П Р О Т О К О Л №21
от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 27.01.2017 г.
Днес, 27.01.2017 г. в гр.Дългопол, в залата на Общински съвет – гр.Дългопол от 10:00
часа, се проведе 21-то редовно заседание на Общински съвет – Община Дългопол, Варненска
област. Присъстваха 14 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 /отсъства от 10:50ч. до 11:00ч./
3. Катерина Димитрова Тончева - присъства
4. Радка Илиева Дукова – Русева – присъства
5. Александър Неделчев Александров – присъства
6. Красен Петков Железов – присъства
7. Недялка Диянова Филчева – присъства
8. Николай Иванов Христов – присъства
9. Даниела Маринова Костадинова – присъства
10.Халил Халилов Исмаилов – присъства
11.Хатидже Мехмед Чолак – присъства
12.Муталиб Шевкет Муталиб – отсъства
13.Насуф Юсуфов Насуфов – присъства
14.Маринка Димитрова Иванова – отсъства
15.Борислав Благоев Николов – присъства
16.Лъчезар Колев Лазаров – отсъства
17.Гюлейдин Исмаил Кязим – присъства
Предварително обявен проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Питания и предложения от граждани
2.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Приемане на отчет за изпълнението на Културния календар на Община Дългопол за 2016
година.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева- Зам.- кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности"
3.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Приемане на Културния календар на Община Дългопол за 2017 година.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева- Зам.- кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности " и "Финанси и
бюджет "
4.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Приемане на отчет за изпълнението на Спортния календар на Община Дългопол за 2016
година.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева- Зам. - кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности "

5.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Приемане на Спортния календар на Община Дългопол за 2017 година.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева – Зам.- кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности " и "Финанси и
бюджет "
6.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Приемане на план за действие на Община Дългопол за интегриране на ромите и гражданите
в уязвимо социално-икономическо положение 2017-2018г.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева - Зам.- кмет ОХД
Становище:ПК”Здравеопазване и социални дейности” и ПК „Образование, култура,
младежки и спортни дейности”
7.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Определяне на допълнително стимулиране на всеки кръводарител от община Дългопол за
2017г.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет по ОХД
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
8.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Предоставяне на материали за ремонт на покривна конструкция.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет на Община Дългопол
Становище: ПК „Собственост и стопанство”
9. Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Предоставяне на материали за ремонт на покривна конструкция.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет на Община Дългопол
Становище: ПК „Собственост и стопанство”
10.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и
категории обекти за 2016 година.
Вносител: Георги Георгиев-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач.отдел УТОСТГЗ
Становище: ПК „ Собственост и стопанство"
11.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач.отдел УТОСТГЗ
Становище: ПК „ Собственост и стопанство"
12.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Актуализация на бюджета на община Дългопол към 31.12.2016г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: "Финанси и бюджет "
13.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Разглеждане и утвърждаване на направените разходи за командировки от Кмета на общината
и от Председателя на Общински съвет за периода 01.10.2016г.-31.12.2016г.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК "Финанси и бюджет"

14.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Утвърждаване на списък на длъжностите и лицата с право на транспортни разноски и
определяне на размера на поевтиняване разхода през 2017г.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова-Секретар на Община Дългопол
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
15.Докладна записка от Мариана Николаева – Председател на МКБППМН, относно:
Приемане на отчет за дейността на МКБППМН в община Дългопол.
Вносител: Мариана Николаева – Председател на МКБППМН
Докладчик: Мариана Николаева – Председател на МКБППМН
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности ", ПК ”Обществен
ред и сигурност”
16.Приемане на План за работа на ОбС-Дългопол през 2017г.
Вносител: Злати Златев – Председател на Общински съвет
Докладчик: Злати Златев – Председател на Общински съвет
Становище: Председателски съвет
17.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Изработване
на задание за горскостопански план и горскостопански план на горските територии,
собственост на Община Дългопол, попадащи в района на РДГ – Варна.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Димитрова- Лесоинженер на Община Дългопол
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК"Финанси и бюджет "
18.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане
планът на Капиталовите разходи през 2017 г. по обекти и източници на финансиране.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: Всички ПК + Председателски съвет
19.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Информация
във връзка с кандидатстване и реализиране на проекти по Оперативните програми на
Европейските фондове.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Йорданова – Зам.-кмет ИП
Становище: ПК"Стратегическо планиране и европроекти"
20.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Кандидатстване на Община Дългопол с проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и
обзавеждане на общинска образователна инфраструктура за обект СУ "Св. Климент
Охридски" - гр. Дългопол, 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: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Йорданова – Зам.-кмет ИП
Становище: ПК"Стратегическо планиране и европроекти"
21.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Издаване на
разрешение/отказ за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и
застрояване за поземлен имот 014150 по КВС на землището на гр.Дългопол, обл.Варна
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж. Емурла Емурла – Зам.-кмет УТОС
Становище: ПК „ Собственост и стопанство"
22.Докладна записка от Злати Златев – Председател на ОбС-Дългопол, относно: Приемане
на доклад за констатации на извършен одит на „Медицински център І – Дългопол” ЕООД.

Вносител: Злати Златев – Председател на ОбС-Дългопол
Докладчик: Злати Златев – Председател на ОбС-Дългопол
Становище: ПК „ Здравеопазване и социални дейности" и „Финанси и бюджет”
23.Докладна записка от Група Общински съветници, относно: Изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Дългопол, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация на второ четене.
Вносител: Група Общински съветници
Докладчик: Председатели на Политически групи
Становище: ПК ”Финанси и бюджет” и Председателски съвет
24.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
бюджета на Община Дългопол за 2017 година, индикативния годишен разчет за сметките от
ЕС и прогнозите по чл.82, ал.3 от Закона за публичните финанси.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: Всички ПК + Председателски съвет
Зл. Златев – Предс. на ОбС: На Председателски съвет беше разгледан проекта за дневен ред,
като към настоящият момент след корекциите, той е структуриран в 25 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” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Приет Дневен ред:
1.Питания и предложения от граждани
2.Отмяна на Решение №20-2/12.01.2017г., върнато със Заповед №РД-17-7706-56/24.01.2017г.
на Областния управител на област с административен център Варна.
Докладчик: Злати Златев – Председател на ОбС-Дългопол
3.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Приемане на Културния календар на Община Дългопол за 2017 година.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева- Зам.- кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности " и "Финанси и
бюджет "
4.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Приемане на Спортния календар на Община Дългопол за 2017 година.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева – Зам.- кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности " и "Финанси и
бюджет "
5.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач.отдел УТОСТГЗ
Становище: ПК „ Собственост и стопанство"
6.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане
планът на Капиталовите разходи през 2017 г. по обекти и източници на финансиране.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД

Становище: Всички ПК + Председателски съвет
7.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
бюджета на Община Дългопол за 2017 година, индикативния годишен разчет за сметките от
ЕС и прогнозите по чл.82, ал.3 от Закона за публичните финанси.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: Всички ПК + Председателски съвет
8.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Утвърждаване на списък на длъжностите и лицата с право на транспортни разноски и
определяне на размера на поевтиняване разхода през 2017г.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова-Секретар на Община Дългопол
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
9.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Определяне на допълнително стимулиране на всеки кръводарител от община Дългопол за
2017г.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет по ОХД
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
10.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Приемане на отчет за изпълнението на Културния календар на Община Дългопол за 2016
година.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева- Зам.- кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности"
11.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Приемане на отчет за изпълнението на Спортния календар на Община Дългопол за 2016
година.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева- Зам. - кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности "
12.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Актуализация на бюджета на община Дългопол към 31.12.2016г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: "Финанси и бюджет "
13.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление в Община
Дългопол за периода 01.01.2016г. – 31.12.2016г.
Вносител: Георги Георгиев-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач.отдел УТОСТГЗ
Становище: ПК „ Собственост и стопанство"
14.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Приемане на план за действие на Община Дългопол за интегриране на ромите и гражданите
в уязвимо социално-икономическо положение 2017-2018г.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева - Зам.- кмет ОХД
Становище:ПК”Здравеопазване и социални дейности” и ПК „Образование, култура,
младежки и спортни дейности”
15.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Предоставяне на материали за ремонт на покривна конструкция.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет на Община Дългопол

Докладчик: инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет на Община Дългопол
Становище: ПК „Собственост и стопанство”
16.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Предоставяне на материали за ремонт на покривна конструкция.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет на Община Дългопол
Становище: ПК „Собственост и стопанство”
17.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Разглеждане и утвърждаване на направените разходи за командировки от Кмета на общината
и от Председателя на Общински съвет за периода 01.10.2016г.-31.12.2016г.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК "Финанси и бюджет"
18.Докладна записка от Мариана Николаева – Председател на МКБППМН, относно:
Приемане на отчет за дейността на МКБППМН в община Дългопол.
Вносител: Мариана Николаева – Председател на МКБППМН
Докладчик: Мариана Николаева – Председател на МКБППМН
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности ", ПК ”Обществен
ред и сигурност”
19.Приемане на План за работа на ОбС-Дългопол през 2017г.
Вносител: Злати Златев – Председател на Общински съвет
Докладчик: Злати Златев – Председател на Общински съвет
Становище: Председателски съвет
20.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Изработване
на задание за горскостопански план и горскостопански план на горските територии,
собственост на Община Дългопол, попадащи в района на РДГ – Варна.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Димитрова- Лесоинженер на Община Дългопол
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК"Финанси и бюджет "
21.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Информация
във връзка с кандидатстване и реализиране на проекти по Оперативните програми на
Европейските фондове.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Йорданова – Зам.-кмет ИП
Становище: ПК"Стратегическо планиране и европроекти"
22.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно:
Кандидатстване на Община Дългопол с проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и
обзавеждане на общинска образователна инфраструктура за обект СУ "Св. Климент
Охридски" - гр. Дългопол, 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: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ганка Йорданова – Зам.-кмет ИП
Становище: ПК"Стратегическо планиране и европроекти"
23.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Издаване на
разрешение/отказ за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и
застрояване за поземлен имот 014150 по КВС на землището на гр.Дългопол, обл.Варна.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж. Емурла Емурла – Зам.-кмет УТОС
Становище: ПК „ Собственост и стопанство"

24.Докладна записка от Злати Златев – Председател на ОбС-Дългопол, относно: Приемане
на доклад за констатации на извършен одит на „Медицински център І – Дългопол” ЕООД.
Вносител: Злати Златев – Председател на ОбС-Дългопол
Докладчик: Злати Златев – Председател на ОбС-Дългопол
Становище: ПК „ Здравеопазване и социални дейности" и „Финанси и бюджет”
25.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Определяне
размера на основните месечни работни заплати на Кметове на кметства и Кметските
наместници в Община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова-Секретар на Община Дългопол
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Питания и предложения от граждани.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Към настоящия момент няма постъпили питания от граждани.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Отмяна на Решение №20-2/12.01.2017г., върнато със Заповед №РД-177706-56/24.01.2017г. на Областния управител на област с административен център Варна.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, вчера със Заповед №РД-17-7706-56/24.01.2017г. на г-н
Пасев - Областен управител на област с административен център Варна, беше върнато
Решение №20-2/12.01.2017г. на Общински съвет-Дългопол, с мотив неспазване на чл.26 от
Закона за нормативните актове. Наше задължение е да отменим това Решение. Който е
съгласен да бъде отменено Решение №20-2/12.01.2017г. на Общински съвет-Дългопол, моля
да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, на основание чл.45,
ал.4 от ЗМСМА, чл.32, ал.1 от ЗА и чл.26 от ЗНА, Общински съвет – Дългопол прие
РЕШЕНИЕ 21 – 2
Отменя, като незаконосъобразно Решение №20-2/12.01.2017г. на Общински съвет-Дългопол,
относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет - Дългопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация на първо четене.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на Културния календар на Община Дългопол за 2017 година.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности " и "Финанси и бюджет "?
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: Становището на комисията е да бъде приет
проекта за решение.
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1,
т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 21 – 3
Приема Културен календар на Община Дългопол за 2017 година.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет на
Община Дългопол, относно: Приемане на Спортния календар на Община Дългопол за 2017
година.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности " и "Финанси и бюджет "?
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: Становището на комисията е да бъде приет
проекта за решение.
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1,
т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 21 – 4
Приема Спортен календар на Община Дългопол за 2017 година.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол,
относно: Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017
г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Становището на комисията е 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

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

отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1
т.8 от ЗМСМА, и във вр, с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2 от
Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 21 – 5
1.Приема
Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за
2017 година.
2.Упълномощава и задължава Кмета на Общината да предприеме законосъобразни действия
за изпълнение на настоящата програма.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане планът на Капиталовите разходи през 2017 г. по обекти и източници на
финансиране.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е обобщеното
становището на Председателски съвет?
Б. Николов – Зам.-Предс. на ОбС: Обобщеното становището на Председателски съвет е да
бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 52, ал.1
и чл.21, ал. 1 т. 6, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от

Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017г. и ПМС №
374/22.12.2016г. за неговото изпълнение, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 21 – 6
Приема планът на капиталовите разходи по капиталовата програма по обекти и по източници
на финансиране за 2017г. на община Дългопол, съгласно приложението неразделна част от
докладната записка.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на бюджета на Община Дългопол за 2017 година, индикативния годишен
разчет за сметките от ЕС и прогнозите по чл.82, ал.3 от Закона за публичните финанси.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е обобщеното
становището на Председателски съвет?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Обобщеното становище на Председателски съвет е да бъде
приет проекта за решение, като в ПК „Финанси и бюджет” постъпи предложение в частта,
която касае „Ученически столове” да бъде заложена сумата от 38 000лв., която да бъде
разпределена на принципа „брой ученик”.
Г. Георгиев – Кмет на Община Дългопол: Нямам нищо против ученическото столово
хранене, обаче втора година, виждате, че бюджета е на дефицит. Разбира се, във всяка
бюджетна организация, била тя и второстепенна, всеки ръководител има право да взима
решения. Аз като ръководител на Общината съм преценил, че след като сме на дефицит, ние
няма да имаме увеличение на заплатите. Единственото изключение е за минималните
заплати, където ги вкарваме в рамки и за кметовете, на които им вдигаме с 5% заплатите.
Всички училища изпълняват бюджета и си вдигат заплатите с 10%. На второ място искам да
изтъкна, че ние дофинансираме детската градина в Дългопол с около 40 000лв., благодарение
на това, че двете училища – НУ „Иван Вазов” и СУ „Св. Климент Охридски”, са взели част
от децата. На детската градина не и достигат 16 деца, за да бъде на нула и общината изважда
40 000лв. и ги дава, като съответно НУ „Иван Вазов” и СУ „Св. Климент Охридски” си
увеличават бюджетите със сумата на децата, които са привлекли. На трето място искам да
изтъкна, че това ваше предложение не е обезпечено, защото то няма насреща си приходи.
Така, че всеки да гласува по съвест.
Ал. Александров – Общински съветник: Аз искам да опонирам веднага на Кмета на
общината. Да, действително училищата ще вдигнат с 10% заплатите си, но това е по
постановление на Министерски съвет. Ако в общината беше дошло постановление на
Министерски съвет да се вдигнат заплатите на държавните служители с 5%, Вие щяхте да го
изпълните. Плюс това има изрично указание всяко повишение на стандарта, който се
получава в училищата, да отиде единствено и само за повишение на заплатите. Така, че
директорите на училища няма как да не ги вдигнат с тези 10%, защото е обезпечено и
финансово. Второто, което казахте, че училищата са взели 5 – годишните деца, сякаш са
направили някакво нарушение, не, Закона им позволява 5 и 6 – годишните деца да учат и в
училищата. На Вашият въпрос защо 5 и 6 – годишните деца учат в училищата, бих попитал
защо 3 и 4 – годишните деца не са в детската градина, защото те не са в училищата и няма
как да се оправдаем, че са там? Но 16 деца по 2 000лв. са 32 000лв., Вие дофинансирате
40 000лв. – супер! Но не е това мотива. Виждаме, че ги дофинансирате с 240 000лв., с
останалите 200 000лв. какъв е мотива да ги дофинансирате? Онова зрънце и магическа
пръчка, които ще оправят всичко, казваме, че това е бюджета на ученическите столове. Аз и
на комисията го казах, съгласен съм с всички Ваши аргументи, че може би няма община в
околността да го изпълнява и т.н., знам и общини, където децата се хранят на кетъринг, там
имат и по 15лв. джобни пари учениците и т.н., родителите са състоятелни, но при нашите
деца има и такива, при които единствената топла храна, която ядат за деня е храната от
ученическия стол. Така, че тази социална функция, която я имаме от години наред, със

старите съветници тук сме се борили със зъби и нокти да я запазим, не искам да бъда оня
съветник, който ще я гласува и ще я закрие. По същата причина предложих и в „Оркестри и
ансамбли” да има 5 000лв., за да не закриваме функцията. А откъде ще дойдат парите, в
приходната част мисля, че много лесно би било осигурено. Имаме заложени 1 260 000 лв.,
които имаме план как да си ги доставим, 1% от тях да вземем са 120 000лв., говорим за
38 000лв. Ако общината съумее 1% от недоборите си да събере, то би финансирала тази
дейност, даже ще остане един голям остатък. Аз предлагам в Приложение №2 – приходна
част, да завишим „Приходи от продажба на стоки и услуги” с 38 000лв., а след това в
изпълнение на бюджета, ако имаме събиране на добори в друга част, Кмета на общината с
вътрешна заповед да го промени. Тъй като нямаме готовност да предложим разпределение в
„Ученически столове” на тези 38 000лв., предлагам да упълномощим Кмета, това е негово
право, вътре във функцията да го разпредели както той сметне за добре. Призовавам
съветниците, това е една от малкото социални дейности, която е останала в общината, нека
да не я закриваме.
Г. Георгиев – Кмет на Община Дългопол: Една поправка само – не дофинансираме
250 000лв., а 90 000лв.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, предлагам на гласуване предложението на ПК
„Финанси и бюджет” в частта, която касае „Ученически столове” да бъде заложена сумата от
38 000лв., която да бъде разпределена на принципа „брой ученик”. Който е съгласен с това
предложение, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 8 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5 гласа.
ПРИЕМА СЕ.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение от докладната за приемане на Бюджет 2017г., да бъде приет за решение
на ОбС-Дългопол с така приетата поправка, 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” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
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„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
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„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
отсъства
„ЗА”

С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 52, ал.1
и чл.21, ал. 1 т. 6, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от
Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017г. и ПМС №
374/22.12.2016г. за неговото изпълнение, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 21 – 7
1.Приема бюджета на община Дългопол за 2017г. както следва:
1.1. По приходната част в размер на 9 640 228 лв. в т.ч.:
1.1.1. приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 5 401 741 лв.
/Приложение № 1/ в т.ч.:
1.1.1.1. обща субсидия за делегирани от държавата дейности – 5 081 415 лв.
1.1.1.2. преходен остатък от 2016г. – 320 326 лв., /приложение № 1.1/
1.1.2. приходи за местни дейности в размер на 4 238 487 лв. /приложение № 2/ в
т.ч.:
1.1.2.1. данъчни приходи – 399 000 лв.
1.1.2.2. неданъчни приходи – 1 446 635 лв.
1.1.2.3. изравнителна субсидия – 1 066 300 лв.
1.1.2.4. целева субсидия за зимно поддържане и текущ ремонт – 82 500 лв.
1.1.2.4. целева субсидия за капиталови разходи – 444 700 лв.
1.1.2.5. операции с финансови активи – 709 214 лв.
1.1.2.6. преходен остатък – 90 138 лв. /Приложение № 1.1./
1.2. По разходната част в размер на 9 640 228 лв., разпределени по функции, групи,
дейности и параграфи, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности – 5 401 741 лв. /приложение № 3/
1.2.2. За местни дейности – 3 909 757 лв. /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 – 328730 лв.
/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 01.01.2017г., разпределени по
месеци, съгласно Приложение № 5.
3. Приема прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи
договори, съгласно приложение № 6;
4. Определя максималния годишен размер на плащанията по дълга и поемането
на нов общински дълг както следва:
4.1. Максимален годишен размер на плащанията по общинския дълг за 2017г. –
435 043 лв.
4.2. Общински гаранции, които могат да бъдат издадени през 2017г. – 184 898 лв.
4.3. Определя лимит за поемане на нов общински дълг – 910 000 лв.
4.4. Определя максимален размер на общинския дълг към края на годината – 933 178 лв.
5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
5.1. За СБКО на персонала, определени в рамките на 3 на сто на база начислените трудови
възнаграждения, включително и социалните осигуровки.

5.2. 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».
5.3. За представителни разходи на общинския съвет в размер 2 на сто от общия годишен
размер на разходите за издръжка на дейност «Общински съвет».
5.4. За разходи за общински културни мероприятия – 25 000 лв.
5.5. За разходи за общински спортни мероприяия – 26 950 лв.
5.6. Разходи за помощи по решение на общински съвет не по вече от 9 000 лв.
5.7. Средства за работно облекло на персонал по служебни и трудови правоотношения не
по вече от 43 000 лв.
5.8. Сума в размер на 5 620 лв. за изплащане на членски внос в сдружения, в които членува
общината.
5.9.Текущи субсидии за дейност на спортни клубове, регистрирани като юридически лица
с нестопанска цел – до 11 000 лв.
5.10. Текущи субсидии за издръжка /отопление на читалищния салон/ на НЧ
«Н.Й.Вапцаров» гр Дългопол– 5 500 лв..
5.11. Субсидии за дофинансиране на маломерни паралелки в училищата – 25 000 лв.
5.12. Трансфери за подпомагане разходите за гориво на ПУ – Дългопол – 8 000 лв.
5.13. Субсидии за подпомагане ученическото столово хранене – 38 000 лв.
6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз в размер на 234 287 лв., съгласно приложение № 7;
7. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за
периода 2018-2020г., съгласно приложение № 2 и № 4;



























8. Определя Второстепенните разпоредители с делегиран бюджет през 2017 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 «Кирилл и Методий» с. Боряна;
Читалище «Лиляна Димитрова» с. Поляците;
Читалище «Просвета» с. Величково;
Читалище «Асен Златаров» с. Партизани;
Читалище «Назъм Хикмет» с. Лопушна;
Читалище «Али Ямурлов» с. Медовец;
Читалище «Христо Ботев» с. Крсимир;
Читалище «Светлина» с. Сава;
Читалище «Кирилл и Методий» СКВ. Яворово;
Читалище «Светлина» с. Камен дял;



Читалище «Петко Иванов Недев» с. Комунари;

8.1. Приема бюджетите на второстепенните разпоредители с делегиран бюджет както
следва:
 Бюджет на училищата – 3 460 162 лв., в т.ч. дофинансиране на маломерни паралелки –
25 000 лв.
 Бюджет на Детските градини – 893 334 лв. в т.ч. за издръжка 230 000 лв.
 Бюджет на Центъра за подкрепа на личностно развитие – 37 832 лв.
 Бюджет на Читалищата – 209 900 лв., в т.ч. дофинансиране на Читалище Дългопол– 5
500 лв.
9. Определя като разпоредител с бюджет през 2017г. Общински Музей гр. Дългопол
с бюджет 61 500 лв.;
10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017г. по бюджета на общината , като наличните към края на годината
задължения за разходи не могат да надвишават -1 308 596 лв. и определя максимален размер
на ангажиментите за разходи които могат да бъдат поети през 2017г., като наличните към края
на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават – 4 361 986 лв.
11. Одобрява план-график за обслужване на просрочените задължения от минали години,
които да бъдат разплатени от бюджета за 2017г. в размер на 76 874 лв. и просрочени
вземания, които да бъдат събрани през 2017г. в размер на 1 260 354 лв., съгласно Приложения
№ № 8 и 9;
12. Възлага на кмета на общината:
12.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с
делегиран бюджет и разпоредители с бюджет.
12.2. 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.
13. При спазване общия размер на бюджета и при възникнали неотложни и доказани
потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго, предоставя
следните правомощия на кмета на общината:
13.1. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от
една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в
частта на местните дейности.
13.2. Да се разпорежда с резерва за непредвидени и неотложни разходи;
13.3. При възникнала необходимост от предварително финансиране на проекти по
оперативните програми да прехвърля временни безлихвени заеми от бюджета на общината
към сметките за средства от ЕС, при условие, че не се нарушава финансирането на
делегираните държавни и местни дейности.
14. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
съфинансиране на общински програми и проекти;
15. 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.
16. Разходването на бюджетните средства (без целевите средства) се осъществява при
съблюдаване на следните приоритети:
16.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на
предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови
възнаграждения и стипендии са приоритетни.
16.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за
обслужване на общинския дълг; за трудови разходи; за покриване на просрочените задължения
от минали години; за разходи, свързани с дейности, за които се събират такси; за хранителни
продукти; неотложни сезонни разходи – горива, ел. енергия, отопление, вода и неотложни
текущи ремонти.

17. Приема бюджетната прогноза на контролираните от общината дружества, съгласно
приложение № 10.
18. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно
Приложение № 11.
ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет на Община
Дългопол, относно: Утвърждаване на списък на длъжностите и лицата с право на
транспортни разноски и определяне на размера на поевтиняване разхода през 2017г.
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, като в списъка бъде
включена Зийнеб Зия Юсуфова – ИД Началник на ОСЗ гр.Провадия, офис Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Погледнато от правна гледна точка, това лице няма право да
бъде добавено в този списък, защото е извън обсега на Общинска администрация, тя не е
част от тази администрация. Знаете, че ако се приеме г-н Георгиев ще оспори акта на
Общински съвет и тогава и останалите 20 човека от този списък ще пострадат заради
неприети пътни разходи.
Кр. Железов – Общински съветник: Направихте манипулация с изказването. На комисията
по финанси от администрацията беше предложен текст от Закона, където видяхме, че това
наше решение няма да противоречи, нещо повече, то може да се тълкува по-разширително.
Ако лицето бъде прието, че не трябва да участва в този списък, то това ще бъде частично по
отношение на нея,т.е. няма да има последващи действия за всички лица, които са в списъка.
В 10:50 ч. Добромир Иванов излезе от залата и заседанието продължи с 13 общински
съветника.
Ал. Александров – Общински съветник: Нека да си спомним решението на Общински
съвет, което беше за включване на въпросната госпожа към списъка. Решението беше да се
включи тъй като извършва услуги в полза на населението. Сега е тя, утре може да бъде някой
от Медовец, от Провадия….и на него трябва да поемем, защото извършва услуги на нашето
население
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, предлагам на гласуване предложението на ПК
„Финанси и бюджет”, Зийнеб Зия Юсуфова – ВРИД Началник на ОСЗ гр.Провадия, офис
Дългопол, да бъде включена в списъка на длъжностите и лицата с право на транспортни
разноски. Който е съгласен с това предложение, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 7 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5 гласа.
ПРИЕМА СЕ.
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 с така приетото допълнение,
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

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

„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
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
„Възд. се”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„Възд. се”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 8 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5 гласа;
С 8 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5, на основание чл. 21, ал.1,
т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА във вр. с чл. 39, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от ПМС 374/22.12.2016 г., Общински
съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 21 – 8
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 2017 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 2017 г. - Приложение №1.
В 11:00ч. бе обявена 10 минутна почивка, след което заседанието продължи със 14
общински съветника.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, преди да продължим със следващата точка от дневния
ред, искам да ви обърна внимание, че съгласно чл.27, ал.4 от ЗМСМА, Решенията на
общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 20 се вземат с мнозинство
повече от половината от общия брой на съветниците.
Кр. Железов – Общински съветник: Защо основанието е чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА? Как
решихте, че точно т.6 е основанието?
К. Балинова – Секретар на Община Дългопол: Основанието, уважаеми г-жи и г-да
Общински съветници, за изготвянето на списъка с длъжностите и лицата, които имат право
на транспортни разходи, това са Наредбата за пътнически разходи на служителите и
Постановлението за изпълнение на Закона за държавния бюджет, в случая Закона за 2017г.
ПМС 374, чл. 39 е казано, че бюджетните организации могат да поемат и извършват разходи
за пътуванията на работниците и служителите. Тъй като това е Постановлението което касае
изпълнение на бюджета, затова е цитирана т.6 от чл.21 на ЗМСМА, която казва, че
Общински съвет приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и
приема отчета за изпълнението му, това е бюджетен разход и затова сме цитирали като
основание т.6. Въпросната г-жа Юсуфова не е от структурата на общинска администрация и
поради тази причина не е в списъка.
Ал. Александров – Общински съветник: Госпожо Балинова, т.6 касае единствено и само
бюджета, не свързаните с него. Да вържем всеки разход на общината, който и да е той с

бюджета, би трябвало и при кръводарителите да имаме гласували 9 общински съветника. По
Вашата логика означава, всяко решение свързано с пари трябва да бъде гласувано от 9
общински съветника.
Н. Христов – Общински съветник: Докладната е некоректно написана с т. 6.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, всички сме гледали въпросната докладна, сега ли
забелязахте, че е некоректно написана? Оставям всичко в ръцете на г-н Георгиев, ако иска да
оспорва, ако иска да не изпълнява решението.
Кр. Железов – Общински съветник: Има си Областен управител и Административен съд. Те
да решат!
ПО ТОЧКА ДЕВЕТ: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет на Община
Дългопол, относно: Определяне на допълнително стимулиране на всеки кръводарител от
община Дългопол за 2017г.
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 гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1,
т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 21 – 9
Общински съвет – Дългопол определя стимулиране на всеки кръводарител от общината за
2017 г. – Парични средства в размер на 20 лв. / двадесет лева /.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на отчет за изпълнението на Културния календар на Община
Дългопол за 2016 година.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности "?
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: Становището на комисията 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” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1,
т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 21 – 10
Приема отчет за изпълнението на Културния календар на Община Дългопол за 2016 година.

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет на
Община Дългопол, относно: Приемане на отчет за изпълнението на Спортния календар на
Община Дългопол за 2016 година.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности "?
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: Становището на комисията 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” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1,
т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 21 – 11
Приема отчет за изпълнението на Спортния календар на Община Дългопол за 2016 година.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Актуализация на бюджета на община Дългопол към 31.12.2016г.
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!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1
т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал.2 от Закона

за публичните финанси и чл.23, ал.З от Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 21 – 12
1. Приема актуализация на бюджета към 31.12.2016г., както следва:
1.1. Приема компенсирани промени по ЕБК по приходите и увеличава планът на
приходната част със сумата 377 681 л в . , съгласно приложения №№ 1 и 3, колона 7;
1.2. Приема компенсираните промени по планът на разходите по дейности, групи и
функции, и по ЕБК и увеличава планът на разходната част със сумата 377 681 лв., съгласно
приложение №№ 3 и 4, колона 7;
2. Задължава кмета на община Дългопол да извърши необходимата актуализация по
разходните подпараграфи в дейностите до размера на уточнения план, съгласно приетата
актуализация.

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от
нейното управление в Община Дългопол за периода 01.01.2016г. – 31.12.2016г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Становището на комисията 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” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 66 „а”
на ЗОС и чл.4, ал.6 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на ОбС-Дългопол, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 21 – 13
Приема отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното
управление в община Дългопол за периода 01.01.2016г.-31.12.2016 година, съгласно
Приложенията.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет
на Община Дългопол, относно: Приемане на план за действие на Община Дългопол за
интегриране на ромите и гражданите в уязвимо социално-икономическо положение 20172018г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности " и "Здравеопазване и социални
дейности "?
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: Становището на комисията е да бъде приет
проекта за решение.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: 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” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал.1,
т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 21 – 14
Общински съвет – Дългопол приема план за действие на община Дългопол за
интегриране на ромите и гражданите в уязвимо социални-икономическо положение 20172018 година.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет на
Община Дългопол, относно: Предоставяне на материали за ремонт на покривна конструкция.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Становището на комисията е да не бъде приет проекта за
решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
„Против”
1. Злати Станев Златев
„Против”
2. Добромир Василев Иванов
„Възд. се”
3. Катерина Димитрова Тончева
„Възд. се”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „Възд. се”
„Възд. се”
6. Красен Петков Железов
„Възд. се”
7. Недялка Диянова Филчева
„Против”
8. Николай Иванов Христов
„Против”
9. Даниела Маринова Костадинова
„Против”
10.Халил Халилов Исмаилов
„Възд. се”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„Възд. се”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
„Против”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„Против”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – няма;
“ПРОТИВ” – 7 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 7 гласа;
С 0 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 7, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 7, на основание чл.21, ал. 1,
т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 21 – 15
Не предоставя на лицето Станка Добрева Димова от гр. Дългопол строителни материали за
отремонтиране на покривна конструкция.

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет
на Община Дългопол, относно: Предоставяне на материали за ремонт на покривна
конструкция.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Становището на комисията е да бъде приет проекта за
решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал. 1,
т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 21 – 16
І. Предоставя на лицето Вълчо Христов Вълчев строителни материали за отремонтиране на
покривна конструкция.
1. Три броя греди 14/14/400 см
2. Един брой гипсокартон огнеустойчив
3. Две торби гипс-сатен
4. Един кубик дървен материал (дъски)
ІІ. Възлага на Кмета на Община Дългопол да предприеме съответните действия за
изпълнение на настоящето решение.
ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ВРИД Кмет
на Община Дългопол, относно: Разглеждане и утвърждаване на направените разходи за
командировки от Кмета на общината и от Председателя на Общински съвет за периода
01.10.2016г.-31.12.2016г.
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!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 8, ал. 4
от Наредбата за командировките в страната и чужбина и чл. 21, ал. 1. т.6 от ЗМСМА,
Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 21 – 17
1. Утвърждава изразходваните средства за командировки в страната и чужбина за периода
01.10.2016г. до 31.12.2016г. както следва:
На Георги Георгиев - Кмет на община - 231,95 лв. за командировки в страната;
На Злати Златев - Председател на общински съвет - 80 лв. за командировки в страната.
ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА: Докладна записка от Мариана Николаева – Председател
на МКБППМН, относно: Приемане на отчет за дейността на МКБППМН в община Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности " и "Обществен ред и
сигурност"?
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: Становището на комисията е да бъде приет
проекта за решение.
Д. Иванов – Предс. на ПК ОРС: 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” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.

С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание
чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,чл.7,ал.2 от ЗБППМН, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 21 – 18
Приема отчет за дейността на МКБППМН-Дългопол за 2016 година.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА: Приемане на План за работа на ОбС-Дългопол през
2017г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на Председателски съвет?
Б. Николов – Зам.-Предс. на ОбС: Становището на ПрС 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” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1,
т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 21 – 19
Приема План за работа на Общински съвет - Дългопол през 2017г.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Изработване на задание за горскостопански план и горскостопански план
на горските територии, собственост на Община Дългопол, попадащи в района на РДГ –
Варна.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Собственост и стопанство” и ПК "Финанси и бюджет "?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Становището на комисията е да бъде приет проекта за
решение.
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
1. Злати Станев Златев
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

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

„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.
1, т.8, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във
връзка с чл. 11, ал. 1 от Закона за общинска собственост чл. 13, an. 1, 4, 5 и 7 и чл. 14 от
Закона за горите във връзка с чл. 61 - чл. 63 от Наредба № 18 от 07.10.2015 г. за
инвентаризация и планиране в горските територии, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 21 – 20
1. Дава съгласие за изработване на задание за горскостопански план и горскостопански план
на горските територии, собственост на Община Дългопол, с цел определяне допустимия размер на
ползването на горските ресурси и насоките за постигане целите на управлението на горските
територии за срок от 10 години.
2. Определя сумата до 30 хил. лева за изготвяне на плана.
3. Възлага на Кмета на Община Дългопол да предприеме всички необходими действия по
изпълнение на приетите решения.

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на
Община Дългопол, относно: Информация във връзка с кандидатстване и реализиране на
проекти по Оперативните програми на Европейските фондове.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Стратегическо планиране и европроекти?
Н. Христов – Секретар на ПК СПЕП: Становището на комисията 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” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1,
т.24 във връзка с чл. 44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 21 – 21
1. Приема информация във връзка с кандидатстване и реализиране на проекти по
оперативните програми на Европейските фондове.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на
Община Дългопол, относно: Кандидатстване на Община Дългопол с проект „Реконструкция,
ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура за обект СУ
"Св. Климент Охридски" - гр. Дългопол, 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?
Н. Христов – Секретар на ПК СПЕП: Становището на комисията 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” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 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 21 – 22
1. Община Дългопол да кандидатства с проект „Реконструкция, ремонт, оборудване
и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура за обект СУ "Св. Климент
Охридски" - гр. Дългопол, община Дългопол" по
реда на Наредба за прилагане на 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.
2. Общински съвет Дългопол декларира, че дейностите, включени в проект с
„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна
инфраструкту ра за обект СУ "Св. Климент Охридски" - гр. Дългопол, община
Дългопол", 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 с „Реконструкция, ремонт, оборудваше и обзавеждаше на общинска
образователна инфраструктура за обект СУ "Св. Климент Охридски" - гр.
Дългопол, община Дългопол".
4. Упълномощава Кмета на Община Дългопол да предприеме всички действия във
връзка с кандидатстване с проект с „Реконструкция, ремонт, оборудване и
обзавеждане на общинска образователна инфраструктура за обект СУ "Св.
Климент Охридски" - гр. Дългопол, община Дългопол"по мярка мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на
селските райони за-периода 2014 - 2020 г.

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на
Община Дългопол, относно: Издаване на разрешение/отказ за изработване на Подробен
устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот 014150 по КВС на
землището на гр.Дългопол, обл.Варна.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Становището на комисията е да се направи отказ за
издаване на разрешение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение за отказ да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, съобразно становище на
експертния съвет по устройство на територията изразено в т.15 от протокол №1/05.01.2017 г.
и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124б, ал.5 ЗУТ, Общински съвет – Дългопол
прие:
РЕШЕНИЕ 21 – 23
Общински съвет - гр.Дългопол отказва да издаде разрешение за изработване на Подробен
устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на имот № 014150 с площ 5,000 дка
находящ се в землището на гр.Дългопол, обл.Варна, местност „Зерелика” за промяна предназначението на
част от имота от земеделска земя в производствен терен поради липса на основания по чл.59 и чл.109, ал.3
от ЗУТ. Няма действащ Общ устройствен план който да предвижда застрояване на територията.
Отказът да се съобщи по реда на АПК. Същият може да бъде оспорван по реда на чл.215 от ЗУТ.

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Злати Златев – Председател на
ОбС-Дългопол, относно: Приемане на доклад за констатации на извършен одит на „Медицински
център І – Дългопол” ЕООД.
Г. Георгиев – Кмет на Община Дългопол: Доста дебати имаше около тази проверка, но всички виждате,
че от всяка проверка има някакъв смисъл. Д-р Диянова също видя къде са нещата, които трябва да се
коригират, аз също. Общински съвет е принципала и ние ще дадем някои препоръки, които ще се
припокрият с тези на одиторите. Ще дадем предложение да се извадят някои активи от капитала на
дружеството, а това, което остане като партида ще се прехвърли на самото дружество. Ние помагаме на
Медицинския център с отопление и с някои ремонти, а Общински съвет трябва да вземе решение как
Общинското дружество да си покрие някои разходи.
Ал. Александров – Общински съветник: Аз прочетох одиторския доклад, опитали сте се да влезете в
детайли. Какво е Вашето становище, отделно от тези констатации, които сте направили? Ако олекотим
капитала на дружеството с изваждане на някои активи, които носят амортизации и ако намерим механизъм
за дофинансиране на Медицинския център, има ли той бъдеще в общината?
Мариан Николов – Одитор: Преди всичко искам да благодаря на д-р Диянова, защото когато се
изпълняват такива ангажименти, ако на този, когото му е възложено, няма съдействието на дружеството,
нищо не би могъл да направи. Така, че онова, което ние сме констатирали изцяло е, защото д-р Диянова
беше така добра да ни даде възможността за достъп до цялата информация. Нашето разбиране е следното:
дали да има здравно заведение, каквото е Медицинския център в Дългопол или не, е въпрос на преценка в
случая на общността от гледна точка на ползата от това тази непосредствена медицинска грижа да е на
разположение на живеещите в рамките на общината. От там нататък ние видяхме периода, който беше
обект на проверка за нас, че Медицинския център се е фокусирал преди всичко върху това да осигури
възможността за достъп до медицинска грижа тук в Дългопол, не в Провадия, не във Варна или някъде
другаде. Естествено всяка една подобна дейност има своята издръжка и своята цена. В тази връзка от
финансова гледна точка според нас поне би трябвало да се разсъждава по следният начин: едно подобно
предприятие има т.нар. постоянни разходи, които независимо дали влиза един пациент, който е
финансиран по здравна каса или десет, тези постоянни разходи са факт. От там насетне, следващите, като
например консумативи, ние ги наричаме променливи разходи, които са функция на обема на дейността, те
са втората компонента от издръжката на едно такова начинание като Медицинския център. От това, което
ние видяхме, ние считаме, че няколко са нещата, които биха подпомогнали първо Медицинския център в
разтоварване на несвойствени за него дейности и разходи и второ биха подпомогнали вас като Общински
съвет да прецените с колко вие фактически бихте могли да подпомогнете Медицинския център, така че той
да функционира адекватно. В първият аспект неща, които биха разтоварили дружеството, това са първо
активи, които то не използва – здравни служби и сгради, които са разположени в други населени места в
общината и ефективно не се използват, свързани са с дължимост на местни данъци и такси, свързани са с
добра грижа, която така или иначе в един момент някой трябва да положи. Доколкото разбираме това в
действителност не са активи, които се използват от здравното заведение и вероятно общината като
собственик на капитала би трябвало да прецени как по-ефективно да използва. Най-вероятно механизма е
да ги извади от имуществения състав на Медицинския център и да прецени какво друго да прави с тях.
Освен това ние констатирахме, че по някаква причина назад във времето има объркване в регистрите на
местни данъци и такси, в резултат на което активи, които са в патримониума на дружеството, данъците за

тях се плащат от община Дългопол и те се водят на партидата на община Дългопол, независимо, че тези
недвижими имоти са в структурата на активите на търговското дружество. Нашето предложение беше вие
като Общински съвет да прецените по какъв начин да коригирате това недоразумение. Ние констатирахме,
освен това, че има разходи по повод издръжката на Медицинския център, които директно се заплащат не
от дружеството, т.е вие не финансирате дружеството, а то да плаща тези разходи, а директно общината е
тази, която покрива тези задължения. Не считам, че това непременно е някакъв правен проблем, но той се
нуждае от прецизиране. От една страна по този начин, когато вие гледате финансовото състояние на
Медицинския център, след като прецизирате това, ще можете по-ясно да разберете то всъщност успява ли
да се самоиздържа, тук не говоря за финансов резултат печалба или загуба, а като пари – колко пари
получава дружеството по линия на дейности, които върши и колко пари то харчи във връзка с тази си
активност, защото всичко онова, което е свързано с неговото функциониране вие ще можете да видите там,
във финансовите отчети на дружеството. Що се отнася до неговата дейност – доколкото разбираме, една не
малка част от пациентите на Медицинския център, са неосигурени лица, което сами разбирате какво
означава – не можем да очакваме лекарите, които работят там да кажат на някого „махай се, няма да те
лекувам, защото ти си неосигурен”, т.е. те правят това, тези техни действия струват пари и те са част от
издръжката на Медицинския център. Вероятно това е обективна даденост, която няма как да контролирате
и да подобрите. Може би бихте могли да прецените какви възможности има, така че по-голямата част от
населението на община Дългопол, да привлечете под формата на профилактични прегледи или друга
превенция, която да бъде извършена от страна на Медицинския център. По този начин първо постигаме
социалният ефект „добро здраве”, второ тази активност на Медицинския център се финансира по линия на
Здравна каса и дисциплинираме хората да ползват здравни услуги, осигурявайки се за това. Последното
минава през вас като Общински съвет да намерите възможност на тези хора да работят. В заключение, за
да резюмирам отговора си на Вашият въпрос, вероятно ако вие предприемете конкретни действия за
подпомагане на Медицинския център, той би бил в състояние да се самоиздържа с известна, надявам се,
малка финансова подкрепа от страна на общината, но затова ние горещо препоръчваме – опитайте заедно с
д-р Диянова да направите един паричен поток, т.е. постъпление – плащане, за да видите как това би
изглеждало на годишна база и колко би бил недостига, който вие като Общински съвет да финансирате.
Г. Георгиев – Кмет на Община Дългопол: Дружеството може да съществува, обаче ние трябва да
предприемем мерки в две посоки – изваждане на активите, които нямат място там и които не са живи и
отдаването им по решение на Общински съвет, ако могат кметствата да си ги ползват по някакъв начин и
да взимат наем. Общината има чрез решение на Общински съвет начин да дофинансира дружеството, било
то чрез увеличение на капитала или чрез някаква субсидия. Разбира се ще трябва да се предприемат мерки
и от самото дружество, тъй като основният им разход е за заплати, които са около 60%, плюс осигуровки
18%, а обичайният разход по статистика е около 45-50%. Така че с усилия и от двете страни ще се получат
нещата.
Ал. Александров – Общински съветник: Всичко това, което кмета и одитора казаха е вярно. Но не знам
дали ви направи впечатление едно изречение, което одитора каза, че политиките на общината трябва да са
свързани със здравната култура на хората – дейности по профилактични прегледи по училища, детски
градини, по възрастови категории хора. Общинският съвет може да приеме такива програми, да ги възложи
на Медицинския център и той да си търси финансиране от Здравната каса за тези дейности, включително и
общината да плаща за това, защото примерно един профилактичен преглед по трудовата медицина е около
40лв. Три стъпки според мен трябва да се предприемат 1.прецизиране на капитала на дружеството
2.прецизиране на финансите и 3.здравни политики от общината.

Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, нека да чуем какво е становището на ПК
"Здравеопазване и социални дейности " и „Финанси и бюджет”.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Да бъде приет одиторския доклад.
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Да бъде приет одиторския доклад.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде приет
докладът за констатации на извършения одит на „Медицински център І – Дългопол” ЕООД, моля
да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал.1,
т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 21 – 24
1. Приема Доклада за констатации на „Медицински център І – Дългопол” ЕООД,
изготвен от „Приморска одиторска компания” – гр. Варна, ведно с направените
препоръки.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на
Община Дългопол, относно: Определяне размера на основните месечни работни заплати на
Кметове на кметства и Кметските наместници в Община Дългопол.
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!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
„ЗА”
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
отсъства
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21,ал. 1,
т. 5 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 21 – 25
1. Определя индивидуалните основни месечни заплати на Кметове на кметства и
Кметски наместници в Община Дългопол, считано от 01.02.2017 г., както следва:
Кмет/кметски наместник

1

Община/Кметство/кметско
наместничество
Кмет на кметство с. Цонево

Недка Петрова Василева

Брой
жители
2787

Основно
възнагр.
870,00 лв.

3

Кмет на кметство с. Медовец

Мустафа Юнуз Исмаил

2049

850,00 лв.

4

Кмет на кметство с. Партизани

Хасан Хюсеин Асан

1437

820,00 лв.

5

Кмет на кметство с. Лопушна

Ниази Хасан Хасан

1265

820,00 лв.

6

Кмет на кметство с. Поляците

Хасан Али Хасан

931

820,00 лв.

7
8
9

Кмет на кметство с. Величково
Кмет на кметство с. Аспарухово
Кмет на кметство с. Рояк

Цеца Найчева Димова
Мария Христова Георгиева
Мехмед Али Кодран

632
548
348

790,00 лв.
790,00 лв.
730,00 лв.

10
11

Кмет на кметство с. Камен дял
Кмет на кметство с. Сава

236
223

650,00 лв.
650,00 лв.

12

Кмет на кметство с. Боряна

213

650,00 лв.

13

Кмет на кметство с. Комунари

101

550,00 лв.

14

Кметски наместник с. Красимир

69

550,00 лв.

15

Кметски наместник с. Арковна

49

550,00 лв.

16

Кметски наместник Сладка вода

Веселин Атанасов Янакиев
Александър
Райчев
Йорданов
Димитричка
Върбанова
Петкова
Ивелина
Митева
Костадинова
Йорданка
Неделчева
Благоева
Мариана
Атанасова
Христова
Таня Иванова Маринова

14

250,00 лв.

2. Приема размера на допълнителните трудови възнаграждения за придобит трудов стаж
и професионален опит да се определят на основание нормативната уредба и съгласно реда и
начина за определяне на съответните възнаграждения за общинска администрация.
3.Увеличава средствата по разходен параграф 01-00 „Заплати и възнаграждения на
персонал нает по трудови правоотношения“ в дейност „Общинска администрация”, функция
„Общи държавни служби”, със 7000 лв.
4. Намалява средствата по параграф 97-00 „Резерв“ със 7000 лв.

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Злати Златев закри заседанието
на Общински съвет - Дългопол в 12:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ/
ПРОТОКОЛЧИК:
/Д. ТОНЧЕВА/

