ПРОТОКОЛ

№19

от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 27.12.2016 г.

Днес, 27.12.2016 г. в гр.Дългопол, в залата на Общински съвет – гр.Дългопол от 10:00
часа, се проведе 19-то редовно заседание на Общински съвет – Община Дългопол, Варненска
област. Присъстваха 15 от общо 17 съветника.
Злати Златев - Председател на Общинския съвет обяви, че заседанието е законно – редовно
е свикано, присъстват повечето от половината от общия брой съветници, поради което може
да бъде открито.
Присъстват:
1. Злати Станев Златев – присъства
2. Добромир Василев Иванов – присъства
3. Катерина Димитрова Тончева - присъства
4. Радка Илиева Дукова – Русева – присъства
5. Александър Неделчев Александров – присъства
6. Красен Петков Железов – присъства
7. Недялка Диянова Филчева – присъства /отсъства от 10:00ч. до 10:25ч./
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 – отсъства
15.Борислав Благоев Николов – присъства
16.Лъчезар Колев Лазаров – отсъства
17.Гюлейдин Исмаил Кязим – присъства
Предварително обявен проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Питания и предложения от граждани
2.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Изразяване на
предварително съгласие за утвърждаване на трасета за обект „Нова въздушна
електропроводна линия (ВЛ) 400 kV от п/ст „Варна” до п/ст „Бургас” през имоти общинска
собственост в землищата на с.Цонево, с.Дебелец и с.Величково, обл.Варна.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик:инж. Емурла Емурла – Зам.-кмет УТОС
Становище: ПК”Собственост и стопанство”и ПК”Териториално устройство и екология”
3.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Предложение
за съгласие за изработване на Кадастрална карта и Подробен устройствен план – План за
регулация и застрояване на с.Дебелец общ.Дългопол обл.Варна.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик:инж. Емурла Емурла – Зам.-кмет УТОС
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Териториално устройство и екология”
4.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Даване на
съгласие за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация на кв.122А
гр.Дългопол обл.Варна.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик:инж. Емурла Емурла – Зам.-кмет УТОС
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Териториално устройство и екология”

5.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Приемане на
План-сметка за разходите по събиране, извозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа
или други съоръжения и за поддържане чистота на териториите за обществено ползване за
2017г.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова – Нач. отдел БФСД
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
6.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Разходване на
отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева - Зам.-кмет ИП
Становище: ПК”Териториално устройство и екология”
7.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Актуализиране на списък на длъжностите и лицата с право на транспортни разноски.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Злати Златев – Председател на ОбС
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
8.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Разпореждане
с имот частна общинска собственост – Апартамент № 2 в жилищен блок, находящ се в УПИ
VІІІ, квартал 24 по плана на с. Цонево.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач. Отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”
9.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Разпореждане
с имот частна общинска собственост – Апартамент № 3 в жилищен блок, находящ се в УПИ
VІІІ, квартал 24 по плана на с. Цонево.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач. Отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”
10.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Разпореждане с имот частна общинска собственост – Апартамент № 6 в жилищен блок,
находящ се в УПИ VІІІ, квартал 24 по плана на с. Цонево.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач. Отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”
11.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество.
Разпореждане с имот частна общинска собственост – Апартамент № 7 в жилищен блок,
находящ се в УПИ VІІІ, квартал 24 по плана на с. Цонево.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач. Отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”
12.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Ликвидиране
на съсобственост на идеални части от УПИ V-СП”БКС в кв.100 собственост на „Комунално
стопанство” ООД с части от УПИ VІ-резервен в кв.100 от рег. план на гр.Дългопол и част от
имот № 000176 от плана за земеразделяне на землището на гр.Дългопол собственост на
Община Дългопол. Разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VСП”БКС в кв.100 от регулационния план на гр.Дългопол (ПИ с идент. № 24565.502.2254 от
кадастр. карта).
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач. Отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”

13.Разглеждане на постъпила молба с Вх. №9400-3597/25.11.2016г. от Дияна Златкова
Демирова.
Вносител: Тодорка Панайотова-Нач. Отдел УТОСТЗГ
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач. Отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство”
14.Докладна записка от Група Общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изменение на
Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и
отношенията му с общинска администрация - Дългопол приет с Решение № 15-3 от протокол
№ 15/29.06.2012 . на ОбС -Дългопол.
Вносител: Група Общински съветници от ПП ГЕРБ
Докладчик: Злати Златев – Председател на ОбС
Становище: Председателски съвет
15.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Заявления за
еднократна помощ.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОСДКС
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
Зл. Златев – Предс. на ОбС: На Председателски съвет беше разгледан проекта за дневен ред,
като към настоящият момент след отпадането на една точка, той остана 14 точки. Имате ли
други предложения?
Н. Христов – Общински съветник: Предлагам т.13 от проекта за дневен ред - Докладна
записка от Даниела Костадинова и Катерина Тончева – Общински съветници, относно:
Изменение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите
комисии и отношенията му с общинска администрация - Дългопол приет с Решение № 15-3
от протокол № 15/29.06.2012 . на ОбС –Дългопол, да отпадне, тъй като трябваше да бъде
публикувана две седмици по-рано на сайта на общината, след това да се разпредели на
всички постоянни комисии за становища и едва след това да се внесе на заседание на
Общински съвет.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Това е вътрешно-административен акт, който не касае група от
граждани извън нашите среди, тук става въпрос за нашите заплати и няма никаква
юридическа пречка да се разгледа на днешното заседание. Подлагам на гласуване
предложението на г-н Христов. Който е съгласен т.13 от проекта за дневен ред - Докладна
записка от Даниела Костадинова и Катерина Тончева – Общински съветници, относно:
Изменение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите
комисии и отношенията му с общинска администрация - Дългопол приет с Решение № 15-3
от протокол № 15/29.06.2012 . на ОбС –Дългопол, да отпадне от дневния ред на днешното
заседание, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 5 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 8 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: 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” – 9 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5 гласа.
ПРИЕМА СЕ.

Приет Дневен ред:
1.Питания и предложения от граждани
2.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Изразяване на
предварително съгласие за утвърждаване на трасета за обект „Нова въздушна
електропроводна линия (ВЛ) 400 kV от п/ст „Варна” до п/ст „Бургас” през имоти общинска
собственост в землищата на с.Цонево, с.Дебелец и с.Величково, обл.Варна.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик:инж. Емурла Емурла – Зам.-кмет УТОС
Становище: ПК”Собственост и стопанство”и ПК”Териториално устройство и екология”
3.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Предложение
за съгласие за изработване на Кадастрална карта и Подробен устройствен план – План за
регулация и застрояване на с.Дебелец общ.Дългопол обл.Варна.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик:инж. Емурла Емурла – Зам.-кмет УТОС
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Териториално устройство и екология”
4.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Даване на
съгласие за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация на кв.122А
гр.Дългопол обл.Варна.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик:инж. Емурла Емурла – Зам.-кмет УТОС
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Териториално устройство и екология”
5.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Приемане на
План-сметка за разходите по събиране, извозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа
или други съоръжения и за поддържане чистота на териториите за обществено ползване за
2017г.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова – Нач. отдел БФСД
Становище: ПК”Финанси и бюджет” и ПК”Териториално устройство и екология”
6.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Разходване на
отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева - Зам.-кмет ИП
Становище: ПК”Териториално устройство и екология”
7.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Актуализиране на списък на длъжностите и лицата с право на транспортни разноски.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Злати Златев – Председател на ОбС
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
8.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Разпореждане
с имот частна общинска собственост – Апартамент № 2 в жилищен блок, находящ се в УПИ
VІІІ, квартал 24 по плана на с. Цонево.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач. Отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”
9.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Разпореждане
с имот частна общинска собственост – Апартамент № 3 в жилищен блок, находящ се в УПИ
VІІІ, квартал 24 по плана на с. Цонево.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач. Отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”

10.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Разпореждане с имот частна общинска собственост – Апартамент № 6 в жилищен блок,
находящ се в УПИ VІІІ, квартал 24 по плана на с. Цонево.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач. Отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”
11.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество.
Разпореждане с имот частна общинска собственост – Апартамент № 7 в жилищен блок,
находящ се в УПИ VІІІ, квартал 24 по плана на с. Цонево.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач. Отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”
12.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Ликвидиране
на съсобственост на идеални части от УПИ V-СП”БКС в кв.100 собственост на „Комунално
стопанство” ООД с части от УПИ VІ-резервен в кв.100 от рег. план на гр.Дългопол и част от
имот № 000176 от плана за земеразделяне на землището на гр.Дългопол собственост на
Община Дългопол. Разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VСП”БКС в кв.100 от регулационния план на гр.Дългопол (ПИ с идент. № 24565.502.2254 от
кадастр. карта).
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач. Отдел УТОСТЗГ
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”
13.Докладна записка от Даниела Костадинова и Катерина Тончева – Общински съветници,
относно: Изменение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет,
неговите комисии и отношенията му с общинска администрация - Дългопол приет с Решение
№ 15-3 от протокол № 15/29.06.2012 . на ОбС -Дългопол.
Вносител: Даниела Костадинова и Катерина Тончева – Общински съветници
Докладчик: Злати Златев – Председател на ОбС
Становище: Председателски съвет
14.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, относно: Заявления за
еднократна помощ.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОСДКС
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Питания и предложения от граждани.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Към настоящия момент няма постъпили питания от граждани.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол,
относно: Изразяване на предварително съгласие за утвърждаване на трасета за обект „Нова
въздушна електропроводна линия (ВЛ) 400 kV от п/ст „Варна” до п/ст „Бургас” през имоти
общинска собственост в землищата на с.Цонево, с.Дебелец и с.Величково, обл.Варна.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Собственост и стопанство” и ПК „Териториално устройство и екология”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Становището на комисията е да бъде приет проекта за
решение.
Р. Дукова – Предс. на ПК ТУЕ: 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

„ЗА”

„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
7. Недялка Диянова Филчева
отсъства
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
„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 чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 19 – 2
Изразява предварително съгласие за утвърждаване на трасе за проектиране на линеен обект
„Нова въздушна електропроводна линия (ВЛ) 400 kV от п/ст „Варна” до п/ст „Бургас” (съгласно втори
вариант на предварителен ПУП-ПП) през следните имоти общинска собственост в землищата на
с.Цонево, с.Дебелец и с.Величково, обл.Варна:
І. В землището на с.Цонево:
№ на
имот

Начин на
трайно
ползване

Вид територия

Кат.
на
земят
а

Обща
площ на
имота

Площ
заета от
сервитута
на ВЛ

Площ
незаета
от
сервитута
на ВЛ

[дка]

[дка]

[дка]

Собственик

ИМОТИ ОБЩИНСКА ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ
000045

Местен път

За нуждите на
транспорта

0

24.951

0.216

24.735

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

000048

Полски път

За нуждите на селското
стопанство

0

22.464

0.747

21.718

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

000049

Полски път

За нуждите на селското
стопанство

0

5.171

0.153

5.018

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

000064

Полски път

За нуждите на селското
стопанство

0

2.247

0.187

2.059

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

000091

Път IV клас

За нуждите на
транспорта

0

20.919

0.442

20.477

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

017201

Полски път

За нуждите на селското
стопанство

3

3.610

0.222

3.387

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

030019

Полски път

За нуждите на селското
стопанство

0

3.953

0.215

3.738

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

030101

Полски път

За нуждите на селското
стопанство

0

3.883

0.217

3.666

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

031063

Полски път

За нуждите на селското
стопанство

0

3.063

0.210

2.853

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

032004

Полски път

За нуждите на селското
стопанство

0

2.579

0.242

2.337

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

036026

Полски път

За нуждите на селското
стопанство

0

1.215

0.279

0.935

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

036027

Полски път

За нуждите на селското
стопанство

0

1.853

0.254

1.599

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

038013

Полски път

За нуждите на селското
стопанство

0

0.475

0.135

0.340

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

038014

Пасище, мера

За нуждите на селското
стопанство

7

1.003

0.142

0.861

ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ
ЗСПЗЗ

039060

Полски път

За нуждите на селското
стопанство

0

2.477

0.354

2.123

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

039061

Полски път

За нуждите на селското
стопанство

0

1.820

0.358

1.462

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

039065

Полски път

За нуждите на селското
стопанство

0

3.326

0.078

3.249

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

600002

Полски път

За нуждите на селското
стопанство

0

2.313

0.111

2.202

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

600006

Полски път

За нуждите на селското
стопанство

0

7.843

0.896

6.947

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

600009

Полски път

За нуждите на селското
стопанство

0

6.981

0.182

6.798

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

600019

Път IV клас

За нуждите на
транспорта

0

59.641

0.418

59.223

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

600062

Полски път

За нуждите на селското
стопанство

0

17.309

1.245

16.064

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

600117

Полски път

За нуждите на селското
стопанство

0

3.830

0.465

3.366

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

600167

Полски път

За нуждите на селското
стопанство

0

5.934

0.226

5.708

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

600170

Полски път

За нуждите на селското
стопанство

0

3.649

0.170

3.479

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

600249

Полски път

За нуждите на селското
стопанство

0

1.547

0.324

1.223

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

609079

Полски път

За нуждите на селското
стопанство

0

3.157

0.300

2.857

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

615088

Полски път

За нуждите на селското
стопанство

0

4.600

0.281

4.319

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

221.813

9.070

212.743

227.967

5.500

222.467

227.967

5.500

222.467

0.537

0.263

0.274

0.537

0.263

0.274

Общ брой имоти: 28

ИМОТИ ОБЩИНСКА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ
600283

Изоставена
територия за
трайни
насаждения

За нуждите на селското
стопанство

6

Общ брой имоти: 1

ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ
ЗСПЗЗ

ИМОТИ СТОПАНИСВАНИ ОТ ОБЩИНАТА
030010

Изоставена
орна земя

За нуждите на селското
стопанство

6

Общ брой имоти: 1

ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ
ЗСПЗЗ

ІІ. В землището на с.Дебелец:
№ на
имот

Начин на
трайно
ползване

Вид територия

ИМОТИ ОБЩИНСКА ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ

Кат.
на
земя
та

Обща
площ на
имота

Площ
заета от
сервитута
на ВЛ

Площ
незаета
от
сервиту
та на ВЛ

[дка]

[дка]

[дка]

Собственик

000041

Полски път

За нуждите на селското
стопанство

0

6.955

0.243

6.713

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

000053

Полски път

За нуждите на селското
стопанство

0

6.819

0.947

5.872

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

000101

Пасище, мера

За нуждите на селското
стопанство

5

2.573

0.482

2.090

ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ
ЗСПЗЗ

000102

Пасище с
храсти

За нуждите на селското
стопанство

5

14.400

4.452

9.948

ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ
ЗСПЗЗ

000123

Полски път

За нуждите на селското
стопанство

0

4.468

0.996

3.472

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

000313

Път IV клас

За нуждите на
транспорта

0

15.745

0.677

15.067

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

000315

Път IV клас

За нуждите на
транспорта

0

9.230

0.391

8.838

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

000321

Път IV клас

За нуждите на
транспорта

0

41.491

1.303

40.188

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

101.680

9.493

92.187

Общ брой имоти: 8

ИМОТИ ОБЩИНСКА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ
000130

000134

000288

017011

Изоставена
територия за
трайни
насаждения
Изоставена
територия за
трайни
насаждения
Изоставена
територия за
трайни
насаждения
Нива

За нуждите на селското
стопанство

4

72.985

1.188

71.797

ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ
ЗСПЗЗ

За нуждите на селското
стопанство

4

17.843

4.609

13.233

ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ
ЗСПЗЗ

За нуждите на селското
стопанство

4

26.694

2.818

23.876

ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ
ЗСПЗЗ

За нуждите на селското
стопанство

4

22.570

6.977

15.593

ЗЕМИ ПО ЧЛ.19 ОТ
ЗСПЗЗ

140.091

15.592

124.499

Общ брой имоти: 4

ІІІ. В землището на с.Величково:
№ на имот

Начин на
трайно
ползване

Вид територия

Кат. на Обща площ Площ заета
Площ
земята на имота
от
незаета от
сервитута сервитута
на ВЛ
на ВЛ
[дка]

[дка]
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ИМОТИ ОБЩИНСКА ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ
035020

Полски път

За нуждите на селското
стопанство

0

8.020

0.216

7.804 ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

040060

Полски път

За нуждите на селското
стопанство

0

25.407

0.994

24.413 ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

040084

Полски път

За нуждите на селското
стопанство

3

0.638

0.187

0.451 ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

34.065

1.397

Общ брой имоти: 3

32.667

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол,
относно: Предложение за съгласие за изработване на Кадастрална карта и Подробен
устройствен план – План за регулация и застрояване на с. Дебелец, общ. Дългопол, обл.
Варна.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Собственост и стопанство” и ПК „Териториално устройство и екология”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Становището на комисията е да бъде приет проекта за
решение.
Р. Дукова – Предс. на ПК ТУЕ: 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
7. Недялка Диянова Филчева
отсъства
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
„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.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 19 – 3
1.Дава съгласие за изработване кадастрална карта на с.Дебелец общ.Дългопол обл.Варна, а
впоследствие (след одобряването) и Подробен устройствен план – План за регулация и
застрояване.
2.Упълномощава Кмета на общината да предприеме всички законови действия по възлагане
на изработването им на стойност до 30 000 лева за всеки план поотделно.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Даване на съгласие за изработване на Подробен устройствен план – План
за регулация на кв.122А гр.Дългопол обл.Варна.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Собственост и стопанство” и ПК „Териториално устройство и екология”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Становището на комисията е да бъде приет проекта за
решение.
Р. Дукова – Предс. на ПК ТУЕ: Да бъде приет проекта за решение.
В 10:25ч. Недялка Диянова влезе в залата и заседанието продължи с 15 общински
съветника.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1,
т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 и чл.131а ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 19 – 4
1.Дава съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план –
План за регулация на кв.122А гр.Дългопол (на база актуализация на кадастралната карта в
тази си част) съобразно съществуващите на място тротоари, подземни проводи, и други
сервитути.
2.Упълномощава Кмета на общината да извърши последващите съгласно закона действия.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол,
относно: Приемане на План-сметка за разходите по събиране, извозване, обезвреждане на
битовите отпадъци в депа или други съоръжения и за поддържане чистота на териториите за
обществено ползване за 2017г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Финанси и бюджет” и ПК „Териториално устройство и екология”?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Становището на комисията е да бъде приет проекта за
решение, като към т. 2 от проекта за решение след 2017г. се добави „в размер до 200 хил. лв.”
Р. Дукова – Предс. на ПК ТУЕ: Да бъде приет проекта за решение, като към т. 2 от проекта
за решение след 2017г. се добави „в размер до 200 хил. лв.”
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
„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.7 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 66, ал.1 от Закона за
местните данъци и такси, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 19 – 5
1. Одобрява план-сметка за_разходите по събиране, извозване, обезвреждане на
битовите отпадъци в депа или други съоръжения и за поддържане чистота на
териториите за обществено ползване за 2017 година в размер на 517 105 лева, и по
видове услуги съгласно Приложение № 1.
2. Дава право на кмета на общината недостига формиран между очакваните приходи от
такса битови отпадъци и необходимите разходи за дейностите по събиране, извозване,
обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и за поддържане
чистота на териториите за обществено ползване на територията на община Дългопол
за 2017г. в размер до 200 хиляди лева, да се поеме от други собствени приходи на
Община Дългопол.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол,
относно: Разходване на отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Териториално устройство и екология”?
Р. Дукова – Предс. на ПК ТУЕ: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
„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.64 от Закона за
управление на отпадъците, във връзка с чл. 24, ал. 1 и чл.25, ал.1 от Наредба №7 от
19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 19 – 6

1. Дава съгласие на кмета на Община Дългопол за започне процедура по реда на чл.25, ал.1
от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци в РИОВ-Варна за
освобождаване събраните средства по реда на чл. 20 от същата Наредба с цел финансиране за
закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъците, транспортни средства и
транспортно-подемна техника, обезпечаващи функционирането на общинските системи за
управление на отпадъците от територията на община Дългопол, която има сключен договор
за ползване на общинското депо за неопасни отпадъци на община Провадия.
2. Дава съгласие натрупаните отчисления по чл.64 от Закона за управление на
отпадъците, в размер на 230 000 лв. без ДДС, да бъдат разходвани за закупуване на съдове за
разделно събиране на отпадъците, транспортни средства и транспортно-подемна техника.
3. Възлага на кмета на общината да предприеме всички необходими действия по
изпълнение на настоящото решение.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол,
относно: Актуализиране на списък на длъжностите и лицата с право на транспортни
разноски.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Финанси и бюджет”?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Становището на комисията е да не 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” – 3 гласа;
“ПРОТИВ” – 9 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.
С 3 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 9, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, на основание чл. 21, ал.1,
т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 19 – 7
НЕ отпада от списъка на длъжностите и лицата с право на транспортни разноски от
местоживеене до месторабота и обратно както следва:
№
1.

Име и фамилия
Зийнеб Зия Юсуфова

Заемана длъжност
Ст. експерт към ОСЗ
гр.Провадия, офис
Дългопол

маршрут
Варна-Дългопол-Варна

ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол,
относно: Разпореждане с имот частна общинска собственост – Апартамент № 2 в жилищен
блок, находящ се в УПИ VІІІ, квартал 24 по плана на с. Цонево.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Собственост и стопанство” и ПК „Финанси и бюджет”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Становището на комисията е да бъде приет проекта за
решение.
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: 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

„ЗА”

„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„Възд. се”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас;
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал.
1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 1, и чл. 30, ал. 1 от Наредба № 12 за условията за реда за
настаняване в общински жилища и продажбата им, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 19 – 8
І.Одобрява пазарната оценка в размер 5500.00 лв. (пет хиляди и петстотин лева) на общинско
жилище – Апартамент № 2 на първи етаж, с площ от 21 кв.м, ведно с прилежащото му
избено помещение №2, с площ от 9 кв.м, находящи се в жилищен блок, в УПИ VІІІ, квартал
24 по плана на с. Цонево.
IІ.Продава на наемателя Георги Великов Тотев с постоянен адрес .Цонево, община Дългопол,
общинско жилище – Апартамент № 2 на първи етаж, с площ от 21 кв.м, ведно с
прилежащото му избено помещение №2, с площ от 9 кв.м, находящи се в жилищен блок, в
УПИ VІІІ, квартал 24 по плана на с. Цонево, на цена в размер 5500.00 лв. (пет хиляди и
петстотин лева). Имота е подробно описан в АОС №82/22.02.1999 г.
ІІІ.Възлага и упълномощава Кмета на Общината да извърши продажба на горепосочения
недвижим имот по реда и условията на Наредба №12 за условията и реда за настаняване в
общински жилища и продажбата им.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол,
относно: Разпореждане с имот частна общинска собственост – Апартамент № 3 в жилищен
блок, находящ се в УПИ VІІІ, квартал 24 по плана на с. Цонево.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Собственост и стопанство” и ПК „Финанси и бюджет”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: 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

„ЗА”
„ЗА”

„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„Възд. се”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас;
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал.
1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 27, т. 4 и чл. 33 от Наредба № 12 за условията за реда за настаняване в
общински жилища и продажбата им, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 19 – 9
І.Одобрява пазарната оценка в размер 5500.00 лв. (пет хиляди и петстотин лева) на общинско
жилище – Апартамент № 3 на първи етаж, с площ от 21 кв.м, ведно с прилежащото му
избено помещение № 3, с площ от 9 кв.м, находящи се в жилищен блок, в УПИ VІІІ, квартал
24 по плана на с. Цонево.
ІІ.Открива процедура за продажба чрез публичен търг с явно надаване на общинско жилище
– Апартамент № 3 на първи етаж, с площ от 21 кв.м, ведно с прилежащото му избено
помещение № 3, с площ от 9 кв.м, находящи се в жилищен блок, в УПИ VІІІ, квартал 24 по
плана на с. Цонево.
ІІІ.Определя начална тръжна цена в размер на 5500.00 лв. (пет хиляди и петстотин лева),
определена като пазарна стойност на имота от независим оценител на недвижими имоти.
ІV.Възлага и упълномощава Кмета на Общината да извърши продажба на горепосочения
недвижим имот по реда и условията на Наредба №12 за условията и реда за настаняване в
общински жилища и продажбата им.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол,
относно: Разпореждане с имот частна общинска собственост – Апартамент № 6 в жилищен
блок, находящ се в УПИ VІІІ, квартал 24 по плана на с. Цонево.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Собственост и стопанство” и ПК „Финанси и бюджет”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: 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

„ЗА”
„ЗА”

„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„Възд. се”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас;
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал.
1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 27, т. 4 и чл. 33 от Наредба № 12 за условията за реда за настаняване в
общински жилища и продажбата им, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 19 – 10
І.Одобрява пазарната оценка в размер 5100.00 лв. (пет хиляди и сто лева) на общинско
жилище – Апартамент №6 на втори етаж, с площ от 21 кв.м, ведно с прилежащото му избено
помещение № 6, с площ от 9 кв.м, находящи се в жилищен блок, в УПИ VІІІ, квартал 24 по
плана на с. Цонево.
ІІ.Открива процедура за продажба чрез публичен търг с явно надаване на общинско жилище
– Апартамент №6 на втори етаж, с площ от 21 кв.м, ведно с прилежащото му избено
помещение № 6, с площ от 9 кв.м, находящи се в жилищен блок, в УПИ VІІІ, квартал 24 по
плана на с. Цонево.
ІІІ.Определя начална тръжна цена в размер на 5100.00 лв. (пет хиляди и сто лева) определена
като пазарна стойност на имота от независим оценител на недвижими имоти.
ІV.Възлага и упълномощава Кмета на Общината да извърши продажба на горепосочения
недвижим имот по реда и условията на Наредба №12 за условията и реда за настаняване в
общински жилища и продажбата им.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с
общинско имущество. Разпореждане с имот частна общинска собственост – Апартамент № 7
в жилищен блок, находящ се в УПИ VІІІ, квартал 24 по плана на с. Цонево.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Собственост и стопанство” и ПК „Финанси и бюджет”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: 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

„ЗА”

„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„Възд. се”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас;
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал.
1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за общинска собственост и във връзка с чл. 27, т.
4 и чл. 33 от Наредба № 12 за условията за реда за настаняване в общински жилища и
продажбата им, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 19 – 11
І.Включва в годишната програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за
2016 г., жилище – частна общинска собственост: Апартамент № 7, с площ от 21 кв.м,
находящ се на втори етаж в жилищен блок, построен в урегулиран поземлен имот VІІІ, в
квартал 24 по плана на с.Цонево.
ІI.Да премине от фонд „Резервен” във фонд „Продажби” общинско жилище – Апартамент №
7, с площ от 21 кв.м, находящ се на втори етаж в жилищен блок, построен в урегулиран
поземлен имот VІІІ, в квартал 24 по плана на с.Цонево.
ІІІ.Одобрява пазарната оценка в размер 5100.00 лв. (пет хиляди и сто лева) на общинско
жилище – Апартамент № 7 на втори етаж, с площ от 21 кв.м, ведно с прилежащото му избено
помещение № 7, с площ от 9 кв.м, находящи се в жилищен блок, в УПИ VІІІ, квартал 24 по
плана на с. Цонево.
ІV.Открива процедура за продажба чрез публичен търг с явно надаване на общинско жилище
– Апартамент № 7 на втори етаж, с площ от 21 кв.м, ведно с прилежащото му избено
помещение № 7, с площ от 9 кв.м, находящи се в жилищен блок, в УПИ VІІІ, квартал 24 по
плана на с. Цонево.
V.Определя начална тръжна цена в размер на 5100.00 лв. (пет хиляди и сто лева), определена
като пазарна стойност на имота от независим оценител на недвижими имоти.
VІ.Възлага и упълномощава Кмета на Общината да извърши продажба на горепосочения
недвижим имот по реда и условията на Наредба №12 за условията и реда за настаняване в
общински жилища и продажбата им.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Ликвидиране на съсобственост на идеални части от УПИ V-СП”БКС в
кв.100 собственост на „Комунално стопанство” ООД с части от УПИ VІ-резервен в кв.100 от

рег. план на гр.Дългопол и част от имот № 000176 от плана за земеразделяне на землището
на гр.Дългопол собственост на Община Дългопол. Разрешаване изработване на проект за
изменение на ПУП-ПР на УПИ V-СП”БКС в кв.100 от регулационния план на гр.Дългопол
(ПИ с идент. № 24565.502.2254 от кадастр. карта).
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
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
„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 и
т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.36,ал.1,т.4 и чл.44,ал.1,т.4 от
Наредба № 4, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 19 – 12
1.Дава съгласие и упълномощава кмета на Община Дългопол да сключи договор с
„Комунално стопанство” ООД за замяна на части от недвижими имоти, като:
-Община Дългопол прехвърли в полза на „Комунално стопанство” ООД 246 кв.м. идеални
части от УПИ VІ-резервен в кв.100 от регулационния план на гр.Дългопол представляващ
ПИ с идентификатор 24565.502.2255 от кадастр. карта на града (разположени в имота по
начина указан в проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ V и VІ в кв100 гр.Дългопол, внесен
със заявление с вх.№ 0800-425 / 16.11.2016 г.). Пазарната оценка на идеалните части е в
размер на 1230 лева.
-Община Дългопол прехвърли в полза на „Комунално стопанство” ООД 963 кв.м. идеална
част от собствения си имот № 000176 от плана за земеразделяне на землището на
гр.Дългопол (разположени в имота по начина указан в предложение за изменение на ПУППР за УПИ V в кв100 гр.Дългопол, приложено към заявление с вх.№ 2600-531 / 30.11.2016
г.). Пазарната оценка на идеалните части е в размер на 4334 лева.

-„Комунално стопанство” ООД да прехвърли в полза на Община Дългопол 1210 кв.м.
идеална част от собствения си имот съставляващ УПИ V-СП”БКС в кв.100 от регулационния
план на гр.Дългопол представляващ ПИ с идент. № 24565.502.2254 от кадастр. карта
(разположени в имота по начина указан в предложение за изменение на ПУП-ПР за УПИ V в
кв100 гр.Дългопол, приложено към заявление с вх.№ 2600-531 / 30.11.2016 г.). Пазарната
оценка на идеалните части е в размер на 6050 лева.
2.Страните не си дължат парични изравняване .
3.Задължава и упълномощава кмета на Общината да предприеми законосъобразни действия
за изпълнение на решението.
4.Разрешава на „Комунално стопанство” ООД да възложи за своя сметка изработване на
Подробен устройствен план - План за регулация, с който част от имот № 000176 от плана за
земеразделяне на землището на гр.Дългопол да се присъедини към УПИ V-СП”БКС в кв.100
от регулационния план на гр.Дългопол по начина указан в скица-предложение за изменение
на ПУП-ПР за УПИ V в кв100 гр.Дългопол, приложено към заявление с вх.№ 2600-531 /
30.11.2016 г. – неразделна част от решението.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Даниела Костадинова и Катерина
Тончева – Общински съветници, относно: Изменение на Правилника за организацията и
дейността на общински съвет, неговите комисии и отношенията му с общинска
администрация - Дългопол приет с Решение № 15-3 от протокол № 15/29.06.2012 . на ОбС Дългопол.
Анатоли Ангелов – гражданин: Г-н Златев, може ли за гражданите да кажете за какво точно
става въпрос, понеже не сме чели докладната, какво точно се предлага?
Н. Христов – Общински съветник: Преди малко точно такива ми бяха мотивите, че
докладната трябва да бъде качена на сайта на общината, за да могат гражданите да се
запознаят с нейния текст. Законоустановеният срок е 14 дни преди заседанието да се
публикува.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Не сте прав. Хайде да не се лъжем, въпроса беше да не се шуми
много, ако трябва да бъдем честни пред себе си. В досега действащият Правилник за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, възнаграждението, което получават общинските съветници е
50% от средната брутна заплата на общинска администрация, плюс една минимална работна
заплата в рамките на страната, когато тя расте, расте и възнаграждението. Предложението на
колегите е, според ЗМСМА до 70% от средната брутна заплата на общинска администрация,
плюс всички останали необходимо присъщи разходи, свързани с дейността на общинския
съветник като такъв, които се оправдават с разходооправдателни документи.
Анатоли Ангелов – гражданин: А в чист вид означава намаляне на сегашните
възнаграждения или увеличаване?
Ал. Александров – Общински съветник: Анатоли правилно зададе въпроса какво означава
това? Досега общинските съветници получаваха 50% от средната брутна заплата на
общинска администрация и за останалите им разходи, свързани с дейността, получаваха по
една минимална работна заплата. Сега обаче ще взимат 70% от средната брутна заплата на
общинска администрация и без таван за другите разходи. Вие си направете сметка дали е
намаляване или увеличаване. Но въпроса е принципен и трябва да се действа по начина, по
който каза г-н Христов – да се бъде изнесено с докладна, да бъдат направени всички разчети,
какви са тези други разходи, мога ли да си купя кола, защото тя ще ми е нужна за дейността
ми като общински съветник. Трябва да се изяснят нещата, които ние можем да си позволим,
тогава да се вкара в общински съвет и да се гласува, а не да си играем на популизъм.
Д. Костадинова – Общински съветник: А сега като получаваме по една минимална работна
заплата, изразходваме ли я всеки месец?
Ал. Александров – Общински съветник: Не купуваме коли във всеки случай.

Н. Христов – Общински съветник: Това не е заплата, това са възнаграждения за положен
труд, законодателя го е решил. Директорът, например на едно училище, за да присъства на
две сесии на общински съвет на месец е заангажиран точно 10 - 15 дни. Той си пуска
неплатен отпуск, за този отпуск директорът не получава нищо. Това, което взима
общинският съветник накрая, не покрива дори това, което те губят от заплатите си.
Анатоли Ангелов – гражданин: Има ли механизъм, с който да се контролира продукта,
който произвежда конкретен общински съветник? Примерно аз като работодател гледам кой
тракторист, колко е изорал, а в случая някой тук може да мълчи, друг да гласува само
„Въздържал се” и накрая всичко е по равно. Не трябва ли да бъде глобяван за това, че го
няма?
Ал. Александров – Общински съветник: Които отсъстват от комисии и заседания не
получават същото възнаграждение, санкционират се с по 25% на отсъствие. А ако не е
присъствал на нито едно заседание или комисия в рамките на месеца, не получава
възнаграждение.
Георги Георгиев – гражданин: Някой преди малко каза, че истината е, че не трябва да се
шуми по този въпрос и много правилно, наистина не трябва да се шуми. И друго, понеже сме
в празнични дни трябва да кажа няколко неща. Първо: от светото писание – нека хвърли
камък този, който е безгрешен. Ще взема отношение по това, защото като четири мандата
общински съветник не съм получавал никога възнаграждение, само веднъж като Председател
на общински съвет, тук има колеги, които го помнят, не получавах възнаграждение, равно на
предишни и следващи председатели, а само много малка част от това, така че мога да хвърля
камък! Другото, което ще кажа пак във връзка с това е, че да, Закона позволява, но поне
чувството ви за срам и смирение трябва да надделее, защото правилно не шумите. Нека г-н
Александров да ме коригира и да каже колко учители получават заплата, защото вие не
получавате възнаграждение, а заплата, нарочно го казвам заплата, над 750 лв. Колко учители
получават такава заплата в размер на 750 лв.? И хайде не ми говорете колко часа сте
ангажирани! За четири комисии? Тук за половин час взимаме, образно казано, 40 точки. В
предишни мандати сме карали по три дни заседания на общински съвет! Благодаря ви!
инж. Ем. Емурла – Зам. - кмет УТОС: Взимам отношение, по-скоро, за да уточня някои
неща. Това, което ние като администрация целим е, да се спести от данъци, които ние
плащаме на държавата. Това е философията на докладната, за да може по някакъв начин да
се коригира и е съобразено със законовата уредба. Не давам оценка на съветниците, това ще
го направят хората, но си мисля, че е разумно и ако се възприеме, да се коригира по смисъла,
по който е предложено.
Кр. Железов – Общински съветник: Зная, че ще има спекула и няма да допусна някой да ми
санкционира фактури и т.н. Това е болна тема, която трябва да бъде изнесена пред
обществото, за да бъдат всички наясно, а не тайно кой какво взима, за да спрат спекулациите
в тази посока. Но аз съм убеден в едно нещо, че това идва в един момент, където е не
случайно подбран и цели нещо друго. Сега ще го спестя, няма да кажа какво е, но това г-н
Председател, не е добре. Искам да има конкретика и яснота и всеки да се изправи със своето
достойнство, със своята чест и да каже „аз взех тази позиция”. Как да гласувам сега, след
като има различни мнения по въпроса?
Д. Костадинова – Общински съветник: Понеже г-н Георгиев го няма, искам някой от
заместниците да конкретизира само с едно изречение за увеличаване или за намаляване на
заплатите става въпрос и за пестене на средства на общинска администрация или не?
инж. Ем. Емурла – Зам. - кмет УТОС: За пестене на разходи става въпрос.
Ал. Александров – Общински съветник: По този начин, по който се предлага сега, ставало
ли е друг път заплащането на общинските съветници?
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Да, ставало е.
Ал. Александров – Общински съветник: Защо се промени тогава, като е било толкова
хубаво?

Д. Иванов – Общински съветник: Аз ще отговоря г-н Александров. Защото г-н Кмета ще се
принуди на 9 човека да изплаща фактури по една или друга причина, това за мен е
предпоставка за корупция и лоша практика, 9 човека ще си получават в нужния момент
фактурите. Зад този кмет съм застанал от първия ден, но този път той беше вкаран във
филми, не от мен, а от някои хора от общинска администрация, които през 4 години се
снишават, за да видят от къде ще задуха вятъра и в един момент общинския съвет става за
тях паразитна структура, която само говори, но повярвайте ми, не е така. Аз не се срамувам
от хонорара си, дами и господа!
Н. Диянова – Общински съветник: Нямам никакво намерение да ходя и да взимам фалшиви
фактури и за следващо време, в което ще бъда общински съветник, няма да представя нито
една фактура. Убедена съм, че по-голямата част от фактурите ще бъдат фалшиви, защото
един общински съветник къде има работа, избирателите му са в селищната система, найотдалеченото населено място е с. Медовец. За какво ще бъдат фактурите – за химикали, за
гориво, за какво друго?
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Прекратяваме дебатите. Какво е становището на
Председателския съвет?
Д. Костадинова – Общински съветник: Да не 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
„Против”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„Против”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „Против”
„Възд. се”
6. Красен Петков Железов
„Възд. се”
7. Недялка Диянова Филчева
„Против”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„Възд. се”
10.Халил Халилов Исмаилов
„Възд. се”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„Възд. се”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„Възд. се”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
„Възд. се”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„Възд. се”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 3 гласа;
“ПРОТИВ” – 4 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 8 гласа;
С 3 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 4, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 8, на основание чл.21, ал.З, чл.34,
ал.1, 2 и 4 от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/; чл.8 от
Закона за нормативните актове; чл. 22, ал.1, т 7. от Правилника за организацията и дейността
на общински съвет, неговите комисии и отношенията му с общинска администрация,
Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 19 – 13
I.Общински съвет - гр. Дългопол НЕ изменя Правилника за организацията и дейността на
общински съвет, неговите комисии и отношенията му с общинска администрация - Дългопол
приет с Решение №15-3 от протокол № 15/29.06.2012г. на ОбС – Дългопол.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на
Община Дългопол, относно: Заявления за еднократна помощ.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Колеги, в комисията постъпиха 8 заявления за социално
подпомагане. Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна помощ в размер на
150лв. на Петко Христов Челебиев, заявление с вх. № 9400-3652/05.12.2016 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150лв. на Петко Христов Челебиев, моля
да гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 15 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6
и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 19 – 14 – 1
1.Отпуска еднократна помощ на Петко Христов Челебиев – жител на гр. Дългопол, в размер
на 150 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията да бъдат отпуснати
безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Етем Муталиб Хюсеин, заявление с вх. № ОС322/06.12.2016 г.

Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
да бъдат отпуснати безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Етем Муталиб Хюсеин, моля да
гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 15 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6
и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 19 – 14 – 2
1.Отпуска безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Етем Муталиб Хюсеин – жител на с.
Партизани.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията да бъдат отпуснати
безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Емине Хюсеин Изет, заявление с вх. № 94003580/23.11.2016 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
да бъдат отпуснати безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Емине Хюсеин Изет, моля да гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова

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

„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 15 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6
и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 19 – 14 – 3
1.Отпуска безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Емине Хюсеин Изет – жител на с. Партизани.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията да бъдат отпуснати
безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Тинка Петрова Димитрова, заявление с вх. № 94003633/30.11.2016 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
да бъдат отпуснати безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Тинка Петрова Димитрова, моля да
гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 15 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6
и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 19 – 14 – 4
1.Отпуска безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Тинка Петрова Димитрова – жител на гр.
Дългопол.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията да бъдат отпуснати
безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Тодор Великов Тодоров от с. Аспарухово.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
да бъдат отпуснати безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Тодор Великов Тодоров, моля да
гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 15 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6
и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 19 – 14 – 5
1.Отпуска безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Тодор Великов Тодоров – жител на с.
Аспарухово.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията е заявление с вх. № 94003661/05.12.2016 г. от Величка Драганова Тодорова да бъде отложено за разглеждане на
следващото заседание на ОбС-Дългопол, с мотив допълнително обследване.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура гласуване, който е съгласен да бъде
отложено за разглеждане заявление с вх. № 9400- 3661/05.12.2016 г. от Величка Драганова
Тодорова, моля да гласува!

Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал.1, т.23
от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 19 – 14 – 6
Отлага за разглеждане на следващото заседание на ОбС- заявление с вх. № 94003661/05.12.2016 г. от Величка Драганова Тодорова от с. Аспарухово.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: За всички останали заявления, становището на комисията е
отказ.
Други предложения нямаше и се пристъпи към гласуване.
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал.1, т.23
от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 19 – 14 – 7
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Заявление с Вх. № ОС-332/13.12.2016 г. от Гергина Златева Иванова с адрес гр.
Дългопол, ул. „Георги Раковски” № 5.
2. Заявление с Вх. № ОС-318/29.11.2016 г. от Фатме Ахмед Емин с адрес гр. Дългопол,
ул. „Найден Геров” № 2.

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Злати Златев закри заседанието
на Общински съвет - Дългопол в 11:15 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/Д. ТОНЧЕВА/

