ПРОТОКОЛ

№77

от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 23.09.2015 г.

Днес, 23.09.2015 г. в гр.Дългопол, в залата на Общински съвет – гр.Дългопол от 10:00
часа, се проведе 77-то редовно заседание на Общински съвет – Община Дългопол, Варненска
област. Присъстваха 16 от общо 17 съветника.
Николай Христов - Председател на Общинския съвет обяви, че заседанието е законно –
редовно е свикано, присъстват повечето от половината от общия брой съветници, поради
което може да бъде открито.
Присъстват:
1. Николай Иванов Христов – присъства
2. Радка Илиева Дукова - Русева – присъства
3. Даниела Маринова Костадинова - присъства
4. Добромир Василев Иванов – присъства
5. Мустафа Юнуз Исмаил – присъства
6. Хюсеин Реджебов Ибов – присъства
7. Ферхан Юсеин Хасан – присъства
8. Насуф Юсуфов Насуфов – отсъства
9.Хатидже Мехмед Чолак – присъства
10.Александър Неделчев Александров – присъства
11.Васил Радославов Василев – присъства
12. Петко Петков Петков – присъства
13. Борислав Благоев Николов – присъства
14. Емил Димитров Енев – присъства
15. Халил Салиев Насуфов – присъства /отсъства от 11:16ч. до 11:20ч./
16. Руска Йорданова Иванова – присъства /отсъства от 10:00ч. до 10:20ч./
17. Тодорка Божкова Вълчева – присъства
Предварително обявен проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Полагане на клетва от новоизбрания общински съветник Петко Петков Петков и връчване
на удостоверение за избран общински съветник, на основание чл.247, ал.5 от Изборния
кодекс.
2.Промяна в състава на постоянните комисии, във връзка с възникналите обстоятелства по
чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА и чл.43, ал.2 от ПОДОС и избиране на нов състав при спазване на
чл.45, ал.1 от ПОДОС.
Вносител: Николай Христов – Председател на ОбС
Докладчик: Николай Христов – Председател на ОбС
Становище: Председателски съвет
3.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:
Предложение за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за
застрояване за поземлен имот 000157 по КВС на землището на на с.Цонево, общ.Дългопол,
обл.Варна във връзка с провеждане на процедура за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Елеонора Славчева – Гл. специалист ТУКРП
Становище:ПК ”Териториално устройство и екология” и ПК”Собственост и стопанство”
4.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:
Предложение за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за
регулация и застрояване за поземлен имот 063035 по КВС на землище с.Партизани,
общ.Дългопол, обл.Варна във връзка с провеждане на процедура за промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол

Докладчик: Елеонора Славчева – Гл. специалист ТУКРП
Становище: ПК ”Териториално устройство и екология” и ПК”Собственост и
стопанство”
5.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Допълване на Решение
№32-2-Е/11.09.1998г. на ОбС-Дългопол за учредяване право на строеж.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол

Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел УТОС
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Териториално устройство и екология”
6.Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС - Дългопол, относно: Допълнение
към Решение 74-10/31.07.2015г., касаещо даване на съгласие за укрепване на брега на язовир Цонево
срещу имот УПИ ІІІ в кв.41 по плана на с.Аспарухово.

Вносител: Николай Христов – Председател на ОбС
Докладчик: Николай Христов – Председател на ОбС
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК”Териториално устройство и
екология”
7.Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС - Дългопол, относно:
Осигуряване на материали за доизграждане на навес до чешма.
Вносител: Николай Христов – Председател на ОбС
Докладчик: Николай Христов – Председател на ОбС
Становище: ПК „Собственост и стопанство”
8.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Избор на
временно изпълняващ длъжността кмет на община и кметове на кметства.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова-Секретар на Общината
Становище: Председателски съвет
9.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Заявления за
еднократна помощ.

Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
Н. Христов – Предс. на ОбС: На Председателски съвет беше разгледан проекта за дневен
ред, като към настоящият момент той е от 9 точки. Имате ли други предложения по дневния
ред? Няма. Който е съгласен проекта за дневен ред да бъде приет за дневен ред на днешното
заседание, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Приет Дневен ред:
1.Полагане на клетва от новоизбрания общински съветник Петко Петков Петков и връчване
на удостоверение за избран общински съветник, на основание чл.247, ал.5 от Изборния
кодекс.
2.Промяна в състава на постоянните комисии, във връзка с възникналите обстоятелства по
чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА и чл.43, ал.2 от ПОДОС и избиране на нов състав при спазване на
чл.45, ал.1 от ПОДОС.
Вносител: Николай Христов – Председател на ОбС
Докладчик: Николай Христов – Председател на ОбС
Становище: Председателски съвет
3.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:
Предложение за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за
застрояване за поземлен имот 000157 по КВС на землището на на с.Цонево, общ.Дългопол,

обл.Варна във връзка с провеждане на процедура за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Елеонора Славчева – Гл. специалист ТУКРП
Становище:ПК ”Териториално устройство и екология” и ПК”Собственост и стопанство”
4.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:
Предложение за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за
регулация и застрояване за поземлен имот 063035 по КВС на землище с.Партизани,
общ.Дългопол, обл.Варна във връзка с провеждане на процедура за промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Елеонора Славчева – Гл. специалист ТУКРП
Становище: ПК ”Териториално устройство и екология” и ПК”Собственост и
стопанство”
5.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Допълване на
Решение №32-2-Е/11.09.1998г. на ОбС-Дългопол за учредяване право на строеж.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел УТОС
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Териториално устройство и екология”
6.Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС - Дългопол, относно:
Допълнение към Решение 74-10/31.07.2015г., касаещо даване на съгласие за укрепване на
брега на язовир Цонево срещу имот УПИ ІІІ в кв.41 по плана на с.Аспарухово.
Вносител: Николай Христов – Председател на ОбС
Докладчик: Николай Христов – Председател на ОбС
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК”Териториално устройство и
екология”
7.Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС - Дългопол, относно:
Осигуряване на материали за доизграждане на навес до чешма.
Вносител: Николай Христов – Председател на ОбС
Докладчик: Николай Христов – Председател на ОбС
Становище: ПК „Собственост и стопанство”
8.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Избор на
временно изпълняващ длъжността кмет на община и кметове на кметства.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова-Секретар на Общината
Становище: Председателски съвет
9.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Заявления за
еднократна помощ.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейности”
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Полагане на клетва от новоизбрания общински съветник Петко
Петков Петков и връчване на удостоверение за избран общински съветник, на основание
чл.247, ал.5 от Изборния кодекс.
Г-н Николай Христов помоли Петко Петков Петков, с лице към присъстващите в залата
да повтори след него, клетвените слова по чл.32, ал.1 от ЗМСМА, след което да подпише
клетвената декларация в присъствието на член на ОИК, Димитринка Петкова
Тончева,определен с решение №2/15.09.2015г на ОИК.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Промяна в състава на постоянните комисии, във връзка с
възникналите обстоятелства по чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА и чл.43, ал.2 от ПОДОС и
избиране на нов състав при спазване на чл.45, ал.1 от ПОДОС.

Н. Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на
Председателския съвет?
Д. Костадинова – Зам.-предс. на ОбС: Да бъде приет проекта за решение.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде приет
проекта за решение, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21 ,ал.1, т.1
от ЗМСМА, във връзка с чл.43, ал.2 и чл.45, ал.1 от ПОДОС, Общински съвет – Дългопол
прие:
РЕШЕНИЕ 77-2
1. Избира за секретар на ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности” към
Общински съвет – Дългопол – Петко Петков Петков от ПП „Българска
социалистическа партия”.
2. Избира за член на ПК „Териториално устройство и екология” към Общински съвет –
Дългопол – Петко Петков Петков от ПП „Българска социалистическа партия”.
3. Избира за член на ПК „Стратегическо планиране и европроекти” към Общински
съвет – Дългопол – Петко Петков Петков от ПП „Българска социалистическа партия”.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Предложение за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План
за застрояване за поземлен имот 000157 по КВС на землището на на с.Цонево,
общ.Дългопол, обл.Варна във връзка с провеждане на процедура за промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ.
В 10:20ч. Руска Иванова влезе в залата и заседанието продължи с 16 общински съветника.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Да чуем становището
на бившия кмет на с. Цонево и кандидат за кмет на селото.
Г. Костадинов – бивш кмет на с. Цонево: Преди имаше отказ за същата докладна, нека
Общинския съвет да реши.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Да чуем становищата на ПК”Териториално устройство и
екология” и ПК”Собственост и стопанство”?
М. Исмаил – Предс. на ПК ТУЕ: Не си спомням.
Ф. Хасан – Член на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Д. Костадинова – Зам.-предс. на ОбС: Становището на ПК ТУЕ е да бъде приет проекта за
решение.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде приет
проекта за решение, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 6 гласа;
“ПРОТИВ” – 4 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6 гласа.
С 6 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 4, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6, на основание чл.21, ал.1, т.11
от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ и чл.124б, ал.1 ЗУТ, Общински съвет – Дългопол
прие:
РЕШЕНИЕ 77-3
НЕ ПРИЕМА проекта за решение от Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на
Община Дългопол, относно: Предложение за разрешение за изработване на Подробен

устройствен план – План за застрояване за поземлен имот 000157 по КВС на землището на
на с.Цонево, общ.Дългопол, обл.Варна във връзка с провеждане на процедура за промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община
Дългопол, относно: Предложение за разрешение за изработване на Подробен устройствен
план – План за регулация и застрояване за поземлен имот 063035 по КВС на землище
с.Партизани, общ.Дългопол, обл.Варна във връзка с провеждане на процедура за промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Да чуем становищата
на ПК”Териториално устройство и екология” и ПК”Собственост и стопанство”?
М. Исмаил – Предс. на ПК ТУЕ: Да не бъде приет проекта за решение.
Ф. Хасан – Член на ПК СС: Да не бъде приет проекта за решение.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде приет
проекта за решение, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – 2 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, на основание чл.21, ал.1, т.11
от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ и чл.124б, ал.1 ЗУТ, Общински съвет – Дългопол
прие:
РЕШЕНИЕ 77-4
1.Общински съвет - гр.Дългопол разрешава на Светльо Христов Якимов да възложи
изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на
имот № 063035 с площ 2647 кв.м. находящ се в землището на с.Партизани общ.Дългопол,
обл.Варна, местност „Кору Янъ” във връзка с провеждане на процедура за промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – за автомивка и сервиз и одобрява
техническото задание за изработване на План за застрояване (ПУП-ПРЗ) на същия имот, което е
неразделна част от настоящото разрешение.
Проектът да се изготви в обем и съдържание съгласно изискванията та Наредба № 7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба
№ 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички специализирани
законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията.
Съгласно изискванията на чл.108, ал.2 от ЗУТ, ПУП-ПРЗ трябва да бъде придружен от
планове за вертикално планиране и планове-схеми за комуникационно-транспортната мрежа, за
водоснабдяване и електрификация.
Съгласно чл.128 ал.6 от ЗУТ преди внасянето за одобряване проектът да се съгласува със
заинтересуваните централни и терит. администрации, а при необходимост - и със
специализираните контр. органи и експлоатационните дружества по реда на чл.121 ал.2 от ЗУТ.
Във връзка с чл.125, ал.7 от ЗУТ заданието за проектиране да се внесе в РИОСВ за
определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста от ЗООС и чл.31 от ЗБР.
Проектът се внася за одобряване след издаване на решение за утвърждаване на площадка за
проектиране от Комисията по чл.17 от ЗОЗЗ.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.
2.Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ с обявление, което да се постави на
определените за това места в сградите на Община Дългопол и Кметство – с.Партизани и да се
публикува на интернет страницата на общината и в местния вестник и същото да се впише
служебно в регистъра на общинската администрация съгласно чл.5 , ал.5 ЗУТ.

ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Допълване на Решение №32-2-Е/11.09.1998г. на ОбС-Дългопол за учредяване право
на строеж.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Да чуем становищата
на ПК”Териториално устройство и екология” и ПК”Собственост и стопанство”?
М. Исмаил – Предс. на ПК ТУЕ: Да бъде приет проекта за решение.
Ф. Хасан – Член на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

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

отсъства

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, основание чл. 21, ал. 1, т.8 от
ЗМСМА, Общински съвет- Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 77-5
1. Допълва и изменя влязло в сила Решение № 32-2-Е от 11.09.1998 г. на ОбС-Дългопол
като същото приема следната редакция:
„ Учредява право на строеж в имот общинска собственост съставляващ УПИ III/три/, кв.21
по регулационния план на гр. Дългопол на Ахмед Амза Сали от гр. Дългопол, ул. „ Добри
Чинтулов” № 26 за изграждане на жилищна сграда при цена -1 % от от стойността на
правото на строеж .”
Решение № 32-2-Е от 11.09.1998 г. на ОбС-Дългопол е неразделна част от настоящото
решение.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС Дългопол, относно: Допълнение към Решение 74-10/31.07.2015г., касаещо даване на
съгласие за укрепване на брега на язовир Цонево срещу имот УПИ ІІІ в кв.41 по плана на
с.Аспарухово.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Да чуем становищата
на ПК”Териториално устройство и екология”, ПК”Собственост и стопанство” и Общинска
администрация?
М. Исмаил – Предс. на ПК ТУЕ: Да бъде приет проекта за решение.

Ф. Хасан – Член на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Е. Емурла – Зам.-кмет по САКГ: Да бъде приет проекта за решение.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде приет
проекта за решение, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.23
от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 77-6
1. Дава съгласие за укрепване и благоустрояване на брега на язовир Цонево в прилежащ
съседен имот – общинска собственост, съставляващ част от имот с идентификатори
№00789.204.486 и 00789.204.175, съгласно кадастралната карта на с. Аспарухово и
включени в УПИ ІХ-175, 486 по регулационния план на селото, намиращ се в
участъка южно от УПИ ІІІ-41 в кв.11 по плана на с. Аспарухово и на север от яз.
Цонево на „АСПА ТУР” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Аспарухово,
след разрешение от Гл. архитект на Община Дългопол, без да се ограничава достъпа
в гореописаните имоти, както и до язовир Цонево. Укрепване и благоустрояване е за
сметка на „АСПА ТУР” ЕООД.
2. Възлага на Кмета и Гл. архитект на Община Дългопол да извършат всички
необходими действия във връзка с изпълнение на решението.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС Дългопол, относно: Осигуряване на материали за доизграждане на навес до чешма.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Да чуем становищата
на ПК”Собственост и стопанство” и Общинска администрация?
Ф. Хасан – Член на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Е. Емурла – Зам.-кмет по САКГ: Да бъде приет проекта за решение.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде приет
проекта за решение, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21 ,ал.1, т.23
от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 77-7

1. Дава съгласие за доизграждане на навес в имот №000404, в землището на с.
Арковна.
2. Предоставя обла строителна дървесина от Общински горски фонд, необходима за
доизграждането на навеса, в размер на 10 м3.
3. Упълномощава Кмета на общината да предприеме всички необходими действия по
изпълнение на решението.
В 10:36ч. бе обявена 15 минутна почивка, след което заседанието продължи със 16
общински съветника.
ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на община и кметове на кметства.

Н. Христов-Предс.на ОбС: В Канцеларията на Общински съвет е постъпило предложение от
група общински съветници, относно постъпила докладна записка с вх.№ОС-291/17.09.2015г.
от Маринка Иванова – кмет на община Дългопол, относно: избор на временно изпълняващ
длъжността кмет на община и кметове на кметства, което гласи следното: Във връзка с
постъпила докладна записка с вх.№ОС-291/17.09.2015г. от Маринка Иванова – кмет на
община Дългопол, относно: избор на временно изпълняващ длъжността кмет на община и
кметове на кметства, както и с отрицателно становище на Председателски съвет от
18.09.2015г., предлагаме на основание чл.42, ал.4 и ал.6 от ЗМСМА, както и Решение №1632МИ/31.08.2015г., т.50 на ЦИК, относно: Регистрация на кандидатите в изборите за общински
съветници и кметове на 25.10.2015г., проекта за решение да добие следният вид:
І. Общински съвет-Дългопол избира:
1.1.За временно изпълняващ длъжността кмет на община Дългопол - Емурла Ахмед
Емурла от влизане на Решението в сила до полагане на клетва на новоизбрания
кмет.
1.2.За временно изпълняващи длъжността кметове на кметства от влизане на
Решението в сила до полагане на клетва на новоизбраните кметове на кметства.
ІІ. Общински съвет-Дългопол на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА определя основни
месечни възнаграждения на избраните за временно изпълняващи длъжността кметове на
кметства – в размер на 100% от основната заплата на кмета на съответното населено място, а
за кмет на община – основната заплата на кмета на Общината.
Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Предлагам всяко предложение за временно
изпълняващ длъжността кмет на кметство да го гласуваме отделно. Да чуем становището на
Председателския съвет.
Д. Костадинова – Зам.-предс. на ОбС: Становището на Председателския съвет за
докладната е да не бъде приет проекта за решение.
Н. Христов-Предс.на ОбС: По предложението на групата общински съветници, който е
съгласен проекта за решение да добие следният вид:
І. Общински съвет-Дългопол избира:
1.1.За временно изпълняващ длъжността кмет на община Дългопол - Емурла Ахмед
Емурла от влизане на Решението в сила до полагане на клетва на новоизбрания
кмет.
1.2.За временно изпълняващи длъжността кметове на кметства от влизане на
Решението в сила до полагане на клетва на новоизбраните кметове на кметства.
ІІ. Общински съвет-Дългопол на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА определя основни
месечни възнаграждения на избраните за временно изпълняващи длъжността кметове на
кметства – в размер на 100% от основната заплата на кмета на съответното населено място, а
за кмет на община – основната заплата на кмета на Общината, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5 гласа.
ПРИЕМА СЕ.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Преминаваме към т.1.2. - За временно изпълняващи длъжността
кметове на кметства от влизане на Решението в сила до полагане на клетва на новоизбраните
кметове на кметства. Първото предложение е за кметство Цонево – Незиха Абил Исмаил.
Имате ли други предложения? Няма. Второто предложение е за кметство Медовец – Фатме
Мустафа Али. Имате ли други предложения? Няма. Третото предложение е за кметство
Лопушна – Себание Алим Неджеб. Имате ли други предложения? Няма. Четвъртото
предложени е за кметство Поляците – Кадер Мустафа Халил. Имате ли други предложения?

Ф. Хасан – общински съветник: Предлагам за кметство Поляците за временно изпълняващ
длъжността кмет на кметство да бъде назначена Петранка Иванова Семова.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Следващото предложение е за кметство Аспарухово – Йорданка
Стойкова Стоева. Имате ли други предложения? Няма. За кметство Величково – Росица
Иванова Тодорова. Имате ли други предложения? Няма. За кметство Рояк – Теодора Янчева
Маринова. Имате ли други предложения?
Х. Ибов – общински съветник: Предлагам за кметство Рояк за временно изпълняващ
длъжността кмет на кметство да бъде назначена Бехтие Сабриева Ахмедова.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Последното предложение е за кметство Партизани – Гюсюм
Ахмед Риза. Имате ли други предложения? Няма. Колеги, има две предложения за кметство
Поляците и кметство Рояк. Първо ще гласуваме предложението на общинска администрация,
а след това на колегите. Който е съгласен за временно изпълняващ длъжността кмет на
кметство Поляците да бъде назначена Кадер Мустафа Халил, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 7 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 9 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Който е съгласен за временно изпълняващ длъжността кмет на
кметство Поляците да бъде назначена Петранка Иванова Семова, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 9 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6 гласа.
ПРИЕМА СЕ.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Който е съгласен за временно изпълняващ длъжността кмет на
кметство Рояк да бъде назначена Теодора Янчева Маринова, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 7 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 9 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Който е съгласен за временно изпълняващ длъжността кмет на
кметство Рояк да бъде назначена Бехтие Сабриева Ахмедова, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5 гласа.
ПРИЕМА СЕ.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване с така направените
предложения за промени, който е съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на
ОбС-Дългопол, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

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

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

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5 гласа.
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5, основание чл.42, ал.4 и ал.6 от
ЗМСМА, както и Решение №1632-МИ/31.08.2015г., т.50 на ЦИК, Общински съветДългопол прие:
РЕШЕНИЕ 77-8
І. Общински съвет-Дългопол избира:
1.1.За временно изпълняващ длъжността кмет на община Дългопол - Емурла
Ахмед Емурла от влизане на Решението в сила до полагане на клетва на
новоизбрания кмет.
1.2.За временно изпълняващи длъжността кметове на кметства от влизане на
Решението в сила до полагане на клетва на новоизбраните кметове на кметства,
както следва:
1.2.1. Кметство Цонево – Незиха Абил Исмаил
1.2.2. Кметство Медовец – Фатме Мустафа Али
1.2.3. Кметство Лопушна – Себание Алим Неджеб
1.2.4. Кметство Поляците - Петранка Иванова Семова
1.2.5. Кметство Аспарухово – Йорданка Стойкова Стоева
1.2.6. Кметство Величково – Росица Иванова Тодорова
1.2.7. Кметство Рояк - Бехтие Сабриева Ахмедова
1.2.8. Кметство Партизани – Гюсюм Ахмед Риза
ІІ. Общински съвет-Дългопол на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА определя
основни месечни възнаграждения на избраните за временно изпълняващи длъжността
кметове на кметства – в размер на 100% от основната заплата на кмета на съответното
населено място, а за кмет на община – основната заплата на кмета на Общината.
Е. Емурла – Зам.-кмет по САКГ: Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа
общински съветници, уважаеми колеги, осъзнавам отговорността, която току-що общински
съвет в по-голямата си част ми натовари. Разчитам на опитността си, макар, че няма да ми е
достатъчна в дадени моменти, разчитам и на администрацията, която желае и иска да работи.
Очаквам всеки да бъде от полза и приканвам всички кандидати и политически партии да
бъдат толерантни не само помежду си, но и в отношението си към общинска администрация.
В мое лице ще намерят толерантен и отговорен човек, смятам, че съвместно ще се справим с
тази задача. Благодаря!

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Заявления за еднократна помощ.
В 11:16ч. Халил Насуфов излезе от залата и заседанието продължи с 15 общински
съветника.
В. Василев – Секретар на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 150лв. на Асан Ахмед Ахмед, заявление с вх. № ОС288/15.09.2015г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150лв. на Асан Ахмед Ахмед, моля да
гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

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

отсъства

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6
и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие
РЕШЕНИЕ 77-9-1
1.Отпуска еднократна помощ на Асан Ахмед Ахмед – 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.
В. Василев – Секретар на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 100лв. на Мустафа Исмигюл Мустафа, заявление с вх. № ОС274/25.08.2015г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100лв. на Мустафа Исмигюл Мустафа, моля
да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова

„ЗА”
„ЗА”

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

„ЗА”

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

отсъства

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6
и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие
РЕШЕНИЕ 77-9-2
1.Отпуска еднократна помощ на Мустафа Исмигюл Мустафа – жител на с. Цонево, в размер
на 100 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
В. Василев – Секретар на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 150лв. на Гюнай Сейфула Джелил, заявление с вх. № ОС286/10.09.2015г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150лв. на Гюнай Сейфула Джелил, моля да
гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

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

отсъства

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6
и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие
РЕШЕНИЕ 77-9-3
1.Отпуска еднократна помощ на Гюнай Сейфула Джелил – жител на с. Поляците, в размер
на 150 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
В. Василев – Секретар на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 100лв. на Елена Андреева Асенова, заявление с вх. № 94001840/07.09.2015г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100лв. на Елена Андреева Асенова, моля да
гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

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

отсъства

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6
и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие
РЕШЕНИЕ 77-9-4
1.Отпуска еднократна помощ на Елена Андреева Асенова – жител на гр. Дългопол, в размер
на 100 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.

В. Василев – Секретар на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 100лв. на Асен Радков Живков, заявление с вх. № 94001276/06.07.2015г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100лв. на Асен Радков Живков, моля да
гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

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

отсъства

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6
и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие
РЕШЕНИЕ 77-9-5
1.Отпуска еднократна помощ на Асен Радков Живков – жител на гр. Дългопол, в размер на
100 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
В. Василев – Секретар на ПК”ЗСД”: За всички останали заявления, становището на
комисията е отказ.
Други предложения нямаше и се пристъпи към гласуване.
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 8 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6 гласа.
С 8 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6, на основание чл. 21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 77-9-6
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Заявление с вх. №9400-1905/15.09.2015г. от Стоянка Николова Иванова с адрес в с.
Красимир.

2. Заявление с вх. №9400-1882/11.09.2015г. от Юлия Илиева Анева с адрес в гр.
Дългопол.
3. Заявление с вх. №9400-618/31.03.2015г. от Миглена Жекова Соколова с адрес в с.
Величково.
4. Заявление с вх. №9400-1136/15.06.2015г. от Радка Димитрова Добрева с адрес в гр.
Дългопол.
5. Заявление с вх. №9400-1650/17.08.2015г. от Хава Арифова Ахмедова с адрес в гр.
Дългопол.
6. Заявление с вх. №ОС-281/07.09.2015г. от Петранка Парушева Желева с адрес в гр.
Дългопол.
7. Заявление с вх. №9400-1778/31.08.2015г. от Донка Димитрова Великова с адрес в с.
Цонево.
8. Заявление с вх. №9400-1553/05.08.2015г. от Минка Паскалева Христова с адрес в гр.
Дългопол.
9. Заявление с вх. №9400-1522/03.08.2015г. от Галя Кирилова Русева с адрес в гр.
Дългопол.
10. Заявление с вх. №9400-1846/07.09.2015г. от Богданка Тодорова Стоянова с адрес в с.
Камен дял.
11. Заявление с вх. №9400-1724/24.08.2015г. от Филка Сашева Кирилова с адрес в с.
Камен дял.
12. Заявление с вх. №9400-1558/06.08.2015г. от Петранка Василева Георгиева с адрес в
гр. Дългопол.
13. Заявление с вх. №9400-1283/07.07.2015г. от Рабия Рафет Али с адрес в гр. Дългопол.

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Николай Христов закри заседанието на
Общински съвет - Дългопол в 11:20 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/НИКОЛАЙ ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/ Д. ТОНЧЕВА/

