Земеделие”
– Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след
извършено авансово плащане по договор № 03/322/00841 от 27.11.2012 г. по мярка 322 за
Проект "Реконструкция на улична мрежа и тротоарни зелени площи в община Дългопол –
агломерации с. Лопушна, с. Поляците, с. Партизани”, сключен между община Дългопол и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Ал. Александров – общ. съветник: Решението, което е за 195 000лв. е абсолютно идентично със
запетайките с това за 6 000лв., какво означава това, че към сумата от 195 000лв. добавяме 6 000лв.
или отнемаме 6 000лв.?
Катерина Костова – Гл. спец. ИК по ОП: Добавяме сумата. 191 000лв. са ДДС върху сумата 50%
от СМР, а тези 6 000лв. са за строителен и авторски надзор.
Ал. Александров – общ. съветник: Двете докладни са идентични и в сила е последно взетото
Решение, т.е. 6 000лв., не става ясно, опишете го.
Катерина Костова – Гл. спец. ИК по ОП: Това е бланка на ДФЗ, те така го искат и така го
изготвяме.
Б. Николов – Зам.-предс. на ОбС: Какво би се случило, ако тези докладни не получат подкрепата
на ОбС?
Катерина Костова – Гл. спец. ИК по ОП: Общината ще си плати ДДС от общинския бюджет, а
по този начин ДФЗ го плаща.
Д. Иванов – общ. съветник: Това касае ли някакви срокове?
Катерина Костова – Гл. спец. ИК по ОП: Да, касае, защото анексите са подписани на
28.05.2014г. Строителството на тези обекти трябва да приключи до 30.05.2015г.

Д. Иванов – общ. съветник: Като общински съветник аз съм подкрепил тия проекти и сега също
бих гласувал „ЗА”, но предлагам да се отложат за разглеждане на следващото заседание на ОбС, за
да се уточнят проектите за решение.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Нямаме становища на Постоянните комисии, а знаете, че без
становища Областния управител ще ни върне Решенията.
Б. Николов – Зам.-предс. на ОбС: Предлагам да прекъснем заседанието за 30мин., комисиите да
заседават и да дадат становище и тогава да вземем решение по докладните.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Имаме две предложения – на г-н Иванов и на г-н Николов, ще ги
гласуваме по реда на постъпване. По предложението на г-н Иванов, който е съгласен докладните
да се отложат за разглеждане на следващото заседание на ОбС, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 5 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 10 гласа.
Не участвал в гласуването – 1 общ. съветник.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Ал. Александров – общ. съветник: Възразявам срещу предложението на г-н Николов, защото
заседанията на Постоянните комисии става преди заседанието на Общински съвет, не може да се
прекъсва заседанието на ОбС, трябва да се свика ново след това.
Б. Николов – Зам.-предс. на ОбС: Оттеглям си предложението.
Н.Христов-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. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

„ЗА”

„ЗА”
„Възд. се”
„ЗА”
„Възд. се”
„Възд. се”
отсъства
„ЗА”
Не участва
Не участва
Не участва
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа;
Не участвали в гласуването – 3 общ. съветника.
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, Във връзка с искане за финансиране
на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане и на основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл.
27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание
договор за отпускане на финансова помощ договор № 03/322/00841 от 27.11.2012 г. по мярка 322
за Проект "Реконструкция на улична мрежа и тротоарни зелени площи в община Дългопол
– агломерации с. Лопушна, с. Поляците, с. Партизани”, сключен между община Дългопол и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар
Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС №

BG121100421, представляван от изпълнителния директор Мирослав Николов Николов, Общински
съвет- Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 55-11
1. Упълномощава кмета на община Дългопол да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция в размер на 6 516,40 лв. (шест хиляди петстотин и шестнадесет лева и четиридесет
стотинки) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово
плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 03/322/00841 от 27.11.2012 г. по мярка
322 за Проект "Реконструкция на улична мрежа и тротоарни зелени площи в община
Дългопол – агломерации с. Лопушна, с. Поляците, с. Партизани”, сключен между община
Дългопол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на община Дългопол да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 03/322/00841 от 27.11.2012 г. и да ги представи
пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община
Дългопол, относно: Издаване на запис на заповед от община Дългопол в полза на ДФ „Земеделие”
– Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане на данък върху добавената стойност след
извършено авансово плащане по договор № 03/321/01249 от 27.11.2012 г. по мярка 321 за Проект
"Изграждане на общински информационен и комуникационен център на територията на гр.
Дългопол, включващ и мобилен модул за обслужване на населените места на територията на
община Дългопол”, сключен между община Дългопол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма.
Н.Христов-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. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

„ЗА”

„ЗА”
„Възд. се”
„ЗА”
„Възд. се”
„Възд. се”
отсъства
„ЗА”
Не участва
Не участва
Не участва
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа;
Не участвали в гласуването – 3 общ. съветника.
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, Във връзка с искане за финансиране
на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане и на основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл.

27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание
договор за отпускане на финансова помощ договор № 03/321/01249 от 27.11.2012 г. по мярка 321
за Проект "Изграждане на общински информационен и комуникационен център на територията на
гр. Дългопол, включващ и мобилен модул за обслужване на населените места на територията на
община Дългопол”, сключен между община Дългопол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,

седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ
121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния
директор Мирослав Николов Николов, Общински съвет- Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 55-12
1. Упълномощава кмета на община Дългопол да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция в размер на 22 767,80 лв. (двадесет и две хиляди седемстотин шестдесет и седем лева и
осемдесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено
авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 03/321/01249 от 27.11.2012 г.
по мярка 321 за Проект "Изграждане на общински информационен и комуникационен център на
територията на гр. Дългопол, включващ и мобилен модул за обслужване на населените места на
територията на община Дългопол”, сключен между община Дългопол и ДФ „Земеделие” –

Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на община Дългопол да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор №03/321/01249 от 27.11.2012 г. и да ги представи
пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Николай Христов закри заседанието на
Общински съвет - Дългопол в 11:05 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/НИКОЛАЙ ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛЧИК:

/ Д. ТОНЧЕВА/

