ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
9250 гр. Дългопол
ул. Георги Димитров, 105

КМЕТ: 0517/ 22250
централа 0517/22185; факс: 0517/22135
www.dalgopol.org obshtina@dalgopol.org

ПРОТОКОЛ
№ 50/29.04.2020г.
Днес, 29.04.2020г. в 11.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Дългопол
се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 313/29.04.2020г. на Кмета на
Община Дългопол, в състав:
Председател:
Христо Якимов – Юрисконсулт на Община Дългопол.
Членове:
1. Инж. Цветанка Великова – Н-к отдел „УТОСТЗГ“.
2. Славчо Славов – Гл. експерт „ОЗГ“.
3. Камен Иванов – Гл. специалист „КС“.
Заседанието е свикано за разпределяне на имоти с НТП „ПМЛ”, собственост на
Община Дългопол за индивидуално ползване, находящи се в землището на с.
Лопушна.
До 10.03.2020г. в общинска администрация Дългопол за землището на с.
Лопушна е постъпило едно заявление с вх. № 9400-314/19.02.2020г. от г-н В.М.А. с
ЕГН ********** и адрес с. Лопушна, общ. Дългопол. От заявлението е видно, че г-н А
е собственик на животновъден обект № ****-**** с пасищни селскостопански
животни, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ в с.
Лопушна, в който към дата 19.02.2020г. се отглеждат 241 броя овце и 48 броя кози,
т.е. 43.35 животински единици.
След като се запозна с писмо изх. № 02-030-0800/60-1/24.03.2020г. и вх. № 2400187(1)/26.03.2020г. от Директора на Областна дирекция - Варна на Държавен фонд
„Земеделие“, писмо изх. № РД-12-02-622-1/22.04.2020г. и вх. № 2400186(1)/22.04.2020г. от Директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Варна, писмо
вх. № 0800-81(1)/27.04.2020г. от Началника на отдел МДТ към общинска
администрация Дългопол и удостоверение вх. № 0800-83/27.04.2020г. от Гл. експерт
ОЗГ към общинска администрация Дългопол, във връзка с чл. 99, ал. 2 от ППЗСПЗЗ
комисията установи, че към дата 29.04.2020г. г-н В.М.А. няма данъчни задължения,
както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд,
общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.
В предвид гореизложеното комисията установи, че г-н В.М.А. е правоимащо
лице на основание чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, чл. 98, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и Решение 86/27.03.2020г. на Общински съвет Дългопол.
След разглеждане на подаденото от г-н В.М.А. до Кмета на Община Дългопол
допълнително заявление вх. № 9400-680/14.04.2020г. комисията установи, че г-н А
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заявява желание да му бъдат разпределени за индивидуално ползване само следните
поземлени имоти по КК на с. Лопушна:
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В предвид гореизложеното на основание чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 3
от ППЗСПЗЗ комисията взе следното решение:
1. Разпределя за индивидуално ползване за срок от 5 стопански години на г-н
В.М.А. с ЕГН ********** и адрес с. Лопушна, общ. Дългопол, собственик на
животновъден обект № ****-**** с пасищни селскостопански животни,
регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ в с. Лопушна,
следните поземлени имоти по КК на с. Лопушна:
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2. Предлага на Кмета на Община Дългопол да се сключи договор за отдаване под
наем за срок от 5 стопански години с г-н В.М.А.
На основание чл. 37и, ал. 8 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 4 от ППЗСПЗЗ настоящият
протокол да се обяви в Кметство с. Лопушна, да се публикува на интернет страницата
на общината и може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в
14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира изпълнението на протокола,
освен ако съдът разпореди друго.
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Христо Якимов /П/
ЧЛЕНОВЕ:
1. Инж. Цветанка Великова /П/
2. Славчо Славов /П/
3. Камен Иванов /П/
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