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Новият общински бюджет
надхвърля 10 млн. лева

Бюджетът на община Дългопол за 2018 г. е над 10 млн.
лв. Това съобщи кметът на
общината Георги Георгиев
пред национална медия,
като уточни, че с решение на
Общинския съвет той вече е
приет и успешно се изпълнява. Средствата в него реално
ще бъдат повече, тъй като
на 2 януари т.г. бе подписан
договор с фонд „Земеделие“
за асфалтиране на шест
улици в град Дългопол и

една в село Цонево. Стойността на проекта е 1,8 млн.
лв. Тези средства ще бъдат
добавени към общинския
бюджет. Финансирането е
осигурено по Програмата за
развитие на селските райони
и то ще обхване ул. „Маршал Толбухин”, ул. „Генерал
Заимов”, ул. „Гео Милев”,
ул. „Патриарх Евтимий”, ул.
„Христо Ботев” и ул. „Христо Михайлов” в Дългопол
и ул. „Четиринадесета” в

с. Цонево. Предвижда се
подмяна на всички бордюри
и цялостно асфалтиране на
улиците. Общата дължина
на рехабилитираните улици
е 3592 м, а срокът за изпълнение е 36 месеца. Има и
целево финансиране от 670
000 лв. от Министерството
на финансите за рехабилитация, реконструкция
и ремонт на общинската
и уличните пътни мрежи.
Бюджетните средства за

т.г. са с над 2 млн. лева
повече спрямо миналата
2017-а. Тези пари основно
ще бъдат насочени към
общинската четвъртокласна пътна мрежа и улиците
в общината. Оказва се, че
през годините много от тях
бяха занемарени поради
различни причини, а има
улици, по които на практика
и високопроходима техника
не може да премине.
Следва на 3 стр.

Важно съобщение

Във връзка с поставени пред кмета на община
Дългопол въпроси от граждани относно сключени
арендни договори публикуваме предоставеното от
канцеларията на омбудсмана на Република България
Тълкувателно решение 2/2015 гр. София, 20.07.2017 г.
на Върховния касационен съд на Република България,
Общо събрание на гражданска и търговска колегии в
съдебно заседание на 11 май 2017 г., а именно:
Вписването, предвидено в чл. 27, ал. 2 от Закона за
арендата в земеделието (ЗАЗ), е приложимо на общо
основание при прекратяване на договор за аренда със
срок до 10 години поради извънсъдебното му разваляне
при неизпълнение на задължението за арендно плащане
с повече от три месеца, съгласно чл. 28, ал. 1, изр. първо
във вр. с чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗАЗ. За предвиденото в чл.
27, ал. 2 от ЗАЗ вписване на прекратяването - развалянето на арендния договор на основанието по чл. 28,
ал. 1, изр. първо от ЗАЗ, е необходимо пред съдията
по вписванията да се представи актът (писменият документ), материализиращ изявлението за разваляне на
договора по причина забава в плащанията на арендната
вноска повече от три месеца и да се удостовери достигането му до адресата. Прекратяването на арендния
договор се регистрира в съответната общинска служба
по земеделие след вписването му в службата по вписванията. Проверката, която съдията по вписванията
извършва съгласно чл. 32а, ал. 1 от Правилника за
вписванията, е тази по т.6 ТР № 7/2012г. от 25.04.2013г.
на ОСГТК на ВКС.

		

Уважаеми дами,

Приемете моите и на цялото ръководство на Община Дългопол  
най-искрени благопожелания по
случай Осми март - Международния
ден на жената.
Бъдете горди и уверени, смели в
мечтите си, дръзки в начинанията си
и не забравяйте, че Вашето призвание
е да правите света по-добър!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Георги Георгиев,
кмет на Община Дългопол

2

БРОЙ 21, февруари 2018 г.

На Трифон Зарезан в с. Арковна
направиха възстановка по стара снимка

И тази година 14 февруари - празникът на лозарството и винарството,
на св.Трифон Зарезан, в
Арковна събра майстори на лозето, мотиката
и виното. Но този път
празникът придоби малко по-нестандартен вид.
Собственикът на странноприемница “Гюрлата”
Александър Александров, след ритуала по зарязване на лозето, реши
да пресъздаде случилото
се точно на този ден, но
преди 78 години. Тогава
пред кръчмата на дядо
му Пейчо приятелската
компания е запечатала важния момент от
празника в една вече
пожълтяла от времето
фотография. Защото тук
виното и ракията никога
не свършвали, а чести
гости му били не само
жители на селото, но и
важни общественици.
Някогашната постройка,
в която се събирали мъжете всеки ден, вече я
няма, но на нейно място
е извисила снага модерната странноприемница
“Гюрлата”.
В новата възстановка
на празничната снимка
сега, години по-късно, са
седнали, отляво на дясно: Александър Христов,
Йордан Йорданов, Киро
Георгиев, Живко Желев Домбаза, Ламбо Ламбов,
Васил Василев. Прави, от
дясно на ляво са застанали: Александър Александров, Донка Николова, Митко Буров, Георги
Киров, Здравко Киряков,
Славка Ламбова, Ангел
Ангелов –Доктора.
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Ритуално зарязаха лозите в Дългопол
категория “бяло вино” на
първо място бе класирано
виното на Добромир Добрев, а в категория “Розе”,
на първо място бе отличено
виното на Илия Илиев. Със
званието „Цар на виното“
бе отличен Исмаил Азис
Арабаджи (Самуил).
Празникът продължи с
поздравителни думи от Анатоли Ангелов – винопроизводител, който пожела здраве,
плодородие и добро вино.
За доброто настроение на
всички се включи и женската
певческа група при НЧ „Н.Й.
Вапцаров-1896 г.“.

Кметът на община Дългопол Георги Георгиев взе
участие в празника Трифон Зарезан и се включи в
пресъздаването на обичая
„Зарязване“, за да е годината на берекет. Той изказа
своите поздрави към всички винопроизводители и
празнуващи. По традиция,
след зарязването всички
присъстващи се събраха
на празнична трапеза, за да
опитат най-хубавите вина на
участниците в конкурса „Цар
на виното“. Първо място в
категория “червено вино”
спечели Антон Антонов. В

Новият общински бюджет надхвърля 10 млн. лева

Продължение от 1 стр.
Кметът допълни, че капиталовата програма на общината за т.г. включва около 2,9
млн. лв. Средства в размер
на1,8 млн. лв. са осигурени
по Програмата за развитие
на селските райони за асфалтиране на шест улици в град
Дългопол и една улица в село
Цонево, 670 000 лв. се предвиждат за рехабилитация,
реконструкция и ремонт на
общинската и уличните пътни
мрежи е целевото финансиране от Министерството на
финансите. Капиталовата
субсидия е около 500 000

лв. и е разпределена в много
населени места. Очаква се да
бъде доизградена зрителна
зала в читалището в Аспарухово, както и довършване ремонта и реконструкцията на
градския музей. Ще бъде изградена нова зрителна зала
в с. Рояк и два пенсионерски
клуба в Лопушна и Медовец.
Отделени са средства и за
проектиране на нови части
от водопроводната система.
Община Дългопол ще кандидатства по програмата към
ПУДООС за доизграждане
на канализацията и за водопровод в града.

Георги Георгиев разказа,
че социалната дейност също
е приоритет в работата в
общината. “Два социални
проекта сме осъществили
до момента, кандидатстваме
за трети.” Ще припомним, че
през януари с тържествен
водосвет в Дългопол бе открит Центърът за социална
рехабилитация и интеграция
и офис за работа на хора с
увреждания. Това е една от
дейностите по проект „Активни за равни възможности”,
финансиран по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”. Бяха

изградени четири нови помещения. Сега в него работят
четирима души, като след
края на проекта ще се кандидатства той да се превърне
в делегирана дейност и да
останат постоянни работните места. Продължава
и работата по проекта, по
който в общината се обслужват 104 инвалиди. Не се
предвижда до края на този
мандат да бъдат закривани
училища или детски градини
на територията на общината. Накрая кметът обобщи,
че работата на общината е
насочена в полза на хората.
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По покана на побратимената ни македонска община

Наша делегация участва
в празника на Демир капия

От години община Дългопол е побратимена с община Демир Капия в
Република Македония. Всяка година
по време на празника на Св. Трифон
(празника на лозарите и винарите)
в областта Тиквеш, най-големия
винаро-лозарски район в Република
Македония, се организират големи
национални тържества, на които
присъстват най-важните политически
и държавни ръководители. Гости на
общината са много побратимени градове от други държави и голяма част от
дипломатическия корпус. Традицията
община Дългопол да присъства на
това събитие бе спазена и от новия
кмет на община Демир Капия, който
покани представители на нашата
община за празника. Тридневните
тържества бяха наситени с богата
културна програма: международна
изложба на карикатури с тема „Във
виното е истината”, концертна програма с най-известните македонски певци
и Държавния ансамбъл „Македония”,
конкурс за най-добро традиционно
ястие, конкурс за най-добър производител на домашно вино и ракия,
посещения на музеите в Демир капия
и Кавадарци, колопоход и др.
Визитата на нашата делегация
започна със среща с ръководството
на общината и Общинския съвет на
Демир Капия. На нея бяха обсъдени
добри практики в работата на администрацията, участие в бъдещи
съвместни международни проекти и
културен обмен. Нашите представители осъществиха ползотворен контакт с
групата от Малта, в резултат на който
предстои сключване на споразумение
за взаимодействие в бъдещи европейски проекти. Гостите присъстваха
на състезание по резитба на лози в
масивите на най-старата винарна в
областта. На проведения от община
Демир капия благотворителен аукцион
в помощ на болно дете участва и министър-председателят на Република
Македония Зоран Заев. Благодарение
на активното участие на кметовете на
македонски общини, дипломатическия
корпус и останалите гости цялата
сума, необходима за операцията на
детето, бе събрана. Нашите представители също дариха свои лични
средства за благородната кауза.
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Решения на Общински съвет - Дългопол

ПРОТОКОЛ №36
от заседание на Общински съвет –
Дългопол, 26.01.2018 г.
РЕШЕНИЕ 36-2
1. Утвърждава изразходваните
средства за командировки в страната
за периода 01.10.2017 г. до 31.12.2017
г., както следва:
На Кмета на общината – 100 лв.;
На Председателя на Общински
съвет – 1254,50 лв.
РЕШЕНИЕ 36-3
Общински съвет – Дългопол отменя
разпоредбите на чл. 117 и чл. 118 от
Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, приет от
Общински съвет - Дългопол с Решение
№15-3 по Протокол №15 от 29.06.2012
г., изм. и доп.
РЕШЕНИЕ 36-4
Общински съвет – Дългопол определя стимулиране на всеки кръводарител от общината за 2018 г. – Парични
средства в размер на 22 лв. (двадесет
и два лева).
РЕШЕНИЕ 36-5
Общински съвет – Дългопол приема
план за действие на община Дългопол
за интегриране на ромите и гражданите в уязвимо социални-икономическо
положение 2018-2020 година, съгласно
Приложение 1 и Приложение 2.
РЕШЕНИЕ 36-6
Приема информация във връзка
с кандидатстване и реализиране на
проекти, финансирани от Европейския
съюз и Национални програми.
РЕШЕНИЕ 36-7
Приема Междинна оценка за изпълнението на Общински план за развитие
2014 г. - 2020 г. на община Дългопол.
РЕШЕНИЕ 36–8
Общински съвет – Дългопол приема
отчет за дейността на Общински съвет
- Дългопол и на неговите комисии за
2017 г.
РЕШЕНИЕ 36–9
Приема План за работа на Общински съвет - Дългопол през 2018 г.
РЕШЕНИЕ 36-10
1. Общински съвет гр. Дългопол,
дава съгласие на пътуващите служители и работници, които имат право на
транспортни разходи от местоживеене
до месторабота и обратно, да бъдат
изплащани фактури, билети или абонаментни карти в размер на 100% от
средствата за железопътен транспорт
и 90% от средствата за автобусен
транспорт за 2018 г.

2. Средствата за пътуване с билети
да не надвишават средствата за пътуване с карта, освен в случаите, в които
не може да бъде издадена карта.
3. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на
транспортни разходи от местоживеене
до месторабота и обратно за 2018 г. Приложение №1
РЕШЕНИЕ 36-11
1. Дава съгласие за разход във връзка с удължаване на елхата в размер на
1227.89 лв. без ДДС
2. Упълномощава кмета на община
Дългопол да извърши всички необходими действия във връзка с изпълнение
на решението.
РЕШЕНИЕ 36-12
1. Упълномощава кмета на община Дългопол да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски,
платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” в размер на 56 112,67 лв.
(петдесет и шест хиляди сто и дванадесет лева и 67 ст.) за обезпечаване на
100 % от заявения размер на авансово
плащане по договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ 03/07/2/0/00601 от 02.01.2018 г. по
подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект
„Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Дългопол и с. Цонево, община Дългопол“,
сключен между Община Дългопол и
ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на община Дългопол да подготви необходимите документи за получаване на авансовото
плащане по договор № 03/07/2/0/00601
от 02.01.2018 г. и да ги представи пред
ДФ „Земеделие”.
РЕШЕНИЕ 36-13
1. Общински съвет - Дългопол дава
своето съгласие за искане на нов временен безлихвен заем от републиканския бюджет в размер на 990 000 лв.,
за рефинансиране на заема отпуснат
по реда на чл. 103, ал.1 от 2016г. със
срок за възстановяване не по- дълъг от
една година от датата на отпускането.
2. Задължава кмета на общината
да предприеме необходимите действия пред Министъра на финансите за
изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 36-14
1. Утвърждава следният ценоразпис при продажба на дървесина от
временен склад на лица по чл.71, ал.2
от Наредбата за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности
в горските територии - държавна и
общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски

продукти:
Ценоразпис за продажба на
дървесина от временен склад в
Общински горски територии:(Виж
Таблицата на 6 стр.).
2. Възлага и упълномощава кмета
на Община Дългопол или упълномощени от него лица, да осъществяват
цялостен контрол върху продажбата
на дървесина от временен склад по
утвърденият ценоразпис.
РЕШЕНИЕ 36-15
1. Приема частичен Годишен план
за ползване на дървесина в горските
територии - общинска собственост за
2018г. съгласно приложение 1, неразделна част настоящото Решение;
2. Дава съгласие дейностите по
дърводобив и подпомагане на естественото възобнобяване в горските
територии - общинска собственост да
бъдат извършени от правоспособни
лица, наети от Община Дългопол;
3. Определя ползването на дървесината да се осъществи по начините
посочени в Наредбата за условията и
реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за
ползването на дървесина и недървесни
горски продукти, а именно чрез добив
и продажба на добита дървесина;
4. В изпълнение на одобреното
план-извлечение на Община Дългопол
през 2018г. да се извърши подпомагане на естественото възобновяване
на горите чрез изсичане на подлес
в отделите от Годишните планове за
ползване на дървесина за 2018 г., като
тези дейности да се извършат заедно
с добива на дървесина.
5. Задължава и упълномощава Кмета на общината да предприеме всички
законосъобразни мерки за изпълнение
на Решението.
РЕШЕНИЕ 36–16
Приема отчет за състоянието на
общинската собственост и за резултатите от нейното управление в община
Дългопол за периода 01.01.2017 г.
– 31.12.2017 година, съгласно Приложенията.
РЕШЕНИЕ 36-17
1. Общински съвет-Дългопол приема Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 година.
2. Упълномощава и задължава Кмета на общината да предприеме законосъобразни действия за изпълнение
на настоящата програма.
РЕШЕНИЕ 36-18
1. Приема бюджета на община Дъл-
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Кат. /асортимент

ИГЛОЛИСТНИ
Едра строителна
Трупи за бичене
В т.ч. Бял бор
В т.ч. Черен бор
В т.ч. Други
В т.ч. Технологична дървесина
Средна
В т.ч. Обли греди
В т.ч. Технологична дървесина
В т.ч. Други
Дребна
В т.ч. Ритловици
В т.ч. Дъбови
В т.ч. Церови
В т.ч. Редки дървесни видове
В т.ч. Топола
В т.ч. Липа
В т.ч. Акация
В т.ч. Други
Технологична дървесина
В т.ч. Твърди широколистни
В т.ч. Акация
В т.ч. Топола щипа и други меки
широколистни
В т.ч. Други
Средна строителна дървесина
В т.ч. Букови
В т.ч. Дъбови
В т.ч. Церови
В т.ч. Липа
В т.ч. Топола
В т.ч. Акация
Технологична дървесина
В т.ч. Твърди широколистни
В т.ч. Акация
В т.ч. Топола щипа и други меки
широколистни
Обли греди
В т.ч. Други
Дребна строителна дървесина
Технологична дървесина
В т.ч. Твърди широколистни
В т.ч. Акация
В т.ч. Топола щипа и други меки
широколистни
В т.ч. Други
Дърва
В т.ч. Широколистни-меки
В т.ч. Широколистни-твърди
В т.ч. Акация

Мярка

Единична
цена лв./куб.
м без ДДС

Пл. м3
Пл. м3
Пл. м3
Пл. м3
Пл. м3

80
80
80
45

Пл. м3
Пл. м3

65
45

Пл. м3
Пл. м3
Пл. м3

55
140
100

Пл. м3
Пл. м3
Пл. м3
Пл. м3

80
75
75
75

Пл. м3
Пл. м3
Пл. м3

90
80
70

Пр. м

3

42

Пл. м3
Пл. м3
Пл. м3
Пл. м3
Пл. м3
Пл. м3

80
80
80
50
50
60

Пл. м3
Пл. м3
Пл. м3

90
75
70

Пл. м3
Пл. м3

70
70

Пл. м3
Пр. м3
Пр. м3

90
40
40

Пр. м3

40

Пр. м3
Пр. м3
Пр. м3

40
45
40

Освидетелстване на сечища
В т.ч. Технологична дървесина
В т.ч. Други
Дърва
В т.ч. ОЗМ
В т.ч. Технологична дървесина
В т.ч. Дърва
В т.ч. Други
ШИРОКОЛИСТНИ
Едра строителна
Трупи за бичене
В т.ч. Букови
В т.ч. Дъбови
В т.ч. Церови
В т.ч. Редки дървесни видове
В т.ч. Топола
В т.ч. Липа
В т.ч. Акация
В т.ч. Други
Технологична дървесина
В т.ч. Твърди широколистни
В т.ч. Акация
В т.ч. Топола щипа и други меки
широколистни
В т.ч. Други
Средна строителна дървесина
В т.ч. Букови
В т.ч. Дъбови
В т.ч. Церови
В т.ч. Липа
В т.ч. Топола
В т.ч. Акация
Технологична дървесина
В т.ч. Твърди широколистни
В т.ч. Акация
В т.ч. Топола щипа и други меки
широколистни
Обли греди
В т.ч. Други
Дребна строителна дървесина
Технологична дървесина
В т.ч. Твърди широколистни
В т.ч. Акация
В т.ч. Топола щипа и други меки
широколистни
В т.ч. Други
Дърва
В т.ч. Широколистни-меки
В т.ч. Широколистни-твърди
В т.ч. Акация
Освидетелстване на сечища
Отпадъчна дървесина след сечта
Вършина

Пл. м3

45

Пл. м3
Пл. м3

45
45

Пл. м3
Пл. м3
Пл. м3
Пл. м3

140
140
140
100

Пл. м3
Пл. м3
Пл. м3
Пл. м3

80
75
75
75

Пл. м3
Пл. м3
Пл. м3

90
80
70

Пр. м3

42

Пл. м3
Пл. м3
Пл. м3
Пл. м3
Пл. м3
Пл. м3

80
80
80
50
50
60

Пл. м3
Пл. м3
Пл. м3

90
75
70

Пл. м3
Пл. м3

70
70

Пл. м3
Пр. м3
Пр. м3

90
40
40

Пр. м3

40

Пр. м3
Пр. м3
Пр. м3

40
45
40

Пр. м3
Пр. м3

10
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гопол за 2018г. както следва:
1.1. По приходите в размер на 10
040 607 лв., съгласно Приложение №
1, в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от
държавата дейности в размер на 6 080
231 лв. в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности – 5 729
928 лв.
1.1.1.2. Преходен остатък от 2017г.
– 306 712 лв., /приложение № 1.1/
1.1.1.3 Възстановени заеми и временно съхранявани средства – 43
591 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности
в размер на 3 960 376 лв., съгласно
Приложение № 2, в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи – 520
200 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи – 1 205
121 лв.
1.1.2.3. Изравнителна субсидия – 1
066 900 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за зимно
поддържане и текущ ремонт – 100
100 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи – 476 800 лв.
1.1.2.5. Операции с финансови активи – /-23 178/ лв.
1.1.2.6. Преходен остатък – 614 433
лв. /Приложение № 1.1./
1.2. По разходите в размер на 10
040 607 лв., разпределени по функции,
дейности и параграфи, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани от държавата
дейности – 6 080 231 лв., съгласно
Приложение № 3
1.2.2. За местни дейности – 3 614
111 лв., съгласно Приложение № 4.
1.2.3. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности с
приходи от местни данъци, такси и
др. неданъчни приходи и трансфери
за местни дейности –346 265 лв., съгласно Приложение № 4.
1.3. Утвърждава средносрочна цел
за бюджетното салдо по бюджета на
общината, изчислено на касова основа – придържане към балансирано
бюджетно салдо.
2. Приема числеността на персонала и разходите за заплати на
местните дейности и за делегираните
от държавата дейности /без звената
от системата на народната просвета,
които прилагат делегирани бюджети/,
считано от 01.01.2018г., разпределени
по месеци, съгласно Приложение № 5.
3. Приема програмата за капиталови
разходи в размер на 2 983 206 лв.,
съгласно Приложение № 6
3.1. Одобрява разпределението на
целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 476 800 лв., съгласно

кол.5 от Приложението;
3.2. Приема разчет на капиталовите
разходи, финансирани с приходи от
продажба на нефинансови активи в
размер на 48 000 лв., съгласно кол.7
от Приложението;
3.3. Приема разчет на капиталовите разходи от целевия трансфер по §
31-18 от 2017г. в размер на 670 000
лв., съгласно кол. 6 от Приложението;
3.4. Приема разчет на капиталовите
разходи от собствени приходи в размер на 18 550 лв., съгласно кол.6 от
Приложението;
3.5. Приема разчет на капиталовите
разходи финансирани със средства от
ЕС в размер на 1 769 856 лв., съгласно
кол. 10 от Приложението.
4. Утвърждава разчет за целеви
разходи и субсидии, както следва:
4.1. За СБКО на персонала, определени в рамките на 3 на сто на база
начислените трудови възнаграждения,
включително и социалните осигуровки.
4.2. За представителни разходи на
кмета на общината в размер на 2 на сто
от общия годишен размер на разходите
за издръжка на дейност «Общинска
администрация».
4.3. За представителни разходи на
общинския съвет в размер 1 на сто от
общия годишен размер на разходите
за издръжка на дейност «Общинска
администрация».
4.4. За разходи за общински културни мероприятия – 38 000 лв.
4.5. За разходи за общински спортни
мероприяия – 12 900 лв.
4.6. Разходи за помощи по решение
на общински съвет - 9 000 лв. и разходи
за помощи за погребение – 2 000 лв.
4.7. Средства за работно облекло на
персонал по служебни и трудови правоотношения не по вече от 43 000 лв.
4.8. Сума в размер на 4790 лв. за
изплащане на членски внос в сдружения, в които членува общината.
4.9. Субсидии за спортни клубове,
регистрирани като юридически лица с
нестопанска цел – 27 000 лв.
4.10. Текущи субсидии за издръжка /
отопление на читалищния салон/ на НЧ
«Н.Й.Вапцаров» гр Дългопол– 5500 лв.
4.11. Субсидии за подпомагане
клубовете за автентичен фолклор към
читалищата– 4950 лв.;
4.12. Субсидии за подпомагане
клубовете за народни танци към читалище Дългопол, Цонево и Аспарухово
– 8000 лв.
4.13. Субсидии за дофинансиране
на маломерни паралелки в училищата
– 34 503 лв.
4.14. Трансфери за подпомагане
разходите за гориво на ПУ – Дългопол
– 8000 лв.
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4.15. Трансфер за отопление на Медицински център – Дългопол – 9000 лв.
5. Одобрява индикативен годишен
разчет за сметките за средства от
Европейския съюз в размер на 2 240
723 лв., съгласно Приложение № 7;
6. Приема намерението за поемане
на нов дълг и финансиране чрез заеми
на база действащи договори, съгласно
Приложение № 8;
7. Определя максималния размер
на плащанията по дълга и поемането
на нов общински дълг както следва:
7.1. Максимален годишен размер
на плащанията по общинския дълг за
2018г. – 439 357 лв. /Приложение № 2/
7.2. Общински гаранции, които могат
да бъдат издадени през 2018г. – 138
237 лв. /Приложение № 2/
4.3. Определя лимит за поемане
на нов общински дълг – 1 290 000 лв.
4.4. Определя максимален размер
на общинския дълг към края на годината - 990 000 лв.
7. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности
за периода 2019-2021г., съгласно приложение № 2 и № 4;
8. Определя второстепенни разпоредители с делегиран бюджет през
2018 г.
• Училище „Св. Климент Охридски”
гр. Дългопол;
• Училище „Христо Ботев” с. Цонево;
• Училище „Христо Ботев” с. Партизани;
• Училище „Митко Палаузов” с.
Лопушна;
• Училище „Васил Левски” с. Поляците;
• Училище „Назъм Хикмет” с. Медовец;
• Училище „Иван Вазов” гр. Дългопол;
• ДГ „Детелина”-Дългопол;
• ДГ „Пролет”- Цонево;
• ДГ „Щастливо детство”-Партизани;
• ДГ „Първи юни” - Медовец
• Център за подкрепа за личностно
развитие;
• Читалище „Н.Й.Вапцаров” гр.
Дългопол;
• Читалище „Светлина” с. Рояк;
• Читалище „Добри Иванов” с. Аспарухово;
• Читалище «Пробуда» с. Цонево;
• Читалище «Кирил и Методий» с.
Боряна;
• Читалище «Лиляна Димитрова»
с. Поляците;
• Читалище «Просвета» с. Величково;
• Читалище «Асен Златаров» с.
Партизани;
• Читалище «Назъм Хикмет» с.
Лопушна;
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• Читалище «Али Ямурлов» с. Медовец;
• Читалище «Христо Ботев» с.
Красимир;
• Читалище «Светлина» с. Сава;
• Читалище «Кирилл и Методий»
СКВ. Яворово;
• Читалище «Светлина» с. Камен
дял;
• Читалище «Петко Иванов Недев»
с. Комунари;
9. Определя като разпоредител с
бюджет през 2018 г. Общински музей
гр. Дългопол.
10. Определя максимален размер
на новите задължения за разходи,
които могат да бъдат натрупани през
2018г. по бюджета на общината в размер на 10 040 607 лв., като наличните
към края на годината задължения за
разходи не могат да надвишават -1
421 822 лв. и определя максимален
размер на поетите ангажименти за
разходи които могат да бъдат поети
през 2018г. в размер на 10 040 607
лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не
могат да надвишават – 4 739 406 лв. /
Приложение № 4/
11. Одобрява план-график за обслужване на просрочените задължения
от минали години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2018г. в размер
на 3 500 лв. и просрочени вземания,
които да бъдат събрани през 2018г. в
размер на 93 158 лв., съгласно Приложения № № 9 и 10;
12. Приема за сведение информация, съгласно чл. 82, ал.3, т.4 и т.5 от
ЗПФ по прогнози на Медицински център-ЕООД гр. Дългопол за 2019г., 2020г.
и 2021 г., съгласно Приложение № …..
13. Възлага на кмета на общината:
13.1. Да определи бюджетите на
второстепенните разпоредители с
делегиран бюджет и разпоредители
с бюджет.
13.2. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера
на постъпилите и разходвани средства
от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя.
14. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани
промени:
14.1. В часта за делегираните държавни дейности – между утвърдените
показатели за разходи в рамките на
една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите
за делегираните държавни дейности
и няма просрочени задължения за
съответната дейност.
14.2. В частта на местните дейности – между утвърдените разходи в

рамките на една дейност или от една
дейност в друга, без да изменя общия
размер на разходите.
14.3. Да се разпорежда с резерва за
непредвидени и неотложни разходи;
15. Упълномощава кмета на общината да предоставя временни безлихвени
заеми от временно свободни средства
от общинския бюджет и от сметките за
средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС,
по други международни, национални
и други програми, включително и на
бюджетни организации, чийто бюджет
е част от общинския бюджет.
15.1. За всеки отделен случай
кметът на общината определя или
договаря срока на погасяване на
заемите в съответствие с условията
на финансиращата програма, но не
по-късно от края на 2018 г.
15.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общински бюджет да се спазват изискванията на
чл. 126 от ЗПФ.
15.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да
се спазват изискванията на чл. 104,
ал.1, т.4 от ЗПФ.
16. Упълномощава кмета:
16.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за
текущо финансиране на одобрените по
бюджета на общината разходи и други
плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране
на делегираните държавни дейности
в определените им размери, както и
на местните дейности, и се спазват
относимите за общините фискални
правила по ЗПФ, като не се променя
предназначението на средствата в края
на годината.
16.2. Да кандидатства за средства
от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински
програми и проекти;
16.3. Да кандидатства за средства
по структурни и други фондове на ЕС,
по национални програми и други източници за реализиране на годишните
цели на общината за изпълнение на
годишния план за развитие.
17. Приема за сведение протокола
от публичното обсъждане на бюджета,
съгласно Приложение №12.
РЕШЕНИЕ 36-19-1
1. Отпуска безвъзмездно 3 м3 дърва
за огрев на Добра Жекова Петрова –
жител на гр. Дългопол.
2. Възлага на Кмета на Общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 36-19-2
1.Отпуска безвъзмездно 3 м3 дърва

за огрев на Мустафа Хасан Мустафа
– жител на с. Цонево.
2. Възлага на Кмета на Общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 36-19-3
1. Отпуска еднократна помощ в размер на 200 лв. на Петко Михов Петков
– жител на гр. Дългопол.
2. Възлага на Кмета на Общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 36-19-4
1. Отпуска еднократна помощ в размер на 200 лв. на Юлмихабибе Сакин
Сали – жител на с. Цонево.
2. Възлага на Кмета на Общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 36-19-5
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 200 лв. на Бонка Лазарова
Неделчева – жител на гр. Дългопол.
2. Възлага на Кмета на Общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 36-19-6
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 100 лв. на Недялка Янкова
Дойчева – жител на гр. Дългопол.
2. Възлага на Кмета на Общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 36-19-7
Отказва да отпусне еднократна
помощ на:
1 . З а я вл е н и е с Вх . № - 9 4 0 0 13/04.01.2018г. от Неврие Хасан
Хюсеин, адрес с. Лопушна, ул. „Дванадесета“.
ПРОТОКОЛ №37
от заседание на Общински съвет
– Дългопол, 23.02.2018 г.
РЕШЕНИЕ 37-2
Приема справката за дейността
на Участъка на МВР – Дългопол през
2017 г.
РЕШЕНИЕ 37-3
Приема информация за дейността
на РСПБЗН – Дългопол по линия на
ПСД за 2017 г.
РЕШЕНИЕ 37–4
1. Определя и упълномощава с
мандат Георги Киров Георгиев - Кмет
на Община Дългопол да бъде представител на Община Дългопол в общото
събрание на aсоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от
“Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, Варна, което ще се проведе
на 12.03.2018 г. /понеделник/ от 13.00
часа в заседателната зала в сградата
на Областна администрация Варна.
2. Да гласува по всички точки от
предварително обявения дневен ред
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в писмо с вх. № 0600-44/22.02.2018
г. от Областен управител на област
с административен център Варна по
следния начин:
По т.1 - със ”За”, По т.2 - със ”За”,
По т.3 - със ”За”, По т.4 - с право на
собствена преценка, По т.5 - с право
на собствена преценка
3. Възлага на упълномощения представител Георги Киров Георгиев - Кмет
на Община Дългопол да предприеме
съответните действия за изпълнение
на настоящето решение.
РЕШЕНИЕ 37-5
Приема Годишен отчет за 2017 г. на
програмата за управление на Община
Дългопол за мандат 2015-2019 г.
РЕШЕНИЕ 37-6
1. Определя индивидуалните основни месечни заплати на кмета на
община Дългопол, кметовете на кметства и кметските наместници, считано
от 01.01.2018 г., както следва:
Георги Киров Георгиев - 1500,00 лв.
Недка Петрова Василева - 913,00 лв.
Мустафа Юнуз Исмаил - 892,00 лева
Хасан Хюсеин Асан - 861,00 лева
Ниази Хасан Хасан - 861,00 лева
Хасан Али Хасан - 861,00 лева
Мария Христова Георгиева - 830,00
лв.
Цеца Найчева Димова- 830,00 лева
Мехмед Али Кодран - 766,00 лева
Александър Райчев Йорданов 682,00 лева
Веселин Ат. Янакиев - 682,00 лв.
Димитричка Върбанова Петкова 682,00 лева
Ивелина М. Костадинова - 590,00 лв
Йорданка Неделчева - 590,00 лева
Мариана Христова - 590,00 лева
Таня Ив. Маринова - 261,00 лева
2. Приема размера на допълнителните трудови възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален
опит да се определят на основание
нормативната уредба.
РЕШЕНИЕ 37-7
1. Определя следното заплащане
на лицата ,заети в дейностите по дърводобив в Общински горски територии,
собственост на Община Дългопол:
1.1. Маркиране на стояща дървесина на корен – 2.40 лева. бруто за 1м3пл.;
1.2. Добив на дървесина със собствен моторен трион, гориво и консумативи ,както и трупане на добитата
дървесина на фигури – 17.00 лева.
бруто за 1м3пл.;
1.3. Добив на дървесина със собствен моторен трион, гориво и консумативи, както и трупане на добитата
дървесина на фигури с влачене по
терена на цели стебла с животинска
тяга – 20.00 лева. бруто за 1м3пл.;
1.4. Добив на дървесина със собст-

вен моторен трион, гориво и консумативи, както и трупане на добитата дървесина на фигури с влачене по терена
на цели стебла със собствен Универсал
– 24.00 лева. бруто за 1м3пл.;
1.5.Ръчно товарене на дървесина –
5,92 лева. бруто за 1м3пл.;
1.6.Ръчно Разтоварване на дървесина -5,92лева. бруто за 1м3пл.;
1.7.Товарене на дървесина с специализирана техника – „кран” собственост на общината –1.66 лева. бруто
за 1м3пл.;
1.8.Разтоварване на дървесина
с специализирана техника – „кран”
собственост на общината -1.66 лева.
бруто за 1м3пл.;
1.9.Транспортиране на дървесина
с МПС ,собственост на общината 4.80
лева. бруто за 1м3пл.;
2.Утвърждава следният ценоразпис за транспортиране на дървесина
от ОГТ от временен склад до краен
потребител:
2.1.Транспортиране на дървесина
до краен потребител с товарене и
разтоварване на дървесина от ОГТ от
временен склад с МПС ,собственост
на общината – 20.00 лева. за 1м3пр.;
2.2. Транспортиране на дървесина
до краен потребител без товарене и
разтоварване на дървесината с МПС,
собственост на общината – 15.00 лева.
за 1м3пр.;
2.3.Подвозване на дървесина с МПС
и товарене и разтоварване с специализирана техника – „кран” собственост
на общината – 12.00 лева. за 1м3пр.;
3.Възлага на Кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 37–8
Общински съвет – Дългопол приема
Отчет за дейността на МКБППМН –
Дългопол за 2017 година.
РЕШЕНИЕ 37-9
1. Актуализира Програмата за
управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2018 г. като
включва: възмездно придобиване по
пазарни цени на земеделски имот с
цел разширение на гробищен парк с.
Цонево.
2. Изразява предварително съгласие за закупуване на имот № 014011,
находящ се в землището на с. Цонево,
собственост на Обeдинено училище
„Христо Ботев” с. Цонево.
3. Задължава Кмета на Община
Дългопол да възложи изготвянето на
пазарна оценка на имота и изготви
предложение до ръководството на
Обeдинено училище „Христо Ботев” с.
Цонево, за закупуване на имот № имот
№ 014011, находящ се в землището на
с. Цонево, собственост на училището.

9

РЕШЕНИЕ 37-10
Приема актуализираната капиталова програма по функции и източници
на финансиране, и по обекти към
28.02.2018 г. съгласно Приложение
№ 1.
РЕШЕНИЕ 37-11-1
1. Отпуска безвъзмездно 3 м3 дърва
за огрев на Атче Халилова Шакирова
– жител на с. Медовец.
2. Възлага на Кмета на Общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 37-11-2
1. Отпуска безвъзмездно 3 м3 дърва
за огрев на Небие Абил Хайрула –
жител на с. Партизани.
2. Възлага на Кмета на Общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 37-11-3
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 300 лв. на Боян Бохосов
Серопов – жител на с. Цонево.
2.Възлага на Кмета на Общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 37-11-4
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 200 лв. на Еленка Василева
Меракиева – жител на гр. Дългопол.
2. Възлага на Кмета на Общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 37-11-5
1.Отпуска еднократна помощ в
размер на 120 лв. на Сергей Еминов
Маринов – жител на гр. Дългопол.
Средствата да бъдат изплатени на
погребалната агенция.
2. Възлага на Кмета на Общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 37–11–6
Отлага за разглеждане заявление с
вх. № 9400-203/29.01.2018г. от Васил
Железов Куртев от гр. Дългопол.
РЕШЕНИЕ 37-11-7
Отказва да отпусне еднократна
помощ на:
1 . З а я вл е н и е с Вх . № - 9 4 0 0 236/05.02.2018г. от Татяна Славова
Славова, адрес гр. Дългопол, ул. „Г.
Димитров“ 95.
2 . За явл е н ие с Вх. № 9400270/08.02.2018г. от Гергина Златева
Иванова, адрес гр. Дългопол, ул. „Георги Раковски“ № 5.
3 . За явл е н ие с Вх. № 9400258/06.02.2018г. от Галин Атанасов
Иванов, адрес гр. Дългопол, ул. „Христо Ботев“ № 31.
4 . За явл е н ие с Вх. № 9400271/08.02.2018г. от Димитър Мартинов
Добрев, адрес гр. Дългопол ул. „Л.
Каравелов“ № 17.
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Депутати представят нови програми за
финансиране на училища и читалища

Възможностите за финансиране, които предлагат националните програми в областта
на образованието и културата,
бяха дискутирани на срещи на
народните представители Таня
Петрова и Емилия Милкова в
четири от общините във Варненска област. Във фокуса на
разговорите в Дългопол, Долни
чифлик, Белослав и Девня бяха
въпроси, свързани с организацията на работата в училищата
и читалищата. Отчетена бе
необходимостта от допълнително финансиране за малките
училища и маломерните групи
в детските градини. „Проектът
„Твоят час“ е успешен и трябва
да продължи“, настояха педагози
пред Таня Петрова - дългогодишен училищен директор и член
на парламентарната Комисия по
образованието и науката. В отговор на поставените въпроси тя
увери, че т.нар. джендър образование не присъства в учебните ни
програми, въпреки спекулациите

по темата. По повод актуалните
случаи на насилие служители на
детски градини призоваха „да не
се използват за заклеймяване на
работещите в тази сфера“.
Таня Петрова даде насоки как
ръководството на училището в
Цонево може да кандидатства по
програма на МОН за оборудване
на два компютърни кабинета.
Поискана бе и държавна подкрепа за строеж на ново крило
на детска градина „Пролет“, за
което общината вече изработва
проект. „Четири училища и една
детска градина бяха санирани в
рамките на предишния програмен период. През новия имаме
готовност да кандидатстваме за
обновяване и на двете сгради на
СУ „Климент Охридски“, обясни
кметът Георги Георгиев. От своя
страна Таня Петрова подчерта
ангажимента на управляващите
да се финансира изграждането
на физкултурни салони в училищата, където все още липсват
такива. По думите на кмета

възможност за това предлага и
Програмата за развитие на селските райони, чрез която община
Дългопол ще кандидатстват за
два салона.
Представители на читалища
предложиха по модела на националната програма в системата
на образованието де се създаде
механизъм към Министерството
на културата за изплащане на
обезщетения при пенсиониране
и продължителен отпуск. Обсъден бе недостигът на квалифицирани кадри в малките общини
и трудностите пред поддръжката
на старите сгради. Като член на
Комисията по култура и медии,
специалист в библиотечното
дело, Емилия Милкова информира, че в новия държавен бюджет
средствата за читалищните и
регионалните библиотеки са
увеличени с 14,5%, а програмата
за обновяване на библиотечните
фондове e на стойност 1 млн. лв.
Той ще стартира през втората
половина на годината.
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Силно представяне на
момичетата ни в борбата
На 27 януари спортен
клуб „Партизани“, община
Дългопол, участва в републиканското първенство
по борба в гр. Горна Оряховица. Схватките се проведоха в рамките на 2 дни.
Спортният клуб участва с 2
състезателки – Ева Енчева
от гр. Дългопол и Севинч
Самед от Цонево. И двете
се състезаваха в категория
до 57 кг. Състезанието бе за

момичета, кадетки и девойки. Ева Енчева достигна до
финалите и се класира на
трето място на държавното
първенство. Севинч се класира пета. Емине Осман,
която е състезателка на
спортен клуб “Станка Златева” – Сливен, се окичи със
златния медал, като стана
републиканска шампионка в кат. 47 кг. На финала
тя победи безапелационЕва Енчева

Севинч Самед

но представителката на
Нова Загора с 8:0. Назифе
Таир, също състезателка
на спортен клуб “Ст. Златева” – Сливен, участва във
възрастова група кадетки
в категория до 57 кг и също
достигна до финала, но
загуби от представителката на Димитровград и се
класира на второ място в
категорията си.
През месец май двете

състезателки ще участват
на европейско първенство в
Киев, Украйна. На отбора по
борба в с. Партизани и спортен клуб по борба “Ст. Златева” – Сливен, предстои
тренировъчен лагер, който
ще се проведе в спортния
комплекс в с. Аспарухово
от 4 до 14 май, тъй като същия месец предстои отново
държавно първенство във
всички възрастови групи.
Емине Осман

Назифе Таир
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С рецитали отбелязаха 145 г.
от гибелта на Васил Левски

Тази година се навършиха 145
години от трагичната гибел на Апостола на българската свобода – Васил
Левски. В цялата страна с различни
инициативи родолюбиви българи засвидетелстваха своята признателност
към най-великия син на България за
неговото безсмъртно дело. В община
Дългопол се проведоха няколко важни
инициативи, с които бе отбелязана
годишнината. На патронния си празник
в ОУ „Васил Левски” - с. Поляците,
децата представиха песни, рецитал
и драматизация за Апостола. А в НЧ
„Н. Й. Вапцаров - 1896“ в гр. Дългопол
се проведе общински рецитал-конкурс
„145 години Левски в културната памет
на народа“ по стихове на български
автори, цитати, мисли и писма на
Левски. В конкурса взеха участие 127
любители, разпределени в 4 категории
- индивидуални изпълнители до 10
години; от 11- до 14-годишна възраст;
над 14 години и групови рецитали.
Компетентното жури в състав доц.
Живко Жечев – преподавател в Шуменския университет, Панайот Кадуров и
Злати Златев оцениха рецитаторите и
присъдиха следните награди:

Първа възрастова група: 1. Натали Владиславова – НУ „ Иван Вазов“;
2. Арзу Ферхан – СУ „Назъм Хикмет“ с.
Медовец; 3.Дамла Маригин – ОУ „Хр.
Ботев“ - с. Цонево
Втора възрастова група: 1. Денислав Станиславов Христов; 2. Полина
Тихомирова Тончева; 3. Марина Величкова Тодорова. И тримата наградени в
тази възрастова група са от колектива
на НЧ „Н. Й. Вапцаров -1896“ - гр.
Дългопол, с художествен ръководител
Ивелина Трендафилова.
В трета възрастова група първа
и втора награда няма присъдени, а
трета награда взе Джесика Асенова
Христова – НЧ „Добри Иванов 1894“ с. Аспарухово.

В категорията групови изпълнения до 10-годишна възраст награди
взеха: първо място – НУ „Иван Вазов“
- гр. Дългопол; второ място – НЧ „Н. Й.
Вапцаров -1896“ - гр. Дългопол.
При груповите изпълнители от 11до 14-годишна възраст награди взеха:
На първо място – СУ „Св. Кл. Охридски“ - гр. Дългопол;
На второ място – СУ „Назъм Хикмет“
- с. Медовец;
На трето място – НЧ „Асен Златаров“, с. Партизани.
В категорията групови изпълнители над 14-годишна възраст бяха
присъдени следните награди: 1. НЧ
„Н. Й. Вапцаров -1896“ - гр. Дългопол;
2. СУ „Св. Кл. Охридски“ - гр. Дългопол
с ръководител Пенка Николова; 3.
СУ „Св. Кл. Охридски“ - гр. Дългопол
с ръководител Зелиха Ахмед. Бяха
присъдени и няколко поощрителни
награди на Мерджан Герджиков,
Гaбриела Жекова, Грета Маврева,
Весела Маркова и Красимир Куртев.
Съставът на НУ „Иван Вазов“ - гр.
Дългопол, завоюва две престижни награди: Наградата на кмета на Община
Дългопол и наградата на ОДК „Андрей
Германов“ - гр. Дългопол.

