П Р О Т О К О Л №47
от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр. Дългопол, 27.09.2018 г.
Днес, 27.09.2018 г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет – гр. Дългопол от 16:00
часа, се проведе 47-то редовно заседание на Общински съвет – Община Дългопол,
Варненска област. Присъстваха 13 от общо 17 съветника.
Злати Златев - Председател на Общинския съвет обяви, че заседанието е законно –
редовно е свикано, присъстват повечето от половината от общия брой съветници, поради
което може да бъде открито.
Присъстват:
1. Злати Станев Златев – присъства
2. Добромир Василев Иванов – присъства
3. Катерина Димитрова Тончева - отсъства
4. Радка Илиева Дукова – Русева – 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 – отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова – отсъства
15.Борислав Благоев Николов – присъства
16.Руска Йорданова Иванова – присъства
17.Гюлейдин Исмаил Кязим – присъства
Предварително обявен проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Формиране и дофинансиране на маломерни, слети и паралелки под изискуемия
минимум в ОУ „Митко Палаузов”, с. Лопушна за учебната 2018/2019година.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. Отдел ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
2.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Формиране на маломерни паралелки в НУ „Иван Вазов“, гр. Дългопол за учебната
2018/2019година.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. Отдел ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
Зл. Златев – Предс. на ОбС: На Председателски съвет беше разгледан проекта за дневен
ред, като към настоящия момент е структуриран в 2 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” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Приет Дневен ред:
1.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Формиране и дофинансиране на маломерни, слети и паралелки под изискуемия
минимум в ОУ „Митко Палаузов”, с. Лопушна за учебната 2018/2019година.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. Отдел ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
2.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Формиране на маломерни паралелки в НУ „Иван Вазов“, гр. Дългопол за учебната
2018/2019година.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Ферхан Хасан – Нач. Отдел ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Формиране и дофинансиране на маломерни, слети и паралелки под
изискуемия минимум в ОУ „Митко Палаузов”, с. Лопушна за учебната 2018/2019година.
Ал. Александров – Председател на ПК ОКМСД: Колеги, ситуацията в училището в с.
Лопушна е тревожна. С „помощта“ на някои колеги от училището в с. Медовец това в
с. Лопушна върви към закриване.
Ферхан Хасан – Нач. Отдел ОХД: Ще поясня, ако ми позволите. Всеки родител има
право по закон да определя къде да учи детето му, но колегите от съседните населени
места – Партизани, Поляците, Дългопол, не си позволяват да дърпат деца от
прогимназиалния етап, но за сметка на това директорът и учителите от училището в с.
Медовец привлякоха 6 деца и по този начин в училището в с. Лопушна останаха 27 деца.
Ако искаме да съществуват тези паралелки трябва да ги дофинансираме до достигането
на минимума по стандарт, който е 27 деца.
Н. Христов – общински съветник: Сега ще спасим положението в Лопушна, а догодина
какво ще правим?
Ал. Александров – общински съветник: Отваряме кутията на пандора, колеги, догодина
ще бъде ад. На всички ни е ясно, че процесът е необратим, но ако беше по естествен
начин – ако са се преселили родителите или са заминали деца, но в случая става за явно
хулиганство от страна на колегите от училището в с. Медовец и ако не вземем мерки
следващите ще бъдат училищата от съседните на Медовец села – Поляците и Партизани.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: С цялото ми уважение към Вас, г-жо Чолак, учителите и
персонала на училището в с. Лопушна също имат вина за случилото се, защото не
трябваше да допускате 1 човек в лицето на директора на училището в с. Медовец, да
ограби 6 деца от вашето училище. Ако сме приключили с дебатите, нека чуем какво е
становището на ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности” по
докладната?
Ал. Александров – Председател на ПК ОКМСД: Да бъде приет проекта за решение.

Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да
гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
отсъства
3. Катерина Димитрова Тончева
„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
отвод
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
отсъства
13. Насуф Юсуфов Насуфов
отсъства
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Руска Йорданова Иванова
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.
1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и във вр. чл.68, ал. 2, ал. 3, ал.4, т. 1, чл.69, ал.1 и ал. 3 от
НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование Обн. - ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г.; изм. и доп., бр. 31 от
10.04.2018 г., в сила от 01.01.2018 г. Приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г., Общински
съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 47-1
Общински съвет гр. Дългопол,
I.
Отменя от Решение 43-10 в Протокол №43 от заседание на общински съвет –
Дългопол проведено на 27.07.2018 год., в частта касаеща ОУ „Митко
Палаузов”, с. Лопушна, както следва:
I. Утвърждава маломерни, слети и с над норматива паралелки в общински
детски градини и училища, както следва:
„4. ОУ „Митко Палаузов” с. Лопушна:
● Слята паралелка – V – VI клас/2 + 10/ - 12 ученици
● Маломерна паралелка – II клас – 10 ученици
● Маломерна паралелка – IV клас – 14 ученици
● Сборна група ПИГ- 1 група (I - IV клас ) -24 ученици
● Сборна група ПИГ- 2 група (V - VI клас ) -12 ученици” - отменя
II. Дофинансира училищата, както следва:

II.




III.
IV.

„2. ОУ „Митко Палаузов” с. Лопушна – 9 654,00 лв. за 6 ученици – маломерни
паралелки и 6 ученици – смесена паралелка.” - отменя
Утвърждава маломерни, слети и паралелки под изискуемия минимум в ОУ
„Митко Палаузов”, с. Лопушна, както следва:
Паралелка под изискуемия минимум VI клас - 7 ученици
Паралелка под изискуемия минимум – II клас – 6 ученици
Маломерна паралелка – IV клас – 14 ученици
Сборна група ЦДУО- 1 сборна група (II, IV, VI клас ) -27 ученици
Дофинансира ОУ „Митко Палаузов”, с. Лопушна в размер на 17 377,2 лв. за
27 ученици в 1 маломерна паралелка и 2 паралелки под изискуемия минимум .
Възлага на Кмета на община Дългопол да предприеме всички необходими
действия по изпълнение на взетото решение и изпрати мотивирано искане до
Началника на РУО - Варна за издаване на разрешение за сформиране на
паралелки с ученици под изискуемия минимум в ОУ „Митко Палаузов”, с.
Лопушна, общ.Дългопол обл. Варна за учебната 2018/2019г .

ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Формиране на маломерни паралелки в НУ „Иван Вазов“, гр.
Дългопол за учебната 2018/2019година.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е
становището на ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”?
Ал. Александров – Председател на ПК ОКМСД: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е
съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да
гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов
11.Хатидже Мехмед Чолак
12. Муталиб Шевкет Муталиб
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
15. Борислав Благоев Николов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

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

С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал. 1,
т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и във вр. чл.68, ал. 2 , ал. 5 и ал. 7 от НАРЕДБА за финансирането
на институциите в системата на предучилищното и училищното образование Обн. - ДВ,
бр. 81 от 10.10.2017 г.; изм. и доп., бр. 31 от 10.04.2018 г., в сила от 01.01.2018 г. Приета
с ПМС № 219 от 05.10.2017 г., Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 47-2
Общински съвет гр. Дългопол,
I. Утвърждава маломерни паралелки в НУ „Иван Вазов”, гр. Дългопол, както
следва:
● Маломерна паралелка – ІII клас – 13 ученици
● Маломерна паралелка – IV клас – 12 ученици
II. Поради недоказана необходимост, не дофинансира НУ „Иван Вазов”, гр.
Дългопол

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Злати Златев закри заседанието на
Общински съвет - Дългопол в 16:25 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС - ДЪЛГОПОЛ:
/ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/Д. ТОНЧЕВА/

