ПРОТОКОЛ

№14

от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 27.09.2016 г.

Днес, 27.09.2016 г. в гр.Дългопол, в залата на Общински съвет – гр.Дългопол от
10:00 часа, се проведе 14-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 - отсъства
4. Радка Илиева Дукова – Русева – отсъства
5. Александър Неделчев Александров – присъства
6. Красен Петков Железов – присъства
7. Недялка Диянова Филчева – присъства
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 /отсъства от 11:10ч. до 11:30ч./
13.Насуф Юсуфов Насуфов – присъства
14.Маринка Димитрова Иванова – присъства /отсъства от 10:45ч. до 11:30ч./
15.Борислав Благоев Николов – присъства
16.Лъчезар Колев Лазаров – присъства /отсъства от 11:10ч. до 11:30ч./
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:
Кандидатстване на община Дългопол с проект "Подмяна и модернизация на
уличното осветление на територията на община Дългопол" пред Национален
доверителен екофонд (НДЕФ), Инвестиционна програма за климата.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева-Зам.-кмет ИП
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти” и ПК”Финанси и
бюджет”
3.Докладна записка от Емурла Емурла – ВИД Кмет на община Дългопол, относно:
Кандидатстване с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по
процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“.
Вносител: Емурла Емурла – ВИД Кмет на община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева-Зам.-кмет ИП
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти”
4.Докладна записка от Емурла Емурла – ВИД Кмет на община Дългопол, относно:
Промяна на решение № 12-9/25.08.2016 год. за кандидатстване на Община Дългопол
по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони

за периода 2014 – 2020 г., издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ,
бр. 60 от 2.08.2016 г., в сила от 2.08.2016 г.
Вносител: Емурла Емурла – ВИД Кмет на община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева-Зам.-кмет ИП
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти”
5.Докладна записка от Емурла Емурла – ВИД Кмет на община Дългопол, относно:
Допълване на Решение №12-12/25.08.2016г. и Решение №12-13/25.08.2016г. на ОбСДългопол.
Вносител: Емурла Емурла – ВИД Кмет на община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева-Зам.-кмет ИП
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти”
6.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Изразяване на съгласие за изменение на ПУП-ПР на УПИ І-озеленяване и УПИ ІІ-общ.
в кв.16 с.Лопушна, 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”
7.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Искане
от Анита Асенова Имамова, Сами Хасанов Мустафов и Ерхане Хасанова Мустафова за
сключване на предварителен договор с Община Дългопол за прехвърляне на
собственост за имоти в с.Рояк.
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”
8.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Предложение за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за
застрояване на имот 040102 в землището на гр.Дългопол обл.Варна, във връзка с
промяна предназначението му от земеделска земя /нива/ в терен за складова база за
съхранение на селскостопанска продукция и селскостопански инвентар.
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”
9.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Предложение за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за
регулация и застрояване за поземлен имот 00789.30.549 от кадастралната карта на
с.Аспарухово, общ.Дългопол, обл.Варна, във връзка с промяна предназначението му от
земеделска земя в имот за неземеделски нужди.
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”
10.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Актуализация планът на капиталовата програма към 30.09.2016г. по източници на
финансиране.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова-Нач. отдел БФСД
Становище: ПК”Финанси и бюджет”

11.Докладна записка от Емурла Емурла – ВИД Кмет на община Дългопол, относно:
Отчет от Кмета на Общината за изпълнение решенията на ОбС през първото
шестмесечие на 2016 г.
Вносител: Емурла Емурла – ВИД Кмет на община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова-Секретар на Община Дългопол
Становище: Председателски съвет
12.Докладна записка от Емурла Емурла – ВИД Кмет на община Дългопол, относно:
Създаване на специализирано общинско предприятие по чл.52 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/.
Вносител: Емурла Емурла – ВИД Кмет на община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова-Секретар на Община Дългопол
Становище: ПК „Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”
13.Докладна записка от Емурла Емурла – ВИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ.
Вносител: Емурла Емурла – ВИД 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, където беше оттеглена една докладна и беше добавена друга, така че към
настоящият момент той е от 13 точки. Имате ли други предложения? Няма. Който е
съгласен проекта за дневен ред да бъде приет за дневен ред на днешното заседание,
моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Приет Дневен ред:
1.Питания и предложения от граждани
2.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Кандидатстване на община Дългопол с проект "Подмяна и модернизация на
уличното осветление на територията на община Дългопол" пред Национален
доверителен екофонд (НДЕФ), Инвестиционна програма за климата.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева-Зам.-кмет ИП
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти” и ПК”Финанси и
бюджет”
3.Докладна записка от Емурла Емурла – ВИД Кмет на община Дългопол, относно:
Кандидатстване с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по
процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“.
Вносител: Емурла Емурла – ВИД Кмет на община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева-Зам.-кмет ИП
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти”
4.Докладна записка от Емурла Емурла – ВИД Кмет на община Дългопол, относно:
Промяна на решение № 12-9/25.08.2016 год. за кандидатстване на Община Дългопол
по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 г., издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ,
бр. 60 от 2.08.2016 г., в сила от 2.08.2016 г.

Вносител: Емурла Емурла – ВИД Кмет на община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева-Зам.-кмет ИП
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти”
5.Докладна записка от Емурла Емурла – ВИД Кмет на община Дългопол, относно:
Допълване на Решение №12-12/25.08.2016г. и Решение №12-13/25.08.2016г. на ОбСДългопол.
Вносител: Емурла Емурла – ВИД Кмет на община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева-Зам.-кмет ИП
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти”
6.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Изразяване на съгласие за изменение на ПУП-ПР на УПИ І-озеленяване и УПИ ІІ-общ.
в кв.16 с.Лопушна, 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”
7.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Искане
от Анита Асенова Имамова, Сами Хасанов Мустафов и Ерхане Хасанова Мустафова за
сключване на предварителен договор с Община Дългопол за прехвърляне на
собственост за имоти в с.Рояк.
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”
8.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Предложение за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за
застрояване на имот 040102 в землището на гр.Дългопол обл.Варна, във връзка с
промяна предназначението му от земеделска земя /нива/ в терен за складова база за
съхранение на селскостопанска продукция и селскостопански инвентар.
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”
9.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Предложение за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за
регулация и застрояване за поземлен имот 00789.30.549 от кадастралната карта на
с.Аспарухово, общ.Дългопол, обл.Варна, във връзка с промяна предназначението му от
земеделска земя в имот за неземеделски нужди.
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”
10.Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно:
Актуализация планът на капиталовата програма към 30.09.2016г. по източници на
финансиране.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова-Нач. отдел БФСД
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
11.Докладна записка от Емурла Емурла – ВИД Кмет на община Дългопол, относно:
Отчет от Кмета на Общината за изпълнение решенията на ОбС през първото
шестмесечие на 2016 г.
Вносител: Емурла Емурла – ВИД Кмет на община Дългопол

Докладчик: Кинка Балинова-Секретар на Община Дългопол
Становище: Председателски съвет
12.Докладна записка от Емурла Емурла – ВИД Кмет на община Дългопол, относно:
Актуализиране на списък на длъжностите и лицата с право на транспортни разноски.
Вносител: Емурла Емурла – ВИД Кмет на община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова-Секретар на Община Дългопол
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
13.Докладна записка от Емурла Емурла – ВИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Отпускане на еднократна финансова помощ.
Вносител: Емурла Емурла – ВИД 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: Кандидатстване на община Дългопол с проект "Подмяна и
модернизация на уличното осветление на територията на община Дългопол" пред
Национален доверителен екофонд (НДЕФ), Инвестиционна програма за климата.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Стратегическо планиране и европроекти” и ПК”Финанси и
бюджет”?
М. Иванова – Предс. на ПК СПЕП: Да бъде приет проекта за решение.
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да
гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов
11.Хатидже Мехмед Чолак
12. Муталиб Шевкет Муталиб
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
15. Борислав Благоев Николов
16. Лъчезар Колев Лазаров
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;

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

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 14 – 2
1. Дава съгласие за кандидатстване на община Дългопол с проект "Подмяна и
модернизация на уличното осветление на територията на община
Дългопол" пред Национален доверителен екофонд (НДЕФ), Инвестиционна
програма за климата;
2. Дава съгласие община Дългопол да осигури съфинансиране от общинския
бюджет до 15 /петнадесет/ процента от общия бюджет /възлизащ на 1 350 000
лв. без вкл. ДДС/ на проект "Подмяна и модернизация на уличното
осветление на територията на община Дългопол" пред Национален
доверителен екофонд (НДЕФ), Инвестиционна програма за климата, в размер
до 202 500 лв. без вкл. ДДС;
3. Кметът на общината да възложи изготвянето на технически проект за
прилагане на мерки за енергийна ефективност приети в доклада от
енергийния одит на стойност до 12 000 лв. /без ДДС/ на база на изготвен
енергиен одит.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Емурла Емурла – ВИД Кмет на община
Дългопол, относно: Кандидатстване с проект по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Стратегическо планиране и европроекти”?
М. Иванова – Предс. на ПК СПЕП: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21,
ал.1, т.12 и т.23 ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 14 – 3
1. Дава съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура за
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“.
2. Дава съгласие за създаване на социална услуга Център за социална
рехабилитация и интеграция.
3. Дава съгласие за адаптиране и оборудване на работно помещение за лица с
увреждания - частна общинска собственост Акт №103/11.11.1999 г.
4. Предоставя за времето на изпълнение на проекта и със срок до одобряване на
окончателния доклад по проекта помещения, находящи се в гр. Дългопол в обект
Комплекс за здравеопазване с АОС № 61/10.10.2011 г. находящи се в УПИ с
идентификатор 24565.502.1830 и помещение находящо се в гр. Дългопол в кв. 54
парцел І по Акт №103/11.11.1999 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Емурла Емурла – ВИД Кмет на община
Дългопол, относно: Промяна на решение № 12-9/25.08.2016 год. за кандидатстване на
Община Дългопол по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7
"Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г., издадена от министъра на земеделието и
храните, обн., ДВ, бр. 60 от 2.08.2016 г., в сила от 2.08.2016 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Стратегическо планиране и европроекти”?
М. Иванова – Предс. на ПК СПЕП: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21,
ал.1, т.12 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 14 – 4
1. Община Дългопол да кандидатства с проект "Рехабилитация и реконструкция на
общинска пътна мрежа, община Дългопол:
І. Общински път SHU1137 /II-73/Веселиново-Граница общ. (Смядово- Дългопол)Поляците-Партизани /III-7301/ от км 9+700 до км 13+902
ІІ. Общински път VAR 3193 /SHU1137, Поляците-Партизани/- Медовец от км
0+000 до км 1+008
ІІІ. Общински път VAR 1222 /III-904,Бързица-Провадия/Бозвелийско- граница
общ.(Провадия-Дългопол) -Величково-Цонево-Сини вир от км 9+300 до км 10+120
ІV. Общински път VAR 2199 /III-208, Провадия- Дългопол/-Рояк от км 0+000 до км
0+502
V. Общински път VAR 2190 /III-208, Дългопол- Комунари/-Боряна-Сладка вода от
км 0+000 до км 0+910
VІ. Общински път VAR 3194/III-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/III-208/
от км 0+000 до км 0+200
VІІ. Общински път VAR 3198 /VAR3194,Сава-Красимир/ -Дългопол/III-208/ от км
0+431 до км 1+500" по реда на Наредба за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“.
2. Общински съвет Дългопол декларира, че дейностите, включени в проект
"Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа, община Дългопол:
І. Общински път SHU1137 /II-73/Веселиново-Граница общ. (Смядово- Дългопол)Поляците-Партизани /III-7301/ от км 9+700 до км 13+902
ІІ. Общински път VAR 3193 /SHU1137, Поляците-Партизани/- Медовец от км
0+000 до км 1+008
ІІІ. Общински път VAR 1222 /III-904,Бързица-Провадия/Бозвелийско- граница
общ.(Провадия-Дългопол) -Величково-Цонево-Сини вир от км 9+300 до км 10+120
ІV. Общински път VAR 2199 /III-208, Провадия- Дългопол/-Рояк от км 0+000 до км
0+502
V. Общински път VAR 2190 /III-208, Дългопол- Комунари/-Боряна-Сладка вода от
км 0+000 до км 0+910
VІ. Общински път VAR 3194/III-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/III-208/
от км 0+000 до км 0+200

VІІ. Общински път VAR 3198 /VAR3194,Сава-Красимир/ -Дългопол/III-208/ от км
0+431 до км 1+500" съответстват на приоритетите на Общински план за развитие на
Община Дългопол за периода 2014-2020.
3. Община Дългопол се задължава да спазва законодателството в областта на
държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ за
проект "Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа, община
Дългопол:
І. Общински път SHU1137 /II-73/Веселиново-Граница общ. (Смядово- Дългопол)Поляците-Партизани /III-7301/ от км 9+700 до км 13+902
ІІ. Общински път VAR 3193 /SHU1137, Поляците-Партизани/- Медовец от км
0+000 до км 1+008
ІІІ. Общински път VAR 1222 /III-904,Бързица-Провадия/Бозвелийско- граница
общ.(Провадия-Дългопол) -Величково-Цонево-Сини вир от км 9+300 до км 10+120
ІV. Общински път VAR 2199 /III-208, Провадия- Дългопол/-Рояк от км 0+000 до км
0+502
V. Общински път VAR 2190 /III-208, Дългопол- Комунари/-Боряна-Сладка вода от
км 0+000 до км 0+910
VІ. Общински път VAR 3194/III-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/III-208/
от км 0+000 до км 0+200
VІІ. Общински път VAR 3198 /VAR3194,Сава-Красимир/ -Дългопол/III-208/ от км
0+431 до км 1+500".
4. Упълномощава Кмета на Община Дългопол да предприеме всички действия във
връзка с кандидатстване с настоящият проект.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Емурла Емурла – ВИД Кмет на община
Дългопол, относно: Допълване на Решение №12-12/25.08.2016г. и Решение №1213/25.08.2016г. на ОбС-Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Стратегическо планиране и европроекти”?
М. Иванова – Предс. на ПК СПЕП: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да
гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов
11.Хатидже Мехмед Чолак
12. Муталиб Шевкет Муталиб
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
15. Борислав Благоев Николов
16. Лъчезар Колев Лазаров
17. Гюлейдин Исмаил Кязим

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21,
ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 37, ал.6, т.1, чл. 38, ал.3 и ал. 6 от Наредба № 4 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински
съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 14 – 5
1. Към Решение №12-12/25.08.2016г. се добавя нова т.3 - Дейностите, включени
в проекта съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на
Община Дългопол.
2. Към Решение №12-13/25.08.2016г. се добавя нова т.3 - Дейностите, включени
в проекта съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на
Община Дългопол.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Изразяване на съгласие за изменение на ПУП-ПР на УПИ Іозеленяване и УПИ ІІ-общ. в кв.16 с.Лопушна, общ.Дългопол, обл.Варна.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: На заседанията на комисиите имаше различни дебати и в
крайна сметка се стигна до становище да се разреши изменение на ПУП за част от
имота, с цел избягване на ПТП при евентуално бъдещо застрояване.
Ал. Александров – общ. съветник: Или трябва да се съгласим да се направи ПУП или
не. Излишно е да правим половинчати работи.
Н. Хасан – Кмет на с. Лопушна: Имайки предвид мнението на живущите около този
квартал, аз съм длъжен да се съобразя с тях. Хората искат да се направи детска
площадка на това място. На това семейство, което иска да се предостави този имот,
навремето е дадено достатъчно. Затова смятам, че трябва да се съобразим със
желанието на живущите там и да не се предоставя, за да се направи детска площадка.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: До сега защо нямаше инициатива от Ваша страна за
изграждането на такава площадка, а едва сега проявихте такъв, когато има заявен
интерес за придобиване на имота?
Ал. Александров – общ. съветник: Това място, което е застроено, е било общинско и е
било дадено на този човек преди време и тогава той се е съгласил, че му е достатъчно.
Сега иска триъгълника, който е останал. Изготвянето на ПУП е първата стъпка за
продажба. Аз ще гласувам това, което предлага кмета на селото, а именно мястото да
остане за изграждане на детска площадка.
Н. Христов – общ. съветник: Няма институция, която да разреши изграждането на
детска площадка на това място. Прекалено опасно е!
Зл. Златев – Предс. на ОбС: 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 се допусне
изменение на ПУП само за част от имота.
Н. Насуфов – Секр. на ПК ТУЕ: Да бъде взето решение в зала.
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” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 11 гласа.

Не участвал в гласуването – 1 съветник.
С 3 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 11, на основание чл.21,
ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 14 – 6
Не дава съгласие да се измени рег. план на с. Лопушна одобрен със Заповед №
2010/16.12.1987 г., в частта си на УПИ І-озеленяване и УПИ ІІ-общ. в кв.16 с цел
присъединяване на УПИ І-„озеленяване” (или на част от него) към УПИ ІІ-общ. в
кв.16.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Искане от Анита Асенова Имамова, Сами Хасанов Мустафов и
Ерхане Хасанова Мустафова за сключване на предварителен договор с Община
Дългопол за прехвърляне на собственост за имоти в с.Рояк.
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: Да бъде приет проекта за решение.
Н. Насуфов – Секр. 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
отсъства
3. Катерина Димитрова Тончева
отсъства
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
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21
ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.57, т.9 и §5, ал.1, от ПЗР от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за
съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните
регистрии, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 14 – 7

1.Дава съгласие да се измени кадастралния план на с.Рояк по начина указан в
приложения към заявление с вх. № 9400-2114 / 20.06.2016 г. проект за изменение на
имотната граница между имоти 196, 197 и 223, като:
-62 кв.м. от имот № 196 (собств. на Община Дългопол) да се приобщят към имот
№ 197 (собств. на Анита Асенова Имамова, Сами Хасанов Мустафов и Ерхане
Хасанова Мустафова като наследници на Асен Митев Имамов)
-99 кв.м. от имот № 197 (собств. на Анита Асенова Имамова, Сами Хасанов
Мустафов и Ерхане Хасанова Мустафова като наследници на Асен Митев Имамов) да
се приобщят към имот № 196 (собств. на Община Дългопол)
-94 кв.м. от имот № 223 (собств. на Ерхане Хасанова Мустафова) да се приобщят
към имот № 196 (собств. на Община Дългопол)
2.Упълномощава кмета на Община Дългопол да сключи:
-Договор с Ерхане Хасанова Мустафова за дарение на собственост, с който
същата да дари на Община Дългопол 94 кв.м. идеална част от собствения си имот с
планосн. № 223 вкл. в УПИ ІІІ кв.18.
-Договор с наследниците на Асен Митев Имамов за замяна на собственост, с
който Община Дългопол прехвърли на насл. на Асен Митев Имамов 62 кв.м. идеална
част от имот с планосн. № 196 вкл. в УПИ ІІІ кв.18 срещу задължение на същите да
прехвърлят на Община Дългопол 99 кв.м. идеална част от собствения си имот с
планосн. № 197 вкл. в УПИ ІІІ кв.18.
ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Предложение за разрешение за изработване на Подробен
устройствен план – План за застрояване на имот 040102 в землището на гр.Дългопол
обл.Варна, във връзка с промяна предназначението му от земеделска земя /нива/ в терен
за складова база за съхранение на селскостопанска продукция и селскостопански
инвентар.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Смущава ме това, че намалява земеделската земя, затова
ще гласувам „Против”.
М. Иванова – общ. съветник: Нямам нищо против колегата, искам да бъда правилно
разбрана, но този участък е опасен и може да възникнат предпоставки за ПТП, има
толкова много друга земя, където може да си направи базата. Мястото не е подходящо,
там са само 4 дка., освен това е на главен път, затова според мен не му е там мястото.
В 10:45ч. Маринка Иванова излезе от залата и заседанието продължи с 14 общински
съветника.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли други въпроси? Няма.Какво е становището на
ПК „Собственост и стопанство” и ПК „Териториално устройство и екология”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Н. Насуфов – Секр. на ПК ТУЕ: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – 2 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21,
ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5 и чл.124б, ал.1 ЗУТ, Общински съвет –
Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 14 – 8
1.Общински съвет - гр.Дългопол дава на „Пантекс Агро” ЕООД разрешение за
изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на
поземлен имот № 040102 с площ 4403 кв.м. (образуван от бивши имоти 040073 и 040072),
находящ се в землището на гр.Дългопол, обл.Варна, местност „Табаната” във връзка с
промяна предназначението му от земеделска земя /нива/ в терен за складова база за
съхранение на селскостопанска продукция и селскостопански инвентар, с устройствен
режим на предимно производствена зона с преобладаващи складови функции (Пп1) и
одобрява задание за изработване на План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот №
040102 в землището на гр.Дългопол, обл.Варна, което е неразделна част от настоящото
разрешение. ПУП 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 чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
2.Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ с обявление, което да се
постави на определените за това места в сградата на Община Дългопол 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 ДЕВЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол,
относно: Предложение за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План
за регулация и застрояване за поземлен имот 00789.30.549 от кадастралната карта на
с.Аспарухово, общ.Дългопол, обл.Варна, във връзка с промяна предназначението му от
земеделска земя в имот за неземеделски нужди.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: По повод на въпросите, свързани с НТП на имота - пасище,
вчера беше направена справка с г-жа Михайлова – Дир. дирекция в Областна Земеделска
служба и отговора е, че когато касае общински и държавни имоти, няма как да се промени
предназначението, но когато е на физически или юридически лица частна собственост, не е
пречка.
инж. Е. Емурла-Зам.-кмет УТОС: Закона казва, че може да се допусне, защото става
въпрос за частно пасище. Освен това всеки инвестиционен проект минава през санкцията на
РИОСВ, така че без становище от там няма как ние да одобрим ПУП.
Кр. Железов – общ. съветник: Аз мисля, че преди това трябва да се промени НТП.
Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол: Този човек има 3 или 4 имота на това място, сега
просто добавя още един. Има проект да прави старчески дом, до колко е удачно той може да
си прецени. Този парцел е по-скоро като място за разходка, защото има водоем, така че там
няма да строи. Въпроса е да се обединят и той вече си преценява при представянето на
проекта къде ще бъдат сградите и къде зелената площ.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли други въпроси? Няма.Какво е становището на ПК
„Собственост и стопанство” и ПК „Териториално устройство и екология”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Да бъде взето решение в зала.
Н. Насуфов – Секр. на ПК ТУЕ: Да бъде взето решение в зала.
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” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4 гласа.

С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, на основание чл.21, ал.1, т.11
от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5 и чл.124б, ал.1 ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 14 – 9
1.Общински съвет - гр.Дългопол дава на Станчо Петков Кръстев разрешение за
изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУППРЗ) на поземлен имот с идентификатор 00789.30.549 от кадастралната карта на
с.Аспарухово, общ.Дългопол, обл.Варна във връзка с провеждане процедура по реда на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за промяна на предназначението му от земеделска земя в имот за
неземеделски нужди – за обществено обслужване и одобрява задание за изработване на
План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор
00789.30.549 от кадастралната карта на с.Аспарухово, общ.Дългопол, обл.Варна, което е
неразделна част от настоящото разрешение. ПУП 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 чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи
на оспорване.
2.Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ с обявление, което да се
постави на определените за това места в сградите на Община Дългопол и Кметство –
с.Аспарухово 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.
В 11:00ч. бе обявена 10 минутна почивка, след което заседанието продължи
със 12 общински съветника.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Актуализация планът на капиталовата програма към 30.09.2016г. по
източници на финансиране.
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: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да
гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов
11.Хатидже Мехмед Чолак
12. Муталиб Шевкет Муталиб

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

„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” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.
21, ал. 1 т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 140, ал 5 от Закона за публичните финанси, Общински
съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 14 – 10
1. Одобрява компенсираните промени и приема актуализираната капиталова
програма по източници на финансиране, съгласно Приложението.
2. Възлага на Кмета на Община Дългопол да извърши необходимите действия
свързани с изпълнението на т.1 от Решението.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Емурла Емурла – ВИД Кмет на
община Дългопол, относно: Отчет от Кмета на Общината за изпълнение решенията на
ОбС през първото шестмесечие на 2016 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Становището на
Председателски съвет е да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1,
т.23 и ал.2, във връзка с чл. 44, ал.1,т. 7 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 14 – 11
Приема Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Дългопол за периода
01.01.2016 – 30.06.2016 год. съгласно приложение №1.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка от Емурла Емурла – ВИД Кмет на
община Дългопол, относно: Актуализиране на списък на длъжностите и лицата с право
на транспортни разноски.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: На Председателски съвет постъпи предложение да се
добави още едно име към списъка на лицата с право на транспортни разноски.
Ал. Александров – общ. съветник: Това е Зелиха Ахмедова Аптраманова – учител в
СУ „Св. Климент Охридски”.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Какво е становището на ПК”Финанси и бюджет”?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: 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” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –2 гласа.
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл. 21, ал.1,
т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 14 – 12
Актуализира списък на длъжностите и лицата с право на транспортни разноски от
местоживеене до месторабота и обратно както следва:
№
1
2
3.
4.
5.

Име и фамилия
Исмигюл Ахмед Селим
Хамди Хасан Хамди
Бедрия Беямил Мустафа
Назифе Мехмед Бекир
Зелиха Ахмедова Аптраманова

Заемана длъжност
Мл.експерт КСМД
Мл.експерт ТУ
Рецепционист към СБ и СВ
Мед. сестра
Учител

маршрут
Цонево-Дългопол-Цонево
Цонево-Дългопол-Цонево
Партизани-Аспарухово-Партизани
Медовец – Поляците - Медовец
Партизани-Дългопол-Партизани

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Емурла Емурла – ВИД Кмет на
Община Дългопол, относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Колеги, в комисията постъпиха 13 заявления за
социално подпомагане. Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна
помощ в размер на 100лв. на Петър Кръстев Кръстев, заявление с вх. № 94003081/26.09.2016 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100лв. на Петър Кръстев
Кръстев, моля да гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
отсъства
3. Катерина Димитрова Тончева
отсъства
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
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” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 12 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21,
ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 14 – 13 – 1
1.Отпуска еднократна помощ на Петър Кръстев Кръстев – жител на гр. Дългопол, в
размер на 100 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 100лв. на Неделчо Неделчев Неделчев, заявление с вх.
№ 9400-2939/08.09.2016 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100лв. на Неделчо Неделчев
Неделчев, моля да гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
отсъства
3. Катерина Димитрова Тончева
отсъства
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
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” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 12 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21,
ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 14 – 13 – 2
1.Отпуска еднократна помощ на Неделчо Неделчев Неделчев – жител на гр. Дългопол,
в размер на 100 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 200лв. на Ембие Хасан Мехмед, заявление с вх. № 94003060/20.09.2016 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200лв. на Ембие Хасан
Мехмед, моля да гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев

„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
отсъства
3. Катерина Димитрова Тончева
отсъства
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
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” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 12 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21,
ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 14 – 13 – 3
1.Отпуска еднократна помощ на Ембие Хасан Мехмед – жител на с. Поляците, в размер
на 200 лв. Сумата да бъде изплатена на Хасан Ембие Хасан.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 100лв. на Мехмед Исмаил Лятиф, заявление с вх. № ОС232/23.08.2016 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100лв. на Мехмед Исмаил
Лятиф, моля да гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
отсъства
3. Катерина Димитрова Тончева
отсъства
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
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” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 12 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21,
ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 14 – 13 – 4
1.Отпуска еднократна помощ на Мехмед Исмаил Лятиф – жител на с. Партизани, в
размер на 100 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 100лв. на Руси Аспарухов Крумов, заявление с вх. №
9400-3033/17.09.2016 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100лв. на Руси Аспарухов
Крумов, моля да гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
отсъства
3. Катерина Димитрова Тончева
отсъства
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
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” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 12 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21,
ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 14 – 13 – 5
1.Отпуска еднократна помощ на Руси Аспарухов Крумов – жител на с. Камен дял, в
размер на 100 лв.

2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 500лв. на Петрана Добрева Иванова, заявление с вх. №
ОС-262/26.09.2016 г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 500лв. на Петрана Добрева
Иванова, моля да гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
отсъства
3. Катерина Димитрова Тончева
отсъства
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
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” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 12 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21,
ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 14 – 13 – 6
1.Отпуска еднократна помощ на Петрана Добрева Иванова – жител на гр. Дългопол, в
размер на 500 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията е заявление с вх. № 94002584/03.08.2016 г. от Мехмед Мехмед Али 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. № 9400-2584/03.08.2016 г. от Мехмед Мехмед
Али, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 14 – 13 - 7
Отлага за разглеждане на следващото заседание на ОбС- заявление с вх. № 94002584/03.08.2016 г. от Мехмед Мехмед Али от с. Камен дял.
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” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 14-13-8
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Заявление с Вх. № 9400-3035/17.09.2016 г. от Микола Ахтирко с адрес гр.
Дългопол, ул. „Христо Ботев” № 36.
2. Заявление с Вх. № 9400-2996/14.09.2016 г. от Асен Радков Живков с адрес гр.
Дългопол, ул. Съби Дичев № 6
3. Заявление с Вх. № 9400-2980/12.09.2016 г. от Християна Матеева Василева с
адрес с. Комунари
4. Заявление с Вх. № ОС - 216/09.08.2016 г. от Кезван Ахмед Осман с адрес с.
Поляците, ул. 2-ра № 47
5. Заявление с Вх. № 9400 - 2896/02.08.2016 г. от Михаил Неделчев Атанасов с
адрес гр. Дългопол, ул. Пейо Яворов № 9
6. Заявление с Вх. № 9400 - 2693 / 11.08.2016 г. от Стефан Христов Николов с
адрес гр. Дългопол, ул. Алеко Константинов № 3

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Злати Златев закри
заседанието на Общински съвет - Дългопол в 11:30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/Д. ТОНЧЕВА/

