П Р О Т О К О Л №22
от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 17.02.2017 г.
Днес, 17.02.2017 г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет – гр. Дългопол от 11:00
часа, се проведе 22-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
3. Катерина Димитрова Тончева - присъства
4. Радка Илиева Дукова – Русева – присъства
5. Александър Неделчев Александров – присъства /отсъства от 11:00ч. до 11:21ч./
6. Красен Петков Железов – присъства
7. Недялка Диянова Филчева – присъства /отсъства от 11:00ч. до 11:13ч./
8. Николай Иванов Христов – присъства
9. Даниела Маринова Костадинова – присъства
10.Халил Халилов Исмаилов – отсъства
11.Хатидже Мехмед Чолак – присъства
12.Муталиб Шевкет Муталиб – присъства
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.Разглеждане на Решение №21-7 и Решение №21-8 /27.01.2017г., върнати със Заповед №РД17-7706-62/02.02.2017г. на Областния управител на област с административен център Варна.
Докладчик: Злати Златев – Председател на ОбС-Дългопол
Становище: Всички ПК
2.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Определяне на
представител от Община Дългопол за участие в общото събрание на асоциация по ВиК на
обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж.Емурла Емурла-Зам.-кмет по САКГ
Становище: ПК „Териториално устройство и екология”
Зл. Златев – Предс. на ОбС: На Председателски съвет беше разгледан проекта за дневен ред,
като към настоящият момент след направените корекции, той е структуриран в 6 точки.
Имате ли други предложения?
Н. Христов – Общински съветник: Предлагам като т.7 в дневния ред да включим Отпускане на еднократна помощ за погребение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Който е съгласен с това предложение, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.

Зл. Златев – Предс. на ОбС: Проекта за дневен ред е от 7 точки. Който е съгласен да бъде
приет за дневен ред на днешното заседание, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Приет Дневен ред:
1.Отмяна на Решение №21-7/27.01.2017г., върнато със Заповед №РД-17-7706-62/02.02.2017г.
на Областния управител на област с административен център Варна.
Докладчик: Злати Златев – Председател на ОбС-Дългопол
Становище: Всички ПК
2.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
3.Отмяна на Решение №21-8/27.01.2017г., върнато със Заповед №РД-17-7706-62/02.02.2017г.
на Областния управител на област с административен център Варна.
Докладчик: Злати Златев – Председател на ОбС-Дългопол
Становище: Всички ПК
4.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”
5.Докладна записка от Красен Железов – Общински съветник, относно: Включване на
Зийнеб Зия Юсуфова в списъка на длъжностите и лицата с право на транспортни разноски
през 2017г.
Вносител: Красен Железов – Общински съветник
Докладчик: Красен Железов – Общински съветник
6.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Определяне на
представител от Община Дългопол за участие в общото събрание на асоциация по ВиК на
обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж.Емурла Емурла-Зам.-кмет по САКГ
Становище: ПК „Териториално устройство и екология”
7.Отпускане на еднократна помощ за погребение.
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Отмяна на Решение №21-7/27.01.2017г., върнато със Заповед №РД-177706-62/02.02.2017г. на Областния управител на област с административен център Варна.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси? Няма. Какви са становищата на
Постоянните комисии?
Д. Иванов – Предс. на ПК ОРС: Да бъде отменено Решение №21-7/27.01.2017г.
Д. Иванов – Секр. на ПК ЗСД: Да бъде отменено Решение №21-7/27.01.2017г.
К. Тончева – Секр. на ПК ОКМСД: Да бъде отменено Решение №21-7/27.01.2017г.
Н. Христов – Секр. на ПК СПЕП: Да бъде отменено Решение №21-7/27.01.2017г.
Б. Николов – Член на ПК СС: Да бъде отменено Решение №21-7/27.01.2017г.
Р. Дукова – Предс. на ПК ТУЕ: Да бъде отменено Решение №21-7/27.01.2017г.
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Да бъде отменено Решение №21-7/27.01.2017г.

Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване. Който е съгласен да бъде
отменено Решение №21-7/27.01.2017г., моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.45, ал.4, ал.9
и ал.10 от ЗМСМА, във връзка с чл.84, ал.6 от ЗПФ, Общински съвет – Дългопол прие
РЕШЕНИЕ 22 – 1
Отменя, като незаконосъобразно Решение №21-7/27.01.2017г. на Общински съвет-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.
ПО ТОЧКА ВТОРА: 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. Какви са становищата
на Постоянните комисии?
В 11:13 ч. Недялка Диянова влезе в залата и заседанието продължи с 13 общински
съветника.
Д. Иванов – Предс. на ПК ОРС: Да бъде приет проекта за решение.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Да бъде приет проекта за решение.
К. Тончева – Секр. на ПК ОКМСД: Да бъде приет проекта за решение.
Н. Христов – Секр. на ПК СПЕП: Да бъде приет проекта за решение.
Б. Николов – Член на ПК СС: Да бъде приет проекта за решение.
Р. Дукова – Предс. на ПК ТУЕ: 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 от докладната за приемане на Бюджет 2017г., да бъде приет за решение
на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов
11.Хатидже Мехмед Чолак
12. Муталиб Шевкет Муталиб
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
15. Борислав Благоев Николов
16. Лъчезар Колев Лазаров
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
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“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 13 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 22 – 2
1.Приема бюджета на община Дългопол за 2017г. както следва:
1.1. По приходната част в размер на 9 602 228 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 4 200 487 лв. /приложение № 2/ в
т.ч.:
1.1.2.1. данъчни приходи – 399 000 лв.
1.1.2.2. неданъчни приходи – 1 408 635 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 9 602 228 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 – 3 916 757 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 – 283730 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.
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 – 3 397 162 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 ТРЕТА: Отмяна на Решение №21-8/27.01.2017г., върнато със Заповед №РД-177706-62/02.02.2017г. на Областния управител на област с административен център Варна.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси? Няма. Какви са становищата на
Постоянните комисии?
Д. Иванов – Предс. на ПК ОРС: Да бъде отменено Решение №21-8/27.01.2017г.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Да бъде отменено Решение №21-8/27.01.2017г.
К. Тончева – Секр. на ПК ОКМСД: Да бъде отменено Решение №21-8/27.01.2017г.
Н. Христов – Секр. на ПК СПЕП: Да бъде отменено Решение №21-8/27.01.2017г.
Б. Николов – Член на ПК СС: Да бъде отменено Решение №21-8/27.01.2017г.
Р. Дукова – Предс. на ПК ТУЕ: Да бъде отменено Решение №21-8/27.01.2017г.
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Да бъде отменено Решение №21-8/27.01.2017г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване. Който е съгласен да бъде
отменено Решение №21-8/27.01.2017г., моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл.45, ал.4, ал.9
и ал.10 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.1 от Постановление №374 на МС от 22.12.2016г. за
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017г., Общински съвет –

Дългопол прие
РЕШЕНИЕ 22 – 3
Отменя, като незаконосъобразно Решение №21-8/27.01.2017г. на Общински съвет-Дългопол,
относно: Утвърждаване на списък на длъжностите и лицата с право на транспортни разноски
и определяне на размера на поевтиняване разхода през 2017г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: 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.
В 11:21 ч. Александър Александров влезе в залата и заседанието продължи с 14 общински
съветника.
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

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

„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
отсъства
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„Възд. се”
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” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас;
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, 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 22 – 4
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.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Красен Железов – Общински съветник, относно:
Включване на Зийнеб Зия Юсуфова в списъка на длъжностите и лицата с право на
транспортни разноски през 2017г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси?
Кр. Железов – Общински съветник: Искам да приключим тази сага и ще ви кажа защо. На
предходната сесия бях наясно, че трябва да мине с 9 гласа това решение, но ако бяхме
гласували и както гласувахме с 8 гласа и оставехме решението да не мине, нямаше да има
новиране на този факт. А сега Областният управител го върна и ние сме подложени пак пред
хипотезата да го гласуваме отново. Това е по процедура, така че на нас ни трябват днес 9
гласа, ако трябва да мине това решение. Единствения аргумент, който се приема и е
основателен и е даден в духа на Областния управител, е това, че няма необходимия брой
гласове. Това, че не е служител на общината, това, че се цитират постановления и т.н., за мен
това са ирелевантни твърдения, тъй като ако вземе решение Общински съвет, това може да
произведе действия за лицето. Нещо повече, от 2006г. всяка година има такива действия и в
първата година на този мандат имаше такова решение. В един момент някой се събужда и
казва „няма да има такова решение”. Аз знам защо няма да има такова решение и защо
ръководството са против такова решение, защото това е на лична основа, а не с аргументи по
законосъобразност. Считам, че ако Общински съвет вземе това решение, няма да излагам
аргументите си защо е необходимо да се вземе, защото съм ги излагал многократно на сесии,
не искам да ставам банален, аз настоявам да продължим да новираме и тази година, това че
да стане така Зийнеб да влезе в списъка за пътуващите и да и се изплаща намалението, става
въпрос за смешни пари. Но заплатите са абсолютно ниски и това е малка компенсация. Това
е един много тежък състав на служба, това покрива общинската дейност, това са 17 землища,
по които се указват услуги, невероятно тежък предмет на дейност с ниски възнаграждения,
пътува се, семеен човек е с малко дете и т.н. Това са аргументи, които биха били в полза на

нея. Нещо повече, от разклона на с. Партизани нагоре се обслужват наши съграждани, които,
някои от тях, не говорят български език. Никой няма да дойде да води диалог с човека, да го
предразположи, да му свърши работата, защото понякога не само, че му превежда, а и му
извършва техническата работа, услугата му извършва като регистрация и т.н., защото има
земеделски стопани със животни. На последно място ще кажа, защото чух и такива гласове,
това е най-обидното нещо, което съм го чул. Ако ще гласуваме „Против”, да не гласуваме
заради името Зийнеб, ако беше Зорка може би някои щяха да гласуват. Благодаря ви.
Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол: Не става въпрос за името, нито за това, че е с
турско име, с мюсюлмански произход, въобще не става въпрос за това. Всички знаем, че не е
много законно да се включва, включили сме я миналата година и в това не е въпроса, не е
въпроса и за парите. Въпроса за мен е за работа и за личен пример като ръководител. По
разбираеми причини пътува, закъснява всяка сутрин, тръгва си по-рано. Не съм и аз
административен ръководител, но на нас като администрация ни се налага постоянно да
обясняваме защо отсъства някой, къде е и как работи. Освен това личните и отношения към
част от администрацията и специално към Заместник-кмета са недопустими, държала се е
обидно, аз казах да отиде да се извини, за мен проблем няма, наистина тук проблема е за
държание и за уважение. Не е проблема за парите, разберете, наистина не е. Първо трябва да
има някакво елементарно уважение между нас като общинска администрация и второ да се
обслужват хората. Много лесно могат да се оправят нещата, нека просто да отиде да се
извини. Имаше и писмено оплакване от нашия служител до Областна служба „Земеделие”,
не са взети мерки, така че мерките, които аз мога да взема са тези! Докато лицето не
предприеме действия да се държи нормално, аз ще бъда против.
Кр. Железов – Общински съветник: С Вашето изказване се доказва, че основанието за
невключването на Зийнеб в списъка, са много лични мотиви и съображения, а не са
законосъобразни и целесъобразни, които аз Ви изложих. Навсякъде в работните атмосфери
има напрежение, поради характера и особеностите на отделни индивиди. Имаше оплакване
до Директора на дирекцията, аз го прочетох, то беше смехотворно оплакване просто,
извинявайте, че Ви го казвам, човек от Вашата администрация го е писал. На второ място,
върнаха отговор, с който Ви казаха, че службата не е под Ваша юрисдикция. Ние знаем за
проблема, който съществува понякога със закъснение или идване с втория влак, това не е
система. Това се знае от ръководството на Областна дирекция „Земеделие” и се толерира пак
по причини, които ги изредих – с предварително обаждане, малко дете и т.н. Завършвайки
ще кажа, че всичко се разби на пух и прах и тези аргументи, които са по законосъобразност
просто липсват, това са отношения между някого си, така че не по този начин трябва да
работим.
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

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

отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„Възд. се”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 8 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6 гласа;
С 8 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6, на основание чл. 21., ал. 1,
т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 22 – 5
Община Дългопол поема транспортни разноски от местоживеене до месторабота и обратно, а
именно от Варна до Дългопол на Зийнеб Зия Юсуфова – ИД Началник на ОСЗ - Дългопол.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол,
относно: Определяне на представител от Община Дългопол за участие в общото събрание на
асоциация по ВиК на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализацияВарна” ООД.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е обобщеното
становището на ПК „Териториално устройство и екология?
Р. Дукова – Предс. на ПК ТУЕ: Становището е да бъде приет проекта за решение от
докладната.
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 и ал.2 от ЗМСМА и чл.198е, ал.З и ал.5 от Закона за водите, Общински съвет –
Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 22 – 6
1. Определя и упълномощава инж. Емурла Емурла - Заместник-кмет, да представлява
Община Дългопол на общо събрание на асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД с право на
глас и мандат на общото събрание което ще се проведе на 20.02.2017 год., от 11.00
часа в заседателна зала на Областна администрация Варна.
2. Да гласува със ,,3а" по всички четири точки от обявения дневен ред в писмо с
вх.№0600-19/01.02.2017 год. от Областен управител на област с административен
център Варна.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Отпускане на еднократна помощ за погребение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, във връзка с постъпила молба с вх. №ОС50/17.02.2017г. от кмета на с. Партизани Хасан Асан, относно предоставяне на средства за
погребение на самотник без близки и без доходи, предлагам да отпуснем еднократна помощ
в размер на 425 лв., които да бъдат получени от погребалната агенция. В процедура на
поименно гласуване, който е съгласен да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 425
лв. за погребението на Светлю Иванов Стоимеров, моля да гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов

„ЗА”
„ЗА”

„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
отсъства
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
„ЗА”
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
отсъства
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 14 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6
и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 22 – 7
1.Отпуска еднократна помощ за погребението на Светлю Иванов Стоимеров – жител на с.
Партизани, в размер на 425 лв. Средствата да бъдат изплатени на Погребална агенция –
Дългопол.
2.Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Злати Златев закри заседанието
на Общински съвет - Дългопол в 11:40 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/Д. ТОНЧЕВА/

