ПРОТОКОЛ

№12

от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 25.08.2016 г.

Днес, 25.08.2016 г. в гр.Дългопол, в залата на Общински съвет – гр.Дългопол от
09:00 часа, се проведе 12-то редовно заседание на Общински съвет – Община
Дългопол, Варненска област. Присъстваха 16 от общо 17 съветника.
Злати Златев - Председател на Общинския съвет обяви, че заседанието е законно –
редовно е свикано, присъстват повечето от половината от общия брой съветници,
поради което може да бъде открито.
Присъстват:
1. Злати Станев Златев – присъства
2. Добромир Василев Иванов – присъства
3. Катерина Димитрова Тончева - присъства
4. Радка Илиева Дукова – Русева – присъства
5. Александър Неделчев Александров – присъства
6. Красен Петков Железов – присъства
7. Недялка Диянова Филчева – отсъства
8. Николай Иванов Христов – присъства
9. Даниела Маринова Костадинова – присъства
10.Халил Халилов Исмаилов – присъства
11.Хатидже Мехмед Чолак – присъства
12.Муталиб Шевкет Муталиб – присъства
13.Насуф Юсуфов Насуфов – присъства
14.Маринка Димитрова Иванова – присъства
15.Борислав Благоев Николов – присъства
16.Лъчезар Колев Лазаров – присъства /отсъства от 10:10ч. до 10:20ч./
17.Гюлейдин Исмаил Кязим – присъства
Предварително обявен проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Питания и предложения от граждани
2.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Формиране и дофинансиране на маломерни и слети паралелки за учебната 2016/2017г.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОСДКС
Становище:ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности" и
ПК„Финанси и бюджет”
3.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на
децата в Предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища
на територията на Община Дългопол на първо четене.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОСДКС
Становище: ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности"
4.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Предоставяне под наем на микроязовири и водоеми общинска собственост.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач. Отдел УТОСТЗГ

Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК„Финанси и бюджет”
5.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Предоставяне под наем или аренда на необработваеми земеделски земи общинска
собственост.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач. Отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК„Финанси и бюджет”
6.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин с над 10 пчелни
семейства в земеделски имот, собственост на Община Дългопол с идентификатор
00789.71.51, находящ се в землището на с. Аспарухово.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач. Отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК„Финанси и бюджет”
7.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Одобряване размера на вноската на Община Дългопол в бюджета на „Местна
инициативна група – Дългопол-Смядово”.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Злати Златев-Председател на МИГ-Дългопол
Становище: Председателски съвет и ПК”Финанси и бюджет”
8.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Предоставяне на субсидия за текуща дейност на Медицински център І ЕООД, гр.
Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОСДКС
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
9.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Кандидатстване на Община Дългопол с проект "Рехабилитация и реконструкция на
общинска пътна мрежа,
община Дългопол: І. Общински път SHU1137 /II73/Веселиново-Граница общ. (Смядово- Дългопол)-Поляците-Партизани /III-7301/ от
км 9+700 до км 13+902. ІІ. Общински път VAR 3193 /SHU1137, Поляците-Партизани/Медовец от км 0+000 до км 1+008. ІІІ. Общински път VAR 1222 /III-904,БързицаПровадия/Бозвелийско- граница общ.(Провадия-Дългопол) -Величково-Цонево-Сини
вир от км 9+300 до км 10+120. ІV. Общински път VAR 2199 /III-208, ПровадияДългопол/-Рояк от км 0+000 до км 0+405. V. Общински път VAR 2190 /III-208,
Дългопол- Комунари/-Боряна-Сладка вода от км 0+000 до км 0+910. VІ. Общински път
VAR 3194/III-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/III-208/ от км 0+000 до км
0+200. VІІ. Общински път VAR 3198 /VAR3194,Сава-Красимир/ -Дългопол/III-208/ от
км 1+351 до км 1+500" по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7
"Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г., издадена от министъра на земеделието и
храните, обн., ДВ, бр. 60 от 2.08.2016 г., в сила от 2.08.2016 г.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева-Зам.-кмет ИП
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти”
10.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Кандидатстване на Община Дългопол с проект "Реконструкция и рехабилитация на
улична мрежа в гр. Дългопол и с. Цонево, община Дългопол" по подмярка 7.2.
"Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка

по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020
г., издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 60 от 2.08.2016 г., в
сила от 2.08.2016 г.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева-Зам.-кмет ИП
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти”
11.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Кандидатстване на Община Дългопол с проект "Реконструкция на компрометирани
участъци от водопроводна мрежа в с. Аспарухово, с. Боряна и с. Лопушна, община
Дългопол" по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7
"Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г., издадена от министъра на земеделието и
храните, обн., ДВ, бр. 60 от 2.08.2016 г., в сила от 2.08.2016 г.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева-Зам.-кмет ИП
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти”
12.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно:
Отпускане на еднократна финансова 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, бяха добавени нови 5 точки и към настоящият момент 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” – 1 глас.
ПРИЕМА СЕ.
Приет Дневен ред:
1.Питания и предложения от граждани
2.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Формиране и дофинансиране на маломерни и слети паралелки за учебната 2016/2017г.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОСДКС
Становище:ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности" и
ПК„Финанси и бюджет”
3.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на
децата в Предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища
на територията на Община Дългопол на първо четене.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОСДКС
Становище: ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности"

4.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Предоставяне под наем на микроязовири и водоеми общинска собственост.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач. Отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК„Финанси и бюджет”
5.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Предоставяне под наем или аренда на необработваеми земеделски земи общинска
собственост.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач. Отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК„Финанси и бюджет”
6.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин с над 10 пчелни
семейства в земеделски имот, собственост на Община Дългопол с идентификатор
00789.71.51, находящ се в землището на с. Аспарухово.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач. Отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК„Финанси и бюджет”
7.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Одобряване размера на вноската на Община Дългопол в бюджета на „Местна
инициативна група – Дългопол-Смядово”.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Злати Златев-Председател на МИГ-Дългопол
Становище: Председателски съвет и ПК”Финанси и бюджет”
8.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Предоставяне на субсидия за текуща дейност на Медицински център І ЕООД, гр.
Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОСДКС
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
9.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Кандидатстване на Община Дългопол с проект "Рехабилитация и реконструкция на
общинска пътна мрежа,
община Дългопол: І. Общински път SHU1137 /II73/Веселиново-Граница общ. (Смядово- Дългопол)-Поляците-Партизани /III-7301/ от
км 9+700 до км 13+902. ІІ. Общински път VAR 3193 /SHU1137, Поляците-Партизани/Медовец от км 0+000 до км 1+008. ІІІ. Общински път VAR 1222 /III-904,БързицаПровадия/Бозвелийско- граница общ.(Провадия-Дългопол) -Величково-Цонево-Сини
вир от км 9+300 до км 10+120. ІV. Общински път VAR 2199 /III-208, ПровадияДългопол/-Рояк от км 0+000 до км 0+405. V. Общински път VAR 2190 /III-208,
Дългопол- Комунари/-Боряна-Сладка вода от км 0+000 до км 0+910. VІ. Общински път
VAR 3194/III-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/III-208/ от км 0+000 до км
0+200. VІІ. Общински път VAR 3198 /VAR3194,Сава-Красимир/ -Дългопол/III-208/ от
км 1+351 до км 1+500" по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7
"Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г., издадена от министъра на земеделието и
храните, обн., ДВ, бр. 60 от 2.08.2016 г., в сила от 2.08.2016 г.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева-Зам.-кмет ИП
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти”

10.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Кандидатстване на Община Дългопол с проект "Реконструкция и рехабилитация на
улична мрежа в гр. Дългопол и с. Цонево, община Дългопол" по подмярка 7.2.
"Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020
г., издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 60 от 2.08.2016 г., в
сила от 2.08.2016 г.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева-Зам.-кмет ИП
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти”
11.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Кандидатстване на Община Дългопол с проект "Реконструкция на компрометирани
участъци от водопроводна мрежа в с. Аспарухово, с. Боряна и с. Лопушна, община
Дългопол" по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7
"Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г., издадена от министъра на земеделието и
храните, обн., ДВ, бр. 60 от 2.08.2016 г., в сила от 2.08.2016 г.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева-Зам.-кмет ИП
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти”
12.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Удължаване срока на отстъпено право на строеж във връзка с кандидатстване на НЧ
«Н. Й. Вапцаров-1896г.» гр. Дългопол по Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Цветанка Великова-Гл. експерт ИКОП
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти”
13.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Удължаване срока на отстъпено право на строеж във връзка с кандидатстване на НЧ
«Добри Иванов – 1894г.» с. Аспарухово по Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 г.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Цветанка Великова-Гл. експерт ИКОП
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти”
14.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Удължаване срока на отстъпено право на строеж във връзка с кандидатстване на НЧ
«Кирил и Методий – 1934г.» кв. Яворово, с. Цонево и НЧ «Пробуда – 1932г.» с. Цонево
по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Цветанка Великова-Гл. експерт ИКОП
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти”
15.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Удължаване срока на отстъпено право на строеж във връзка с кандидатстване на НЧ
«Просвета – 1954г.» с. Величково по Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Цветанка Великова-Гл. експерт ИКОП
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти”

16.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Придобиване на имот от Община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач. Отдел УТОСТЗГ
Становище: Председателски съвет и ПК”Финанси и бюджет”
17.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно:
Отпускане на еднократна финансова 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 настоящия момент няма постъпили питания от
граждани.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Формиране и дофинансиране на маломерни и слети паралелки за
учебната 2016/2017г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности” и ПК
„Финанси и бюджет”?
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: Да бъде приет проекта за решение.
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да
гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов
11.Хатидже Мехмед Чолак
12. Муталиб Шевкет Муталиб
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
15. Борислав Благоев Николов
16. Лъчезар Колев Лазаров
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;

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

С 16 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание на
разпоредбата на чл.21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, вр. чл.11, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, ал.
3, т. 2 и ал. 4, ал.5,т.2 от Наредба № 7 / 29.12.2000 г. / изм. и доп. ДВ бр.75 / 24.09.2010
г., за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в
паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена,
Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 12 – 2
I. Утвърждава маломерни и слети паралелки в общинските училища, както следва:
1.ОУ „Христо Ботев” с.Партизани:
● Маломерна паралелка – І клас – 10 ученици
● Маломерна паралелка – ІI клас – 13 ученици
● Маломерна паралелка – ІII клас – 10 ученици
● Маломерна паралелка – V клас – 17 ученици
● Маломерна паралелка – VІ клас – 16 ученици
● Маломерна паралелка – VII клас – 13 ученици
● Маломерна паралелка – VIII клас – 13 ученици
● Сборна група ПИГI- (I –III клас ) - 27 ученика
● Сборна група ПИГII- (V –VIII клас ) - 27 ученика
2.ОУ „Христо Ботев” с. Цонево:
● Маломерни паралелки – VIІб - 14 ученици
3.СУ”Назъм Хикмет” с.Медовец
● Маломерна паралелка – IIІ клас – 11 ученици
● Маломерна паралелка – V клас – 15 ученици
● Маломерна паралелка – VI клас – 14 ученици
● Маломерна паралелка – VII клас – 13 ученици
● Маломерна паралелка – VІII клас – 14 ученици
● Маломерна паралелка – X клас – 13 ученици
● Маломерна паралелка – XII клас – 11 ученици
● Маломерна паралелка –IХ клас – 12 ученици
4.ОУ „Васил Левски” с. Поляците:
● Слята паралелка – VІ – VIII клас -15 ученици
● Маломерна паралелка – I – 12 ученици
● Маломерна паралелка – II – 13 ученици
● Маломерна паралелка – III - 13 ученици
● Маломерна паралелка - V клас – 13 ученици
● Маломерна паралелка – VII клас – 10 ученици
● Сборна група ПИГ- (I –II клас ) -25 ученика
● Сборна група ПИГ- (III, V клас ) -25 ученика
● Сборна група ПИГ- (VI, VII,VIII клас ) -25 ученика
5. ОУ „Митко Палаузов” с. Лопушна:
● Слята паралелка – ІII – IV клас - 13 ученици
● Слята паралелка – VIІ – VIII клас - 14 ученици
● Маломерна паралелка – II клас – 14 ученици
● Маломерна паралелка – VI клас – 10 ученици
● Сборна група ПИГ- 1 група (II, III, IV клас ) -27 ученика
● Сборна група ПИГ- 2 група (VI, VII,VIII клас ) -24 ученика
6.СУ „Свети Климент Охридски ”, гр. Дългопол:
● Маломерна паралелка – ІIIб клас – 14 ученици

● Маломерна паралелка – X в клас – 15 ученици
● Маломерна паралелка – XI в клас – 15 ученици
● Маломерна паралелка – XII б клас – 15 ученици
7. НУ „Иван Вазов”, гр. Дългопол:
● Маломерна паралелка – ІIIа клас – 16 ученици
● Маломерна паралелка – III б клас – 12 ученици
● Маломерна паралелка – IV а клас – 16 ученици
● Маломерна паралелка – IV б клас – 14 ученици
II. Дофинансира училищата, както следва:
1. ОУ „Васил Левски” с. Поляците – 9 976 лв. за 23 ученици – маломерни
паралелки . и 3 ученици – смесена паралелка
2. ОУ „Митко Палаузов” с. Лопушна – 8 256 лв. за 10 ученици – маломерни
паралелки и 7 ученици – смесена паралелка.
III. Поради недоказана необходимост, не дофинансира училищата, както следва:
1. СУ „Назъм Хикмет” с. Медовец
2. ОУ „Христо Ботев” с. Партизани
3. ОУ „Христо Ботев” с Цонево
4. СУ „Свети Климент Охридски ”, гр. Дългопол
5. НУ „Иван Вазов”, гр. Дългопол
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на децата в Предучилищна възраст в общинските детски градини и
общинските училища на територията на Община Дългопол на първо четене.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”?
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание
чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.59, ал.1 от Закона за
предучилищното и училищното образование, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 12 – 3
1. Приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на
децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията
на община Дългопол на първо четене.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Предоставяне под наем на микроязовири и водоеми общинска
собственост.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Собственост и стопанство” и ПК „Финанси и бюджет”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: 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
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 16 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.
1, т. 8 от ЗМСМА, § 12, т. 2 от ПЗР на Закона за водите, чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от
Закона за общинската собственост, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 12 – 4
1. Допълва списъка на имотите, предвидени за отдаване под наем в Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2016г. със следните имоти публична общинска собственост:
землище

имот №

площ/дка

НТП

АОС № и дата

Аспарухово

000173 по КВС и 00789.20.556 по
Кадастралната карта

15.998

ВОДОЕМ

441/03.09.2002г.

Дългопол
Камен дял
Камен дял
Партизани

000821
000181
000183
000303

40.844
2.609
2.065
10.772

ВОДОЕМ
ВОДОЕМ-МИКРОЯЗОВИР
МИКРОЯЗОВИР
МИКРОЯЗОВИР

442/03.09.2002г.
443/03.09.2002г.
444/03.09.2002г.
445/03.09.2002г.

2. Открива процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане
стопанисването, поддръжката и експлоатацията на имотите, описани в т.1 чрез
предоставянето им под наем чрез публичен търг с явно наддаване, за срок от 10
години.
3. Прилежащата инфраструктура и принадлежности към обекта на търга – няма.

8.1

8.2

8.3

8.4

4. Определя начална годишна тръжна наемна цена с включен ДДС в размер на:
- за имот № 000173, находящ се в землището на с. Аспарухово – 160.00 лв./сто и
шестдесет лева/.
- за имот № 000821, находящ се в землището на гр. Дългопол - 408.00 лв.
/четиристотин и осем лева/
- за имот № 000181, находящ се в землището на с. Камен дял - 26.00 лв. /двадесет
и шест лева/
- за имот № 000183, находящ се в землището на с. Камен дял – 21.00 лв. /двадесет
и един лева/.
- за имот № 000303, находящ се в землището на с. Партизани – 108.00 лв./сто и
осем лева/.
Заплащането на годишните наемни вноски - след 3 /третата / година от датата на
сключване на договорите за наем за водоем в землището на с. Аспарухово,
микроязовири в землището на с. Камен дял, микроязовир в землището на с.
Партизани .
Заплащането на годишните наемни вноски след 5/петата / година от датата на
сключване на договорите за наем за водоем в землището на гр. Дългопол.
5. Специфични условия към участниците в търга: участниците в търга да бъдат
юридически лица, регистрирани по ТЗ, които разполагат със служител
хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане
и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях.
6. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена за имотите.
7. Стопански дейности, които могат да се осъществяват: водовземане,
риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и
получената по съответните технологии продукция от тях, любителски и
стопански риболов, спортен риболов, при условие, че не се застрашава
техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея и тяхната
безопасна експлоатация.
8. Определя следните договорни условия:
След подписване на договора за избор на оператор на язовирна стена същият се
задължава съгласно чл.50, ал.3, т.1 от Закон за водите да се снабди с разрешително
за ползване на воден обект.
Операторът на язовирна стена се задължава да спазва изискванията на Наредба 13
за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните
стени и съоръженията към тях /ДВ, бр.17 от 2004 год./, както и Правилник за
правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от
хидромелиоративната инфраструктура /ДВ, бр.97 от 02.11.2004 год./.
Операторът на язовирна стена се задължава да спазва нормативните актове по
опазване на околната среда с цел опазване на водния ресурс и на екосъобразното и
рационалното му използване, санитарно – хигиенните и ветеринарно – медицински
изисквания.
Операторът на язовирна стена се задължава да поеме за своя сметка разходите по
други мероприятия за изпълнение предписания от специализираните контролни
органи свързани с обезопасяването и сигурността на язовира.
9. Упълномощава Кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване
за отдаване под наем на изброените в т.1 имоти и да сключи договори.

ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Предоставяне под наем или аренда на необработваеми земеделски
земи общинска собственост.

Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Собственост и стопанство” и ПК „Финанси и бюджет”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: 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
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 16 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.
1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и 24а, ал. 6, т. 2 и ал. 9 от ЗСПЗЗ, Общински съвет –
Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 12 – 5
1. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общинско
имущество за 2016 г. като включва отдаване под аренда без търг или конкурс на
земеделски имоти, подробно описани в приложение № 1;
2. Дава съгласие да бъдат предоставени под аренда без търг или конкурс, земеделски
имоти, собственост на Община Дългопол подробно описани в приложение № 1,
неразделна част от Решението считано от стопанската 2016/2017г.
3. Определя годишна арендна вноска в размер на 26.00 лв./дка.
4. Не се дължи арендно плащане за една стопанска година от сключването на договора.
/съгл.чл24а ал.9 от ЗСПЗЗ--за имоти, които изцяло или частично не попадат в актуалния
към датата на подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба №
2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за
подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ (ДВ, бр. 15 от 2015 г.), не се дължи
заплащане на наемна цена, съответно арендно плащане за една стопанска година от
сключването на договора. /
5. Отдаването под аренда да се извърши при следните срокове:

6.

7.
8.

9.

5.1. При създадени трайни насаждения срока на договора да се анексира след 6
/шестата/ година като за срок се цитира - „ до продължителността на периода на
плододаване.”
5.2. При отглеждане на всички други култури – „срок на договора 10 стопански
години.”
Право за участие в процедурата за арендуване на земеделски имоти съгласно
приложение № 1 имат земеделски производители без задължения към община Дългопол
и ОД „Земеделие” гр. Варна, включително и такива по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ и
подали заявление по образец, инвестиционна програма и предложение за цена в
запечатан отделен плик .
Постъпилите заявления да се разгледат и оценят от комисия с участието на
представители на Общински съвет Дългопол и Общинска администрация Дългопол.
При постъпване на повече от едно заявление за един имот при еднаква годишна арендна
вноска процедурата премине към открито надаване му участниците, подали
заявленията.
Упълномощава Кмета на общината да извърши всички законосъобразни действия по
изпълнение на решението.

ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин с
над 10 пчелни семейства в земеделски имот, собственост на Община Дългопол с
идентификатор 00789.71.51, находящ се в землището на с. Аспарухово.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Собственост и стопанство” и ПК „Финанси и бюджет”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да
гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов
11.Хатидже Мехмед Чолак
12. Муталиб Шевкет Муталиб
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
15. Борислав Благоев Николов
16. Лъчезар Колев Лазаров
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;

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

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 16 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.
1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството, чл. 39, ал. 3 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 12 – 6
1. Учредява право на ползване в земеделски имот, собственост на Община
Дългопол, с идентификатор 00789.71.51 с площ от 23,664 дка, находящ се в
землището на с. Аспарухово за устройване на постоянен пчелин с над 10 пчелни
семейства на „ДЖ КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 203917091 със седалище и адрес на
управление с. Аврен, ул. „Капитан Петко” № 1Д срещу заплащане на годишна
цена за 1 декар от 52.00 лева.
2. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички законосъобразни
действия по изпълнение на решението.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Одобряване размера на вноската на Община Дългопол в бюджета
на „Местна инициативна група – Дългопол-Смядово”.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на Председателски съвет и ПК „Финанси и бюджет”?
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Да бъде приет проекта за решение.
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да
гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов
11.Хатидже Мехмед Чолак
12. Муталиб Шевкет Муталиб
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
15. Борислав Благоев Николов
16. Лъчезар Колев Лазаров
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;

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

С 16 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.20, чл.
21, ал. 1, т. 6 и чл. 21 ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 12 – 7
1. Дава съгласие в бюджета на община Дългопол да бъдат предвидени средства
в размер от 10 000 (десет хиляди), във връзка с участието на община Дългопол в
„Местна инициативна група Дългопол - Смядово,“ за извършване на проучвания и
анализи на територията, разработване на Стратегия за водено от общностите местно
развитие (ВОМР), включително консултиране на местната общност във връзка с
подготовката на стратегията и популяризиране на процеса на разработка на стратегия за
ВОМР, обучения на заинтересованите страни, разходи за дейността на МИГ ДългополСмядово /наем офис, ток, интернет, банкови такси, създаване сайт на МИГ, неговата
поддръжка и др./
2. Приема План-сметка за разходване на безвъзмездната финансова помощ.
3. В срок от тридесет дни от влизане в сила на настоящото решение, средствата
да бъдат преведени по банковата сметка на „Местна инициативна група Дългопол Смядово“, като средствата да бъдат разходвани за проучвания и анализи на
територията, разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие
(ВОМР), включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на
стратегията и популяризиране на процеса на разработка на стратегия за ВОМР, както и
за административни разходи необходими за нормалното функциониране на МИГ
Дългопол-Смядово.
4. Възлага на кмета на община Дългопол да осъществява контрол върху
разходването на средствата и получи информация и документи за начина на възлагане и
разходване на средства.
ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Предоставяне на субсидия за текуща дейност на Медицински
център І ЕООД, гр. Дългопол.
Д. Иванов – Общински съветник: Аз ще гласувам „ЗА”, но с особено мнение за
отпускане на тази субсидия. Доколкото знам до този момент няма постъпил
погасителен план от Медицинския център за връщането на заема, който им беше
отпуснат. Предлагам да се изиска такъв и да бъде предоставен в рамките до 3 месеца.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Ще изпратим официално писмо до Управителя на
Медицинския център. Какво е становището на ПК „Финанси и бюджет” по докладната?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да
гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова

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

„Възд. се”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„Възд. се”
14.Маринка Димитрова Иванова
„Възд. се”
15. Борислав Благоев Николов
„Възд. се”
16. Лъчезар Колев Лазаров
„Възд. се”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 9 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 7 гласа;
С 9 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 7, на основание чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 12 – 8
1. Предоставя субсидия за текуща дейност на Медицински център 1 ЕООД, гр.
Дългопол в размер на 3500 /Три хиляди и петстотин / лева.
2. Възлага на Кмета на община Дългопол да предприеме съответните действия
за изпълнение на настоящето Решение.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Кандидатстване на Община Дългопол с проект "Рехабилитация и
реконструкция на общинска пътна мрежа, община Дългопол: І. Общински път
SHU1137 /II-73/Веселиново-Граница общ. (Смядово- Дългопол)-Поляците-Партизани
/III-7301/ от км 9+700 до км 13+902. ІІ. Общински път VAR 3193 /SHU1137, ПоляцитеПартизани/- Медовец от км 0+000 до км 1+008. ІІІ. Общински път VAR 1222 /III904,Бързица-Провадия/Бозвелийско- граница общ.(Провадия-Дългопол) -ВеличковоЦонево-Сини вир от км 9+300 до км 10+120. ІV. Общински път VAR 2199 /III-208,
Провадия- Дългопол/-Рояк от км 0+000 до км 0+405. V. Общински път VAR 2190 /III208, Дългопол- Комунари/-Боряна-Сладка вода от км 0+000 до км 0+910. VІ. Общински
път VAR 3194/III-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/III-208/ от км 0+000 до км
0+200. VІІ. Общински път VAR 3198 /VAR3194,Сава-Красимир/ -Дългопол/III-208/ от
км 1+351 до км 1+500" по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7
"Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г., издадена от министъра на земеделието и
храните, обн., ДВ, бр. 60 от 2.08.2016 г., в сила от 2.08.2016 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Стратегическо планиране и европроекти”?
М. Иванова – Предс. на ПК СПЕП: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание
чл.21, ал.1, т.12 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 12 – 9
1. Община Дългопол да кандидатства с проект "Рехабилитация и реконструкция на
общинска пътна мрежа, община Дългопол:
І. Общински път SHU1137 /II-73/Веселиново-Граница общ. (Смядово- Дългопол)Поляците-Партизани /III-7301/ от км 9+700 до км 13+902
ІІ. Общински път VAR 3193 /SHU1137, Поляците-Партизани/- Медовец от км
0+000 до км 1+008
ІІІ. Общински път VAR 1222 /III-904,Бързица-Провадия/Бозвелийско- граница
общ.(Провадия-Дългопол) -Величково-Цонево-Сини вир от км 9+300 до км 10+120
ІV. Общински път VAR 2199 /III-208, Провадия- Дългопол/-Рояк от км 0+000 до км
0+502
V. Общински път VAR 2190 /III-208, Дългопол- Комунари/-Боряна-Сладка вода от
км 0+000 до км 0+910
VІ. Общински път VAR 3194/III-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/III-208/
от км 0+000 до км 0+200
VІІ. Общински път VAR 3198 /VAR3194,Сава-Красимир/ -Дългопол/III-208/ от км
0+431 до км 1+500" по реда на Наредба за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“.
2. Общински съвет Дългопол декларира, че дейностите, включени в проект
"Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа, община Дългопол:
І. Общински път SHU1137 /II-73/Веселиново-Граница общ. (Смядово- Дългопол)Поляците-Партизани /III-7301/ от км 9+700 до км 13+902
ІІ. Общински път VAR 3193 /SHU1137, Поляците-Партизани/- Медовец от км
0+000 до км 1+008
ІІІ. Общински път VAR 1222 /III-904,Бързица-Провадия/Бозвелийско- граница
общ.(Провадия-Дългопол) -Величково-Цонево-Сини вир от км 9+300 до км 10+120
ІV. Общински път VAR 2199 /III-208, Провадия- Дългопол/-Рояк от км 0+000 до км
0+502
V. Общински път VAR 2190 /III-208, Дългопол- Комунари/-Боряна-Сладка вода от
км 0+000 до км 0+910
VІ. Общински път VAR 3194/III-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/III-208/
от км 0+000 до км 0+200
VІІ. Общински път VAR 3198 /VAR3194,Сава-Красимир/ -Дългопол/III-208/ от км
0+431 до км 1+500" съответстват на приоритетите на Общински план за развитие на
Община Дългопол за периода 2014-2020.
3. Община Дългопол се задължава да спазва законодателството в областта на
държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ за
проект "Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа, община
Дългопол:
І. Общински път SHU1137 /II-73/Веселиново-Граница общ. (Смядово- Дългопол)Поляците-Партизани /III-7301/ от км 9+700 до км 13+902
ІІ. Общински път VAR 3193 /SHU1137, Поляците-Партизани/- Медовец от км
0+000 до км 1+008
ІІІ. Общински път VAR 1222 /III-904,Бързица-Провадия/Бозвелийско- граница
общ.(Провадия-Дългопол) -Величково-Цонево-Сини вир от км 9+300 до км 10+120
ІV. Общински път VAR 2199 /III-208, Провадия- Дългопол/-Рояк от км 0+000 до км
0+502

V. Общински път VAR 2190 /III-208, Дългопол- Комунари/-Боряна-Сладка вода от
км 0+000 до км 0+910
VІ. Общински път VAR 3194/III-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/III-208/
от км 0+000 до км 0+200
VІІ. Общински път VAR 3198 /VAR3194,Сава-Красимир/ -Дългопол/III-208/ от км
0+431 до км 1+500".
4. Упълномощава Кмета на Община Дългопол да предприеме всички действия във
връзка с кандидатстване с настоящият проект. /изм. с Решение №14-4/27.09.2016г./
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Кандидатстване на Община Дългопол с проект "Реконструкция и
рехабилитация на улична мрежа в гр. Дългопол и с. Цонево, община Дългопол" по
подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г., издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 60 от
2.08.2016 г., в сила от 2.08.2016 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Стратегическо планиране и европроекти”?
М. Иванова – Предс. на ПК СПЕП: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание
чл.21, ал.1, т.12 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 12 – 10
1. Община Дългопол да кандидатства с проект "Реконструкция и рехабилитация
на улична мрежа в гр. Дългопол и с. Цонево, община Дългопол" по реда на
Наредба за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
2. . Общински съвет Дългопол декларира, че дейностите, включени в проект
"Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Дългопол и с.
Цонево, община Дългопол", съответстват на приоритетите на Общински план
за развитие на Община Дългопол за периода 2014-2020.
3. Община Дългопол се задължава да спазва законодателството в областта на
държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова
помощ за проект "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр.
Дългопол и с. Цонево, община Дългопол".
4. Упълномощава Кмета на Община Дългопол да предприеме всички действия във
връзка с кандидатстване с проект "Реконструкция и рехабилитация на
улична мрежа в гр. Дългопол и с. Цонево, община Дългопол" по мярка
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на
община Дългопол, относно: Кандидатстване на Община Дългопол с проект
"Реконструкция на компрометирани участъци от водопроводна мрежа в с.
Аспарухово, с. Боряна и с. Лопушна, община Дългопол" по подмярка 7.2.
"Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020
г., издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 60 от 2.08.2016 г., в
сила от 2.08.2016 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Стратегическо планиране и европроекти”?
М. Иванова – Предс. на ПК СПЕП: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание
чл.21, ал.1, т.12 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 12 – 11
1. Община Дългопол да кандидатства с проект "Реконструкция на
компрометирани участъци от водопроводна мрежа в с. Аспарухово, с.
Боряна и с. Лопушна, община Дългопол по реда на Наредба за прилагане на
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г.
2. . Общински съвет Дългопол декларира, че дейностите, включени в проект
"Реконструкция на компрометирани участъци от водопроводна мрежа в с.
Аспарухово, с. Боряна и с. Лопушна, община Дългопол", съответстват на
приоритетите на Общински план за развитие на Община Дългопол за периода
2014-2020.
3. Община Дългопол се задължава да спазва законодателството в областта на
държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова
помощ за проект "Реконструкция на компрометирани участъци от
водопроводна мрежа в с. Аспарухово, с. Боряна и с. Лопушна, община
Дългопол.
4. Упълномощава Кмета на Община Дългопол да предприеме всички действия във
връзка с кандидатстване с проект "Реконструкция на компрометирани
участъци от водопроводна мрежа в с. Аспарухово, с. Боряна и с. Лопушна,
община Дългопол" по мярка мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014
– 2020 г.
В 10:00ч. бе обявена 10 минутна почивка, след което заседанието продължи
със 15 общински съветника.

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на
община Дългопол, относно: Удължаване срока на отстъпено право на строеж във
връзка с кандидатстване на НЧ «Н. Й. Вапцаров-1896г.» гр. Дългопол по Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Стратегическо планиране и европроекти”?
М. Иванова – Предс. на ПК СПЕП: 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
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 15 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21,
ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 37, ал.6, т.1, чл. 38, ал.3 и ал. 6 от Наредба № 4 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински
съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 12 – 12
1. Актуализира точка 2 от решение 38-13 от 02.08.2013 год. на Общински съвет –
Дългопол, като същото приема следната редакция: „Общински съвет Дългопол
на основание чл. 37, ал. 6, т. 1 и чл. 38, ал. 3 и ал. 6 от Наредба 4 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински
съвет- Дългопол учредява безвъзмездно право на строеж за изграждане,
основен ремонт и реконструкция за срок от 15 години на сграда с РЗП 750 кв.м.,
състояща се от 10 стаи, един театрален салон, подземен етаж и складови
помещения от 106 кв м. /акт за поб. с № 69/09.01.1999 и акт № 70/ канцеларии –

2 броя, салон за танцуване, разположени на втория етаж на настоятелството на
НЧ „Н. Й. Вапцаров- 1896 г” гр. Дългопол.”
2. На основание чл. 7 от Договор за учредяване на безвъзмездно и срочно
отстъпване на право на строеж върху недвижим имот - частна общинска
собственост от 26.08.2013 г., вписан под № 187, том ІХ, вх.регистър № 4232 от
03.09.2013 г. упълномощава Кмета на Община Дългопол да предприеме всички
действия във връзка с изготвянето на Анекс към договора.
3. Дейностите, включени в проекта съответстват на приоритетите на Общинския
план за развитие на Община Дългопол. /изм. с Решение №14-5/27.09.2016г./
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на
община Дългопол, относно: Удължаване срока на отстъпено право на строеж във
връзка с кандидатстване на НЧ «Добри Иванов – 1894г.» с. Аспарухово по Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Стратегическо планиране и европроекти”?
М. Иванова – Предс. на ПК СПЕП: 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
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 15 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21,
ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 37, ал.6, т.1, чл. 38, ал.3 и ал. 6 от Наредба № 4 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински
съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 12 – 13

1. Актуализира точка 1 от решение 38-12 от 02.08.2013 год. на Общински съвет –
Дългопол, като същото приема следната редакция:
„Общински съвет Дългопол на основание чл. 37, ал. 6, т. 1 и чл. 38, ал. 3 и ал. 6 от
Наредба 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Общински съвет- Дългопол учредява безвъзмездно право на строеж
за 19 изграждане, основен ремонт и реконструкция за срок от 15 години на сграда с
РЗП 650 кв.м., находяща се в дворно място с площ от 5000/пет хиляди/ кв.м.,
съставляващо парцел УПИ ХІ в кв. 25 по регулационния план на с. Аспарухово на
настоятелството на НЧ „Добри Иванов 1894 г.”, с. Аспарухово.”
2. На основание чл. 7 от Договор за учредяване на безвъзмездно и срочно
отстъпване на право на строеж върху недвижим имот - частна общинска
собственост от 26.08.2013 г., вписан под № 186, том ІХ, вх.регистър № 4231 от
03.09.2013 г. упълномощава Кмета на Община Дългопол да предприеме всички
действия във връзка с изготвянето на Анекс към договора.
3. Дейностите, включени в проекта съответстват на приоритетите на Общинския
план за развитие на Община Дългопол. /изм. с Решение №14-5/27.09.2016г./
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на
община Дългопол, относно: Удължаване срока на отстъпено право на строеж във
връзка с кандидатстване на НЧ «Кирил и Методий – 1934г.» кв. Яворово, с. Цонево и
НЧ «Пробуда – 1932г.» с. Цонево по Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Стратегическо планиране и европроекти”?
М. Иванова – Предс. на ПК СПЕП: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да
гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов
11.Хатидже Мехмед Чолак
12. Муталиб Шевкет Муталиб
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
15. Борислав Благоев Николов
16. Лъчезар Колев Лазаров
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;

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

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 15 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21,
ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 37, ал.6, т.1, чл. 38, ал.3 и ал. 6 от Наредба № 4 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински
съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 12 – 14
1. Актуализира точка 2 от решение 38-16 от 02.08.2013 год. на Общински съвет –
Дългопол, като същото приема следната редакция:
„Общински съвет Дългопол на основание на основание чл. 37, ал. 6, т. 1 и чл. 38, ал. 3 и
ал. 6 от Наредба 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Общински съвет- Дългопол учредява безвъзмездно право на строеж за
изграждане, основен ремонт и реконструкция за срок от 15 години, както следва :
2.1 На настоятелството на НЧ „Пробуда 1932” с. Цонево на част от сградата, а именно
Блок А-1 етаж, състоящ се от фоайе, сервизни помещения, гримьорни, кино кабина,
кино зала и котелно помещение;
2. 2 На настоятелството на НЧ „Кирил и Методий 1934” , кв. Яворово,с. Цонево на част
от сградата, а именно Блок А-ІІ етаж, състоящ се от фоайе, репититиционни зали,
работилница, кръжочна зала, лекционна зала, сервизни помещения.
Като така посочените части, заедно представляват сграда със ЗП от 1690 кв.м., Блок А –
І етаж, състоящ се от кинозала, фоайе, сервизни помещения, ІІ етаж – фоайе,
репетиционни зали, фотолаборатория, работилница, кръжочна зала, лекционна зала и
сервизни помещения, а в сутерена помещение за оркестър и вентилаторно помещение,
съгласно акт за п.об. с. № 1/. „
2. На основание чл. 7 от Договор за учредяване на безвъзмездно и срочно
отстъпване на право на строеж върху недвижим имот - частна общинска
собственост от 26.08.2013 г., вписан под № 188, том ІХ, вх.регистър № 4233 от
03.09.2013 г. упълномощава Кмета на Община Дългопол да предприеме всички
действия във връзка с изготвянето на Анекс към договора.
3. На основание чл. 7 от Договор за учредяване на безвъзмездно и срочно
отстъпване на право на строеж върху недвижим имот - частна общинска
собственост от 26.08.2013 г., вписан под № 189, том ІХ, вх.регистър № 4234 от
03.09.2013 г. упълномощава Кмета на Община Дългопол да предприеме всички
действия във връзка с изготвянето на Анекс към договора.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на
община Дългопол, относно: Удължаване срока на отстъпено право на строеж във
връзка с кандидатстване на НЧ «Просвета – 1954г.» с. Величково по Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Стратегическо планиране и европроекти”?
М. Иванова – Предс. на ПК СПЕП: 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

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

„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
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 15 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21,
ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 37, ал.6, т.1, чл. 38, ал.3 и ал. 6 от Наредба № 4 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински
съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 12 – 15
1. Актуализира точка 1.2 от решение 36-3 от 17.07.2013 год. на Общински съвет –
Дългопол, като същото приема следната редакция:
„Настоятелството на НЧ „Просвета 1954” с. Величково за изграждане, основен ремонт
и реконструкция за срок от 15 години в имот частна общинска собственост /съгласно акт
за чоб.с. № 317/ , а именно сграда със застроена площ от 330 кв.м., състояща се от
дирекция, учителска стая, четири класни стаи, стая-подготвителна, столова и тоалетна,
представляваща бивше начално училище, находяща се в УПИ І , в кв. 4 А по плана на с.
Величково , целия с площ от 2 150 кв.м.”
2. На основание чл. 7 от Договор за учредяване на безвъзмездно и срочно
отстъпване на право на строеж върху недвижим имот - частна общинска
собственост от 26.08.2013 г., вписан под № 190, том ІХ, вх.регистър № 4235 от
03.09.2013 г. упълномощава Кмета на Община Дългопол да предприеме всички
действия във връзка с изготвянето на Анекс към договора.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на
община Дългопол, относно: Придобиване на имот от Община Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на Председателски съвет и ПК „Финанси и бюджет”?
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Да бъде приет проекта за решение.
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: 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
отвод
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
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 14 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.
1, т. 8 от ЗМСМА, и във вр. с чл. 8, ал. 9, т. 4 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 12 – 16
1.Актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с общинско
имущество за 2016 г. в раздел V. Придобиване на имоти - Дава съгласие за възмездно
придобиване на имот
Сграда за търговия с площ от 26 кв.м. с идентификатор №
24565.502.135.1 по КК на гр. Дългопол собственост на ПК” Камчийска долина” гр.
Дългопол съгл. Нотариален акт № 67, том 2 от 14.12.2000 г.изд. от РС-Провадия. Сградата
е разположена в поземлен имот общинска собственост с идентификатор № 24565.502.135
по КК на гр. Дългопол /АОС № 1003/26.11.2015 г.
3. Приема пазарна цена на имота определена по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС в размер на
4900.00 лв. (четири хиляди и деветстотин лева).
4. Упълномощава и възлага на Кмета на Общината да изпълни действията по придобиване на
цитирания по-горе имот, съгласно изискванията на Наредба №4 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество.
4. Режийните разноски, такса вписвания и всички останали разходи по придобиването
на имота да бъдат поделени между страните.
ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на
Община Дългопол, относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.
Д. Иванов – Секр. на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 500лв. на Елена Ангелова Йорданова, заявление с вх. №
9400-2670/10.08.2016 г.

Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 500лв. на Елена Ангелова
Йорданова, 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
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 15 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.
1, т. 8 от ЗМСМА, и във вр. с чл. 8, ал. 9, т. 4 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 12 – 17 – 1
1.Отпуска еднократна помощ на Елена Ангелова Йорданова – жител на гр. Дългопол, в
размер на 500 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Злати Златев закри
заседанието на Общински съвет - Дългопол в 10:20 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/ Д. ТОНЧЕВА/

