ПРОТОКОЛ

№66

от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 12.02.2015 г.

Днес, 12.02.2015 г. в гр.Дългопол, в залата на Общински съвет – гр.Дългопол от 10:00
часа, се проведе 66-то редовно заседание на Общински съвет – Община Дългопол, Варненска
област. Присъстваха 16 от общо 17 съветника.
Николай Христов - 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. Николай Иванов Христов – присъства
2. Радка Илиева Дукова - Русева – присъства
3. Даниела Маринова Костадинова - присъства
4. Добромир Василев Иванов – присъства
5. Мустафа Юнуз Исмаил – присъства
6. Хюсеин Реджебов Ибов – присъства /отсъства от 10:00ч. до 11:05ч./
7. Ферхан Юсеин Хасан – присъства
8. Насуф Юсуфов Насуфов – отсъства
9. Хатидже Мехмед Чолак – присъства /отсъства от 13:30ч. до 13:36ч./
10. Александър Неделчев Александров – присъства /отсъства от 12:00ч. до 12:10ч., от 12:12ч.
до 12:10ч., от 12:12ч. до 12:15ч./
11. Васил Радославов Василев – присъства /отсъства от 12:00ч. до 13:50ч./
12. Евгения Илиева Русева – присъства /отсъства от 12:00ч. до 12:15ч./
13. Борислав Благоев Николов – присъства /отсъства от 12:05ч. до 12:10ч./
14. Емил Димитров Енев – присъства
15. Халил Салиев Насуфов – присъства
16. Руска Йорданова Иванова – присъства
17. Тодорка Божкова Вълчева – присъства
Предварително обявен проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Питания и предложения от граждани
2.Отчет за дейността на Полицейски участък-Дългопол за 2014 година.
Вносител: Началник ПУ-Дългопол.
Докладчик: Ж. Железов - Началник ПУ-Дългопол
Становище: ПК”Обществен ред и сигурност”
3.Отчет за дейността на РС „ПБЗН”- Дългопол за 2014 година.
Вносител: Началник РС „ПБЗН”- Дългопол.
Докладчик: В. Николов - Началник РС „ПБЗН”- Дългопол
Становище: ПК”Обществен ред и сигурност”
4.Приемане на План за работа на ОбС-Дългопол през 2015г.
Вносител: Николай Христов – Председател на Общински съвет
Докладчик: Николай Христов – Председател на Общински съвет
Становище: Всички постоянни комисии
5.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет от
Кмета на общината за изпълнение решенията на ОбС за второто шестмесечие на
2014г./чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова – Секретар на Община Дългопол
Становище: Всички постоянни комисии
6.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2015г.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел ОС,ТТ

Становище: ПК"Собственост и стопанство", ПК”Териториално устройство и екология”
7.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Капиталовата програма на Община Дългопол за 2015 г.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище:Всички постоянни комисии
8.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на бюджета на Община Дългопол за 2015
година.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: Всички постоянни комисии
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, проекта за дневен ред е пред вас, беше разгледан,
съгласуван и одобрен на Председателски съвет, като към настоящият момент той остана от 7
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” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Приет Дневен ред:
1.Питания и предложения от граждани
2. Отчет за дейността на Полицейски участък-Дългопол за 2014 година.
Вносител: Началник ПУ-Дългопол.
Докладчик: Ж. Железов - Началник ПУ-Дългопол
Становище: ПК”Обществен ред и сигурност”
3.Отчет за дейността на РС „ПБЗН”- Дългопол за 2014 година.
Вносител: Началник РС „ПБЗН”- Дългопол.
Докладчик: В. Николов - Началник РС „ПБЗН”- Дългопол
Становище: ПК”Обществен ред и сигурност”
4. Приемане на План за работа на ОбС-Дългопол през 2015г.
Вносител: Николай Христов – Председател на Общински съвет
Докладчик: Николай Христов – Председател на Общински съвет
Становище: Всички постоянни комисии
5.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2015г.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел ОС,ТТ
Становище:ПК"Собственост и стопанство", ПК”Териториално устройство и екология”
6. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Капиталовата програма на Община Дългопол за 2015 г.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище:Всички постоянни комисии
7. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на бюджета на Община Дългопол за 2015 година.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: Всички постоянни комисии
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Питания и предложения от граждани.

Н.Христов-Предс.на ОбС: Постъпило е искане от Микола Ахтирко, с молба да го
подкрепим пред българските власти в начинанието му за получаване на разрешение за
постоянно пребиваване в Република България. От страна на гражданите имате ли питания и
предложения?
Анатоли Ангелов – гражданин: Господин Председател, бих искал да взема отношение по
т.7 от дневния ред на заседанието и по общ въпрос също.
Катя Станчева – гражданин: Аз също искам да взема отношение по първа точка от
дневния ред. Какви превантивни мерки бяха взети, за да не се случи това, което стана, а
именно наводнението. Какво беше направено от страна на общинска администрация?
Анатоли Ангелов – гражданин: Моят въпрос е свързан, с това, което г-жа Станчева каза.
Искам да попитам от тук-нататък, понеже сме в средата на зимния сезон, тепърва предстоят
снегове и дъждове, какво ще се направи, за да не се случи подобно бедствие отново?
Виждам, че Кмета на общината липсва в залата, когато се гласува бюджета на общината за
2015, защо?
Цв. Костова – Зам.-кмет по ОКМСД: По въпроса на г-жа Станчева, превантивните мерки
са взети, мога да Ви предоставя цялата преписка и кореспонденцията със съответните
министерства, от които зависи съвместната ни дейност за предотвратяване на това, което се
случи. Всичко, което беше необходимо е направено от наша страна. Към момента всички сме
свидетели на почистването на отводнителните канавки, които се затлачиха, в следствие на
силния валеж и пясъчните маси и наноси, които се образуваха. Остават ни още 2-3 дни, за
които ще бъдат почистени.
Катя Станчева – гражданин: Само искам да попитам, не знаех, че тези клапи, които се
пускат се наричат саваци, разбрах го деня на наводнението. Когато в 10:00ч. звъннах, никой
не можа да ми отговори какво точно се прави, а моите близки вече бяха наводнени. Оказа се,
че тези саваци липсват и общината не знае къде са.
Цв. Костова – Зам.-кмет по ОКМСД: Не е вярно това, знаехме, че са в съседни домове, за
да не станат обект на набези и бяха използвани. По отношение на Вашите близки, кучетата
от двора бяха изкарани, но бабата не беше изкарана, може би беше по-маловажна от ловните
кучета. Вие в последствие изведохте жената.
Катя Станчева – гражданин: Да оставим това кой е важен и кой не е важен. Преля цялото
дере заради непочистения отводнителен канал, заради липса на саваци и на моя въпрос в
10:00ч. защо не се къса дигата, беше отговорено с мълчание. Винаги е имало дъждове и ще
има дъждове, винаги е имало вода и ще има вода, но по времето на г-н Янко Иванов и г-н
Светльо Якимов се взимаха много навреме мерки и се предпазваше населението. За
съжаление това не беше направено в този случай и дай Боже повече да не се повтаря!
Цв. Костова – Зам.-кмет по ОКМСД: Не говорете, преди да сте проверили! Управлението
на г-н Янко Иванов не го коментираме, никой не може да се меси на кмета, реката не е
собственост на общината. Процедурата е тромава г-жо Станчева, проследете цялата
кореспонденция.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Късането на дигата не зависи от кмета, а от Областния управител.
Катя Станчева – гражданин: Защо толкова беше забавено?
Н.Христов-Предс.на ОбС: Защото имаше още лимит и нямаше нужда да се къса дигата,
можеше да поеме още вода.
Катя Станчева – гражданин: Аз също искам да взема отношение по т.7 от дневния ред.
Приема се най-важният документ – бюджет на община за 2015г., не виждам г-жа Маринка
Иванова.
Цв. Костова – Зам.-кмет по ОКМСД: Г-жа Иванова има среща с Министъра на околната
среда в 12:00ч. днес. Мисля, че е по-важно да мине проекта за отводнителната система на
Дългопол, отколкото да присъства тук. Приемането на бюджета г-жо Станчева е
предшестван от публично обсъждане, на което аз не Ви видях в залата, имаше разгласа,
покана и всичко необходимо.
К. Балинова – Секретар на Община Дългопол: Репликирам като гражданин, г-жо Станчева,
по отношение на това, какво се е случвало назад във времето. През 1991г. по времето на г-н
Янко Иванов, не коментирам управлението на никого, за разлика от Вас, когато беше
наводнен квартала на ул. „Здравко Бомбов”, къщата на моите баба и дядо беше наводнена, не

коментирайте неверни неща. Може би моите баба и дядо не са били толкова важни и
значими, за да пиша аз в „Гражданско общество” и да обвинявам който и да е за предприети
и непредприети действия, за безхаберие, безнаказаност и т.н. Извинявайте за личното
отношение, но това е факт, който няма как някой да оспорва.
Анатоли Ангелов – гражданин: Г-жо Костова, учудвам се на сравнението, което правите
между кучета и жената. Не вие газихте до кръст в калта, докато изкарвахме бабата, не Ви
видях, между другото и цял ден там. Като гледам как се държите си мечтая за момента, в
който ще престана да Ви виждам тук някъде отпред. В момента подготвяме жалби до
Районна прокуратура – Провадия от няколко граждани, за да се проследи кой е виновен за
цялото това безумие, ще бъдат входирани в началото на следващата седмица. Само още нещо
да кажа, доколкото си спомням още в края на м. Юни или началото на м. Юли, г-н
Александров зададе въпрос на сесията по повод едно наводнение, което беше на път да ни
залее. Тогава се сформира комисия, твърдеше се, че се предприемат необходимите действия,
странно какви действия се предприеха, не видях почистване на дерета. Ако може в писмен
вид да ми се отговори какво се е случило от момента на сформиране на тази комисия до
началото на м. Февруари тази година. Какви действия, какви разходи са направени, кой ги е
направил, какво се е случило? Моля да ми се отговори в писмен вид до следващото заседание
на ОбС.
Ал. Александров – общ. съветник: Това, какво е станало в злополучния ден на наводнението
е ясно – нямаше ги саваците, удавиха се хората. Дали ще проследим какво точно е направено
по документи, отидете вижте къщите до къде е била водата, там са документите. От там
нататък, каквото и да говорим, явно е, че нищо не сме направили, за да спрем тази вода, а тя
се спира много лесно, но както и да е. за това управление се взеха заеми, запорира се
имущество, удавихме хората, само огън не е минавал през нас, но не е късно, идва лятото,
пепел ми на езика, може и общината да запалите. Заради свлачище става авария на
водопровод, видно е, че водата не е годна за пиене. Другите общини уведомяват жители,
детски градини, училища да не използват водата, при нас – мълчание. Има ли информация
общината годна ли е водата за пиене, кога ще бъде уведомено населението или пак трябва да
гледаме по сайтовете какви документи излизат?
Цв. Костова – Зам.-кмет по ОКМСД: Там, където не е годна водата водоподаването е
спряно, когато се случи аварията всички учебни заведения бяха уведомени. За четирите
населени места, които са без вода – с. Сава, с. Аспарухово, с. Цонево и с. Величково с
помощта на Червения кръст и Гражданска защита са осигурени водоноски с питейна вода.
Ал. Александров – общ. съветник: А за гр. Дългопол?
Н.Христов-Предс.на ОбС: Дългопол разполага със собствен водоем, не сме в тази
деревация.
Кр. Костов – гражданин: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници,
предлагам Ви да преразгледате Наредба 1 за обществения ред, поддържане и опазване на
чистотата на територията на община Дългопол, където да предвидите солени глоби за
гражданите, които си изхвърлят боклуците пред домовете си на улицата. Именно това
запуши канализацията, водата не оттече навреме и затова станаха тези проблеми. Тук сте се
събрали да решавате проблемите на общината и вместо общинските съветници и гражданите
да кажат какво са направили, за да не се стигне до този инцидент, те се нахвърлят срещу
някого като специалисти. Има си специалисти, които да кажат къде ще се скъса дигата, кога
ще се скъса и т.н. Нека се направи кризисен щаб, да се включи г-жа Станчева, да се включи
Анатолий Костадинов, той е най-деен от цялата община, да се дава информация на хората по
всички въпроси, даже в комисията могат да се включат съветници от всяка политическа
партия, за да знаят какво става и да се обяснява на гражданите. Аз видях хора, от чиито къщи
се изпомпваше водата, а те се подпираха и гледаха отстрани. Тук има нещо сбъркано! Не
може да си изхвърляш боклуците на улицата и после да недоволстваш, че не се е оттекла
водата. Освен това никой не отчита, че за 20 часа се изляха 100л. на кв.м. дъжд. Не може да
се изкарват някакви политически дивиденти, ако ще се работи за общината, работете заедно.
За това сме на последно място в Европа, всеки гледа някой да сгреши, само който не работи,
той не греши.

Ал. Александров – общ. съветник: Напълно подкрепям г-н Костов за солените глоби на
този, който изхвърля боклуци, аз пред нас не изхвърлям, но общината изхвърля, мирише,
цялата община си изхвърля боклуците на сметището, има мъртви животни, камиона изсипва
по три пъти на ден тонове боклук – тях кой ще ги глоби, г-н Костов?
Н.Христов-Предс.на ОбС: Искам и аз да кажа няколко думи за наводнението. В този ден аз
и Анатолий бяхме цял ден заедно, г-жа Иванова и общинска администрация също, в лицето
на г-жа Балинова и г-жа Костова. Бяхме и в неделя и в понеделник заедно на проблемните
места. Какъв беше проблема всъщност – саваците, които трябваше да бъдат по местата си,
гражданите си ги бяха изкарали, за да може водата, която идва от дворовете им да си отиде в
рекичката, това беше проблема. Когато отидохме да вадим хората от домовете им, саваците
бяха в техните дворове. Водата дойде точно от дерето, затова се наводниха хората. Какво ли
не опитахме и чували слагахме, но вадата беше много силна. Докато скъсаме дигата от
другата страна мина време, не можехме да стигнем до там, имаше много вода, но
благодарение на служителите от ВиК и на мъжете от програмите, скъсахме на още 2-3 места,
водата започна да се оттича, но белята стана. От тук нататък трябва да направим
необходимото, за да не се случва това повече. Искам да благодаря и на Анатоли Ангелов,
който ни помогна, като ни изпрати транспорт, успяхме също и да възстановим двете
унищожени улици в с. Цонево.
Х. Исмаилов – кмет на с. Медовец: Проблемите не са само тук, а в цялата община. Ние
хората така свикнахме да си разширяваме имотите към улицата и по този начин унищожихме
тия канавки, които бяха за отводняване. Апела ми е към общинска администрация – да
изпратят техник-геодезист, за да се трасират уличните граници на собствениците на имоти,
за да можем спокойно да отводняваме. Имаме по програмите хора, с които можем и с
подръчни средства да ги оправим тия канавки. Като няма специалист, ние кметовете сме в
директен сблъсък с населението. Направим ли това хората ще бъдат предпазени от такива
бедствия и ще се облекчи и общинска администрация като се спестят средства.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Ако няма други въпроси, колеги, да преминем към приемане на
декларацията. Ще ви я зачета.
Декларация от Общински съвет-Дългопол. Ние, общинските съветници при Общински съветДългопол, подкрепяме Микола Ахтирко, гражданин на Украйна, да получи от българските
власти постоянно пребиваване в Република България. Който е съгласен да излезем с
декларация, в подкрепа на Микола Ахтирко, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на чл. 21., ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 66-1
Подкрепя Микола Ахтирко със следната декларация: Ние, общинските съветници при
Общински съвет-Дългопол, подкрепяме Микола Ахтирко, гражданин на Украйна, да получи
от българските власти исканото от него разрешение за постоянно пребиваване в Република
България.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Отчет за дейността на Полицейски участък-Дългопол за 2014 година.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Ф. Хасан – общ. съветник: Имам няколко въпроса към Началника на ПУ-Дългопол, във
връзка с т.нар. бедствие. Има ли нужда от страна на общинска администрация, да помогне в
дейността на Полицейския участък във връзка с вземането на превантивни мерки за бъдещи
такива случаи? От много време коментираме полагането на т.нар. „легнали полицаи” и все
още няма нищо предприето в тази връзка. Виждам, че в Провадия и Приселци са взети
такива мерки, има положени „легнали полицаи” тип „пешеходна пътека”. Става въпрос за с.
Партизани, с. Цонево, с. Лопушна, където има училища и преминаване на деца, възможно ли

е да се поставят такива съоръжения на територията на нашата община, какъв е механизма и
има ли нужда от съдействие, средства и помощ от страна на община Дългопол?
Ж. Железов - Началник ПУ-Дългопол: В случаи на такива бедствени ситуации, Полицейски
участък-Дългопол разполага с необходимия ресурс за отреагиране и своевременно
обезопасяване на опасни зони и последващата охрана на същите от посегателства.
Единственото, за което мога да апелирам да бъде осигурено в тази насока е необходимостта
от забранителни знаци и указателни табели, тъй като много ще помогнат в нашата дейност.
По отношение на изкуствените неравности, неведнъж сме коментирали ползата от такива,
ние не сме отговорни за тяхното изграждане, можем само да дадем препоръки, тъй като те се
изграждат от стопанина на пътя. Има Наредба, която регламентира изграждането на
повдигнати пешеходни пътеки, но може да се създаде съвместна, междуведомствена
комисия, във връзка с безопасността на движението на територията на цялата община.
Ф. Хасан – общ. съветник: Правя конкретно предложение към проекта за решение да се
добавят след т.1. Приема отчета за дейността на Полицейски участък-Дългопол за 2014
година, т.2. Да се осигурят забранителни и указателни знаци за нуждите на ПУ-Дългопол и
да се допълни знаковото стопанство на община Дългопол и т.3. Създаване на
междуведомствена комисия с представители на общинска администрация, общински
съветници, Председателя на ПК”ОРС” и представители на ведомствата, имащи касателство
за изграждането на изкуствени неравности.
Е. Емурла – Зам.-кмет по САКГ: Искам да благодаря от името на общинска администрация
на ПУ-Дългопол, защото когато се е налагало и сме имали такива съвместни комисии, винаги
се е отзовавал и техен представител. За с. Медовец направихме такава комисия, има издадена
заповед, поръчани са знаците, но изчакваме момента, в който да използваме фирмата, която
асфалтира, защото тези изкуствени неравности трябва да бъдат изградени по стандарт,
съгласно тази Наредба, но това не означава, че сме спрели да работим в тази връзка. Каквото
зависи от общинска администрация като активност и участие да се набележат другите
проблемни участъци, ще ги констатираме съвместно с кметовете. Но искам едно да уточня –
една изкуствена неравност, създадена по стандарт, не е евтино удоволствие, то е свързано с
разходи, които също трябва да бъдат предвидени, защото не говорим за 1-2 броя, а много
повече. За да се осигури знаковото стопанство за две такива изкуствени неравности, са
необходими около 800лв. само за знаци и към 2 000лв. за едно съоръжение, защото то е с
дължина 4,20см., разбира се безопасността на хората няма цена, но трябва да имаме и
заделени средства.
Д. Иванов – общ. съветник: Аз, като Председател на ПК”Обществен ред и сигурност”, от
името на членовете на комисията и от гражданите искам да благодаря на полицейските
служители и на служителите от пожарната за адекватното съдействие по време на
бедствието, което ни сполетя, момчетата си свършиха отлично работата. Подкрепям
предложението на г-н Хасан.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли други въпроси във връзка със справката на ПУДългопол? Няма. Да чуем становището на ПК”Обществен ред и сигурност”.
Д. Иванов – Предс. на ПК”ОРС”: Да бъде приет отчета на ПУ-Дългопол за 2014г.
В 11:05ч. Хюсеин Ибов влезе в залата и заседанието продължи със 16 общински съветника.
Н. Христов - Предс.на ОбС: По предложението на г-н Хасан, към проекта за решение да се
добавят след т.1. Приема отчета за дейността на Полицейски участък-Дългопол за 2014
година, т.2. Да се осигурят забранителни и указателни знаци за нуждите на ПУ-Дългопол и
да се допълни знаковото стопанство на община Дългопол и т.3. Създаване на
междуведомствена комисия с представители на общинска администрация, общински
съветници, Председателя на ПК”ОРС” и представители на ведомствата, имащи касателство
за изграждането на изкуствени неравности. Който е съгласен този проект за решение да бъде
приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.23
от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 66-2
1. Приема отчета за дейността на Полицейски участък-Дългопол за 2014 година.
2. Да се осигурят забранителни и указателни знаци за нуждите на ПУ-Дългопол и да се
допълни знаковото стопанство на община Дългопол.
3. Създаване на междуведомствена комисия с представители на общинска администрация,
общински съветници, Председателя на ПК”ОРС” и представители на ведомствата, имащи
касателство за изграждането на изкуствени неравности.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Отчет за дейността на РС „ПБЗН”- Дългопол за 2014 година.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на
ПК „ Обществен ред и сигурност”?
Д.Иванов-Предс. на ПК”ОРС”: Становището е положително.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Искам и аз да благодаря на Началника на РС „ПБЗН”- Дългопол,
който беше една от основните фигури по време на бедствието, работи денонощно и
всеодайно. Благодаря му от името на ОбС-Дългопол и от името на общинска администрация!
Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде приет отчета за дейността на РС
„ПБЗН”- Дългопол за 2014 година, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.23
от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 66-3
Приема отчета за дейността на РС „ПБЗН”- Дългопол за 2014 година.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Приемане на План за работа на ОбС-Дългопол през 2015г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е обобщеното
становище от Председателския съвет на всички комисии, на които беше разгледана
докладната?
Д. Костадинова – Зам.-предс. на ОбС: Обобщеното становище е да бъде приет проекта за
решение.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен, да бъде
приет плана за работа на ОбС-Дългопол през 2015 г., моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.23
от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 66-4
ПРИЕМА плана за работа на ОбС-Дългопол през 2015 г.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2015г.

Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на
ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Териториално устройство и екология”?
М. Юнуз-Секр. на ПК”СС”: Да бъде приет проекта за решение.
М. Юнуз-Предс. на ПК”ТУЕ”: Да бъде приет проекта за решение.
Н.Христов-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. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

отсъства

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа;
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, спазвайки изискванията на 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 66-5

ПРИЕМА Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за
2015 година.
В 11:15ч. бе обявена 15 минутна почивка, след което заседанието продължи със 16
общински съветника.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на Капиталовата програма на Община Дългопол за 2015 г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Ф. Хасан – общ. съветник: Благодаря на общинска администрация, че тази година ни
предоставиха на вниманието Капиталова програма, защото миналата година такава не ни беше
предоставена и в последствие се наложи да приемаме актуализация на Капиталова програма,
каквато всъщност не бяхме приемали в началото на годината. Препоръката ми е от тукнататък общинска администрация в лицето на специалистите, а не на политическото
ръководство, да се съобразяват с този факт и да изслушват, които и да са от общинските
съветници, защото те са достатъчно разумни хора и правя предложения, които са законни и
адекватни. Тази Капиталова програма, която ни предоставя общинска администрация, в
лицето на кмета на общината…аз не съм съгласен с нея в този вид, защото пак са
предоставени около 700 000лв. за проектиране. Имахме среща с кметовете на населени места

по инициатива на общински съвет, съвместно с общинска администрация и на тази среща
кметовете, които дойдоха за пръв път от една година насам, имат си причини и съображения
за това и те са, че в продължение на три години в мандата на г-жа Иванова им е обръщано
нула внимание по отношение на проблемите на населените места. Тази тенденция в
Капиталова програма 2015г. отново продължава, пак искаме да правим големи неща, които са
свързани с проектиране, пак няма да има нищо на мегдана, а 700 000лв. са предвидени от
„виртуалните” или т.нар. собствени приходи да се дадат за проектиране. Обезпокоителен е
факта, че от целевата субсидия от републиканския бюджет средствата, които със сигурност ще
дойдат или вече са дошли, пак са предвидени за проектиране. Значи през тази година в
община Дългопол ние само ще проектираме. Аз съм против този начин и този подход и ако
тази Капиталова програма се предложи в този вид, аз ще гласувам против. На срещата с
кметовете се изразиха мнения, общинска администрация си ги записа нещата и ние слушахме
внимателно, защото явно ще стигнем до този момент, в който ще приемем Капиталовата
програма, аз съм против целевата субсидия, които са сигурни пари, близо 170 000лв. да се
дадат за неща, които евентуално може би в бъдеще ще се случат или както още в началото на
мандата г-жа Иванова ни уверяваше, че проектите са на 100% финансирани от държавата или
от фондовете, а сега какво виждаме? От сигурните пари от целевата субсидия – доставка и
поставяне на дограма за спортния комплекс в с. Аспарухово – 40 000лв., а този проект
трябваше да бъде на 100% финансиран, така ни уверяваха. Проектиране на общински път
Дългопол-Сава-Красимир – на 100%, а в Капиталовата програма от целевата субсидия са
заделени близо 65 000лв….Значи за неща, които не са ги предвидили или не са ги прочели
внимателно в програмата, ние плащаме близо 170 000лв. от Капиталовата програма. Моето
предложение е средствата, които са в т.3, т.10 и т.11 от целевата субсидия, да бъдат
преместени в графа „Собствени приходи”, §40-00 и тези средства, които се освободят от
целевата субсидия, да бъдат насочени към исканията на кметовете по населени места, за да
може лека-полека да започнем да решаваме проблемите там.
Н.Христов-Предс.на ОбС: По предложението на г-н Хасан, средствата от т.3, т.10 и т.11 от
целевата субсидия, да бъдат прехвърлени в §40-00 и свободните средства да бъдат насочени
към кметовете по населени места, който е съгласен, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 8 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 8 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Ф. Хасан – общ. съветник: Още едно предложение имам, от т.1. Основен ремонт на път
Дългопол-Сава-Цонево, където са предвидени 178 400лв., да бъдат отделени 50 000лв. за
основен ремонт на път Партизани-Лопушна-Медовец-Поляците.
Н.Христов-Предс.на ОбС: По предложението на г-н Хасан, от т.1. Основен ремонт на път
Дългопол-Сава-Цонево, където са предвидени 178 400лв., да бъдат отделени 50 000лв. за
основен ремонт на път Партизани-Лопушна-Медовец-Поляците, който е съгласен, моля да
гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 6 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 10 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
В. Василев – общ. съветник: Взимам отношение във връзка с основните ремонти в пътната
мрежа. Става въпрос за пътя в с. Величково, по който училищния автобус осем пъти се качва
и слиза на ден. Само който се е качвал и слизал от там има представа в какво състояние е
пътя, аз гарантирам, че в цялата община няма по-рискова и по-опасна отсечка от тази – става
въпрос за не повече от 100м. моето предложение е в т.1. от Капиталовата програма „Основен
ремонт на път Дългопол-Сава-Цонево”, да се прибави и Величково. Защото човешкия живот
няма цена и ако не дай си Боже нещо стане, а този път е ужасен, не знам кой ще отговаря –
92 деца пътуват всеки ден.

Н.Христов-Предс.на ОбС: По предложението на г-н Василев, в т.1. от Капиталовата
програма „Основен ремонт на път Дългопол-Сава-Цонево”, да се прибави и Величково,
който е съгласен, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 8 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 8 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Х. Ибов – общ. съветник: Виждам популизъм в Капиталовата програма, вече трета година
предвидените средства отиват за проектиране, ако за тези години всички проекти, които се
проектираха бяха спечелени, ние щяхме да цъфтим и вържем. Това е една бездънна яма, в
която се наливат пари само за проектиране. Дайте да я направим така, че за всяко населено
място да има по малко, целевите средства да отидат по кметствата.
Ал. Александров – общ. съветник: Колеги, всяка година приемаме Капиталова програма и
знаем, че са сигурни две неща: 1.сумата, която ще преведе Министерството на финансите,
тази година е 380 000лв. и 2.че тази сума ще бъде похарчена от г-жа Иванова за проектиране.
Обърнете внимание обаче на ония 64 000лв., които са за проектиране в малките селища, за
които обаче проектите ще започнат след 2020г., но ние бързо гледаме да ги проектираме още
сега. Другото нещо – четири години не е пипнато нищо по селата. Защо викахме кметовете
тук на среща с общинските съветници, защо ги разхождахме напразно? Кажете им – ще
проектираме, марш, без вас! Искам да прегласуваме предложението на г-н Хасан – тия
130 000лв. да бъдат разпределени по селата по брой жители, за да могат да си направят по
някой основен ремонт.
Н.Христов-Предс.на ОбС: По предложението на г-н Александров да прегласуваме
предложението на г-н Хасан, а именно средствата от т.3, т.10 и т.11 от целевата субсидия, да
бъдат прехвърлени в §40-00 и свободните средства да бъдат насочени към кметовете по
населени места, който е съгласен, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 8 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 7 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Какви са становищата на постоянните комисии?
Ал.Александров-Предс. на ПК „ЗСД”: Предложенията на комисията е сумата от 178 400лв.
за основен ремонт на Дългопол-Сава-Цонево да бъде разделена на: 100 000лв. за основен
ремонт на Дългопол-Сава-Цонево, 78 000лв. за с. Величково. С това предложение
становището на комисията е положително.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги по предложението на комисията по здравеопазване, който
е съгласен сумата от 178 400лв. за основен ремонт на Дългопол-Сава-Цонево да бъде
разделена на: 100 000лв. за основен ремонт на Дългопол-Сава-Цонево, 78 000лв. за с.
Величково, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 7 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 9 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Е. Русева-Секр. на ПК „ОКМСД”: Комисията излезе с три предложения: 1.Предложението
на г-н Хасан 2.Основен ремонт на покрив на СОУ-Дългопол в размер на 25 000лв. 3.Ремонт
на зала „Младост” в размер на 5 000лв. от целевата субсидия на Капиталовата програма.
Становището е положително с така направените предложения.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги по предложението на комисията по образование, който е
съгласен част от средствата, които са за капиталови разходи да бъдат изразходвани за
основен ремонт на покрив на СОУ-Дългопол в размер на 25 000лв. и ремонт на зала
„Младост” в размер на 5 000лв., моля да гласува!
Резултати от гласуването:

“ЗА” – 8 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 8 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Р. Дукова-Предс. на ПК „СПЕП”: Становището на комисията е положително с
предложението на г-н Хасан, което вече гласувахме, а именно: средствата от т.3, т.10 и т.11 от
целевата субсидия, да бъдат прехвърлени в §40-00 и свободните средства да бъдат насочени
към кметовете по населени места.
М. Юнуз-Секр. на ПК”СС”: Да бъде приета Капиталовата програма на Община Дългопол за
2015 г.
В 12:00ч. Евгения Русева, Александър Александров и Васил Василев излязоха от залата и
заседанието продължи със 13 общински съветника.
М. Юнуз -Предс. на ПК „ТУЕ”: Да бъде приета Капиталовата програма на Община
Дългопол за 2015 г.
Д. Иванов-Предс. на ПК”ОРС”: Да не бъде приета Капиталовата програма на Община
Дългопол за 2015 г.
Д.Божкова-Предс. на ПК „ФиБ”: Да не бъде приета Капиталовата програма на Община
Дългопол за 2015 г. в този вид. Предложенията са: в т.7., където са заложени 260 000лв. за
проектиране 130 000лв. да бъдат разпределени както следва по населени места: Арковна,
Сава, Рояк, Камен дял, Красимир, Комунари, Боряна, Партизани, Поляците по 5 000лв.;
Величково – 10 000лв.; Лопушна, Медовец, Аспарухово – 15 000лв.; Дългопол – 30 000лв.
В 12:05ч. Борислав Николов излезе от залата и заседанието продължи със 12 общински
съветника.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги по предложението на комисията по финанси, от т.7, §4000, 130 000лв. да бъдат предоставени на населените места, изброени от комисията, за текущи
ремонти, който е съгласен, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 9 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
ПРИЕМА СЕ.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Аз предлагам за Сава – 5 000лв.; Лопушна – 25 000лв.; Рояк –
8 000лв.; Камен дял – 5 000лв.; Дългопол – 60 000лв. като включвам зала „Младост”,
Медицинския център и гробищния парк; Аспарухово – 25 000лв.; Красимир – 5 000лв.;
Цонево – 10 000лв.; Комунари – 5 000лв.; Боряна – 5 000лв.; Партизани – 15 000лв.; Медовец
– 25 000лв.; Величково – 15 000лв.; Арковна – 5 000лв. Цялата сума възлиза на 238 000лв., ще
се намалят от §40-00.
В 12:10ч. Борислав Николов и Александър Александров влязоха в залата и заседанието
продължи със 14 общински съветника.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, който е съгласен сумата от 238 000лв. да бъде заложена в
§40-00, като сумата от 260 000лв. бъде намалена с 238 000лв. по така направеното
предложение по населени места, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 5 гласа;
“ПРОТИВ” – 2 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 7 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.

В 12:12ч. Александър Александров излезе от залата и заседанието продължи със 13
общински съветника.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, прие се предложението на комисията по финанси, а
именно: сумата от 260 000лв. се намали с 130 000лв., като тези средства се разпределят по
населените места. В процедура на поименно гласуване, който е съгласен да бъде приет
планът на капиталовите разходи през 2015г. по източници на финансиране, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

отсъства

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 9 гласа;
“ПРОТИВ” – 4 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 9 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 4, „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 и чл.39 от Закона за публичните финанси
и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015г., Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 66-6
Приема планът на капиталовите разходи през 2015г. по източници на финансиране, съгласно
Приложението.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на бюджета на Община Дългопол за 2015 година.
В 12:15ч. Евгения Русева и Александър Александров влязоха в залата и заседанието
продължи със 15 общински съветника.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Анатоли Ангелов – гражданин: Мислех си, че по-голямо дъно няма как да се стигне, но
всеки път някой ме изненадва и се случва градация в посока надолу. Не мога да си обясня
как един общински съветник става, обяснява, че са необходими 15 000лв., за да се
предотврати инцидент, който касае 92 деца и някой гласува „Въздържал се” за това решение.
Дано не ме чува някаква лоша сила, ако нещо се случи, това ще тежи на тяхната съвест.
Другото, което ми е доста странно, с цялото ми уважение към Вас, г-н Председател, все пак
ние сме в институция, представлявате 15-20 000 човека, трябва да демонстрирате уважение
към присъстващите. Относно бюджета, когато го разглеждах, имах чувството, че получих
дежа вю от миналата година, доста странности, от които прозират лични интереси, желание

за пиар, никаква мисъл за социална политика в Дългопол. Аз разбирам, че е последния
бюджет, дай Боже, за тази администрация и този кмет и може би се опитват с последни сили
и може би се опитват с последни сили да прокарат неща, които са важни за тях. Имам
няколко въпроса към хората, които са изготвили този бюджет. Виждам заложени около
750 000лв. от продажба на земя, каква конкретно земя се планува да се продаде, какво
количество и защо това е необходимо? Ако се стигне до продажба на земеделска земя, ако
трябва ще лежим пред общината, ще докараме медии, няма да допуснем нещо такова да се
случи. Доколкото знам общинският вестник спря да се издава поради недостиг на средства
още през август 2014г., искам да попитам какво се промени в положителна посока в
приходите на общината, че отново е заложено издаване на този вестник за 21 000лв.?
Разбирам изборна година е, има нужда от пиар, но в тази ситуация на общината 21 000лв. за
вестник ми се струва абсурдно. Искам да попитам толкова ли е наложителен този път СаваКрасимир-Аспарухово, толкова ли е жизнено важен за общината, че са предвидени над
160 000лв. за проектиране и изготвяне на парцеларен план? Може би някои от вас знаят, че
парцеларния план, който ще бъде изготвен за този път, ще облагодетелства и хората, които
имат имоти покрай него, а отделно този път ще стигне някаква стойност. Аз не мога да правя
предложение като гражданин, но ще се радвам, ако някой общински съветник го направи –
да се направи публично обсъждане за необходимостта от този път, през къде точно ще
преминава, колко е нужен, какво текучество на автомобили ще има по него, колко граждани
ще се ползват от този път и както стойността му е близо 6 млн.лв. в този случай е
обоснована. Знам, че от близо година кметовете по населени места от общината са много
разочаровани от това, че заплатите им не са индексирани от много дълго време, не обърнах
внимание дали това е предвидено в новия бюджет и дали те ще получат нещо в тази посока,
защото доколкото знам възнагражденията им са меко казано смешни.
Катя Станчева – гражданин: Ще бъда удовлетворена ако все пак намерите пари за
почистване на тези дерета, отводнителни канали и саваци превантивно, все пак за в бъдеще
тези неща да бъдат предотвратени. Според мен не може един общински съветник по
определени въпроси, които се разискваха тук и предлагаха, да няма мнение. Дали си „за” или
„не”, ако си „не”, защо? Какво е това „въздържал се”?
Н.Христов-Предс.на ОбС: В закона, г-жо Станчева, е регламентирано как трябва да се
гласува.
Ал. Александров – общ. съветник: Тъй като лично аз съм направил някои предложения по
бюджета, изтеглям си предложенията по т.5-18 и по т.9.
Ф. Хасан – общ. съветник: Приемането на бюджета е важен акт, важното е коментарите и
дебатите, които ще се получат по него да са с положителен знак. Той е политически акт,
според мен, важно е какво ще се случи тази година на местните избори. Всеки един, който
участва в този процес е важен в него със своите предложения, коментари, предложения и
мнения. От досега случващото се виждам, че нещата са се случвали със знак „проектиране” и
много малко нещо друго допълнително като обща сума. През тези три години целевата
субсидия от републиканския бюджет, която е сигурна, е нарастнала с близо 450 000лв. С тези
средства можеха да се случат много неща. За съжаление от общинска администрация и
община Дългопол нещата, които се случват са малко. Идеята с големите проекти „да”, но в
края на краищата трябва да прецениш дали това, което ще го поемеш ще можеш да го
смелиш. Практиката показва, че не може да се смели. Всичко, което е като лоша практика от
страна на общинска администрация и политиката, която провежда рефлектира пряко върху
хората. Например искаме да съберем такса битови отпадъци, която възлиза на 360370 000лв., но в същото време не осигуряваме нужните условия на хората, като осигуряване
на съдове, екологичната бомба, която се получава тук в Дългопол и т.н. Съмнявам се, че през
тази година хората, които си плащат тази такса ще си я платят, защото през м.Декември в
продължение на 20 дни кофите не бяха събирани, защото не бяхме се разплатили с депото в
Провадия. Не искам да коментирам амортизацията на съдовете и в какво състояние са.
Политиката, която се провежда по отношение на отпадъците е трагична в нашата община.
Средствата, които са заложени в приходната част от такса битови отпадъци надхвърлят
много очакванията. Защо за издаването на в.”Гласът на долината” са заделени 21 560лв., на
кого служи този вестник? Защо за пореден път служителите от общинска администрация са

унижавани с такива средства за работно облекло - на всички наети по трудово
правоотношение в бюджетната сфера – 100 лв.; кметове и кметски наместници – 150 лв.;
заместник кмет – 200 лв.; кмет на община и председател на общински съвет – 300 лв.? Искам
да взема отношение и за целенасоченото наливане на средства към определени
институции…за сметка на кого? Правя конкретно предложение в т.5.8. средства за работно
облекло, сумите да се променят както следва: на всички наети по трудово правоотношение в
бюджетната сфера – 250 лв.; кметове и кметски наместници – 400 лв.; заместник кмет – 500
лв.; кмет на община и председател на общински съвет – 600 лв.; предлагам да отпадне т.5.10.
– издаване на общинския вестник; предлагам да отпадне т.5.12. - текущи субсидии за
издръжка на НЧ «Н.Й.Вапцаров» гр Дългопол– 5 500 лв. и да отпадне т.5.14. - субсидии за
подпомагане дейността на самодейните колективи – 5 000 лв.
Цв. Костова – Зам.-кмет по ОКМСД: По предложението на г-н Хасан по отношение на
работното облекло, не знам от кога общински съвет е синдикат, общинска администрация си
има синдикална организация, обект на договаряне на работното облекло е между
синдикатите и работодателя. По отношение на вестника, да, заложено е финансиране поради
това, че няма предложение от никого вестникът да бъде закрит, след като е закрит като
дейност няма да има и финансиране.
Н. Димитрова - Нач. отдел БФСД: Искам първо да уточня някои неща, когато се съставя
бюджета. Когато се разчита бюджета се взимат предвид абсолютно всички решения на
общински съвет. Общинския вестник не е закрит и ние сме длъжни да го остойностим, друг е
въпроса дали ще се финансира през 2015г. Много пъти сме говорили с общинските
съветници и аз съм ги призовавала, когато става въпрос за финансите на общината, да се
придържаме към цифрите, а не да интерпретираме нещата. Господин Хасан каза, че целевата
субсидия за последните три години е качена с не знам колко, само за последната 2014г. е
качена с 455 000лв. за ремонт на улици в Медовец. Целевата субсидия в годините се движи
около 201-202 000лв. Такса ТБО, заложения приход е 387 000лв., когато се разчита бюджета
се започва от решенията, от дейностите, които са разкрити и разходите, които са необходими
за тези дейности. Имаме разкрита дейност „Чистота”, осъществяваме я със собствени
средства. Има Закон за управление на отпадъците, общините са длъжни да отчисляват
отчисления за генериране на твърдия битов отпадък – 162 000лв. община Дългопол трябва да
преведе през 2015г. на депото в Провадия, тези пари идват от приходите от такса битови
отпадъци. Съгласно Решението на ОбС-Провадия, за това, че нашата община си изхвърля
твърдия отпадък на тяхно депо, ние превеждаме разходи за обезвреждане на тези отпадъци
по 12 000лв. на месец. Като съберем двата показателя са 250 000лв. От 387 000лв. като
извадим този показател, остават едни 100 000лв., с които общината трябва да събира и да
извозва отпадъците до депо-Провадия. Да, кух е обема на приходната част, но разходите са
константа, затова ще се предприемат мерки за увеличаване на събираемостта. За работното
облекло…никой няма нищо против, КТД е подписан за една минимална работна заплата, но
когато се изпълнява бюджет на община, съгласно ЗДБРБ за 2015г. и ЗПФ, който е много
строг от 01.01.2014г., ние сме го коментирали, първи приоритет е фонд работна заплата,
втори приоритет е текуща издръжка на дейностите, разкрити с решения на общински съвет,
изреждат другите приоритети и на последно място е социалната политика – работно облекло,
удовлетворяване исканията на служителите в общинска администрация. При възможност
общината никога не е отказвала. Не се подиграваме с хората, просто това бяха
възможностите при разчитане на бюджета, което ние сме предложили в проекто-решението.
Ф. Хасан – общ. съветник: Ето от къде идва проблема с твърдите битови отпадъци, още в
самото начало на мандата се прекрати договора с фирмата, която обслужваше
сметосъбирането и сметоизвозването на отпадъците, това е основната грешка. Това беше
направено с идеята, че община Дългопол ще си извършва сама сметосъбирането и
сметоизвозването. Дотогава нямаше проблеми. Така се наложи да се плати неустойка на
фирмата, защото се прекрати договора. Кмета ни уверяваше, че това е правилна политика, че
няма да има проблеми и сигурното мнозинство си гласува това и в момента сме на този хал.
По отношение на работното облекло, г-жо Димитрова, след като толкова много искате да се
случи това, няма да коментирам възнагражденията в общинска администрация и
възнагражденията по гражданските договори на хората, които са допълнително наети за

извършване на еди-какви дейности…няма да коментирам, защото общинска администрация
в продължение на месеци не ни предоставя щатното разписание, в което са вписани
длъжностите. Предполагам какво е то щом не ни се дава. Представям си колко още неща ще
излязат като възнаграждения, допълнителни стимули и т.н.
Н.Христов-Предс.на ОбС: От предния мандат останаха 280 000лв. неразплатени. Господин
Якимов беше направил договор за отложено плащане.
Х. Ибов – общ. съветник: Казвате, че в предишния мандат е имало някакви неразплатени
сметки и затова куцаме в момента. До края на мандата г-жа Иванова ще ликвидира ли това
нерегламентирано сметище, което е направила до стадиона, колко пари ще са необходими и
от къде ще ги намерите. Това сметосъбиране ми прилича малко на оная общинска фирма,
която я направихме и след няколко месеца я ликвидирахме. Купихме камиони, да си
събираме отпадъците, за да ни излезе по-евтино, а така се случва, че то ни излиза по-скъпо.
Всичко, което общината започва да прави като собствена дейност фалира.
Н. Димитрова - Нач. отдел БФСД: Отговарям на г-н Ангелов за заложените 750 000лв. от
продажба на земя. Преди приемането на Капиталовата програма се прие точка за
разпореждане с общинска собственост, г-жа Панайотова ще Ви отговори; за вестника Ви
отговорих, най-вероятно тези пари няма да бъдат използвани; за пътя Сава-КрасимирАспарухово с решение на общински съвет от 2012г. е кандидатствано по ПРСР, спечелен е
проекта, в момента е избран изпълнител и за да се случи проекта и общината да не бъде
санкционирана да връща 100% от сумата плюс санкцията, ние трябва да го изпълним.
Х. Ибов – общ. съветник: Когато гласувахме този проект, г-жа Иванова ни уверяваше, че
абсолютно всичко е безплатно, а сега се оказва, че общината трябва да плаща.
Н. Димитрова - Нач. отдел БФСД: По отношение на заплатите на кметовете по населени
места, по време на срещата, която се състоя също говорихме. През последните три години
средствата за фонд работна заплата и социални осигуровки намаляват, като спрямо 2014г. те
са с 2 000лв. по-малко, така че няма финансов ресурс да бъдат завишени техните заплати.
Т. Панайотова - Нач. отдел ОС,ТТ: Единствения резерв, който общината вижда за тези
средства е разширение на строителните граници на съществуваща урбанизирана територия по
населени места и включване в регулация на имоти, които са изключени от регулацията – в Медовец,
Лопушна, Цонево и Аспарухово. Към настоящият момент общинска администрация има изготвени
предложения за площите, които ще бъдат предложени за включване в урбанизирана територия, в
момента се обсъждат с кметовете по населени места, защото предложения има и от тяхна страна.
Дали тази сума ще влезе в общинския бюджет зависи от съвместната работа между общински съвет и
общинска администрация.

Ал. Александров – общ. съветник: Връщам се на това, което каза г-н Хасан, че в бюджета са
заложени кухи обеми в размер на 1млн.200хил.лв., продажба на стоки и услуги – 500 000лв.
отгоре, сечем една гора, но за да добавим 500 000лв. отгоре трябва да спрем на Смядово да
сечем, 387 000лв. от такса битови отпадъци, чухме обяснението на г-жа Димитрова как тези
пари трябва да се осигурят…нови къщи ли се построиха, откъде ще ги съберем, няма да
дойдат тия пари. Продажбата на земя, там пък въпроса е съвсем висящ…още 600 000лв. Що
се касае до проектите за решения, които предлагат общинска администрация, след като
толкова много г-жа Костова държи на изпълнението на КТД, защо не го записахте в проекта,
защо фиксирахте суми и утре като приемем бюджета, ще дойдат при Вас синдикалистите и
ще им кажете „какво да направим, те приеха да е 100лв., как да им дадем повече”, но Вие
нямате и право да им дадете повече ако ние го фиксираме. Напишете „съгласно КТД”, за да
повярваме в това, което казвате. На всички е ясно защо вестникът сега започва да се
финансира и най-вероятно ще се финансира без значение ние какво ще решим. Аз правя
конкретно предложение, подкрепям г-н Хасан, финансирането на вестника да бъде нула лв.
Имам и предложение по т.2 от проекта за решение. Тя започва с „приема численост на
персонала”, има си ред и начин, по който общината приема структурата и числеността на
персонала. Той се приема от общински съвет, не се приема с бюджета на общината. Втора
година ни карат да приемаме „на скрито” численост на персонала, която ние не знаем колко
е. Направихме искане първо, второ, трето до общинска администрация да ни дадат данните
по щатното без лични данни, няма го. От миналата година до сега числеността на персонала
скача на 156 човека….Имам конкретен въпрос към вносителите. Какви са тези задължения
по приложение №9 – неразплатени, в рамките на 500 000лв., тук са описани с номера, аз

лично, въпреки че се занимавам повече от 20 години с бюджет не се ориентирам? Къде са
заложени парите за ликвидиране на нерегламентираното сметище? Призовавам общинските
съветници да гласуват с ум и разум, защото нещата не вървят на добре.
Н. Димитрова - Нач. отдел БФСД: Само да уточня за приложение №9, това е рамката на
Министерството на финансите и точно така ще изглежда както съм я представила. За
числеността на персонала – с първото решение е 121,75, след това има решение за
увеличаване на числеността на домашния социален патронаж – 5,5бройки, за чистотата –
5бройки и транспорта на учениците до 16 години, където с приемането на дейността, ние
приехме и шофьорите. Има такова решение.
Ал. Александров – общ. съветник: Знаете ли какво е решението, аз го зная наизуст – всички
училища са преимуществени ползватели на всички автобуси, как касае това численост,
дейност и т.н.
К. Балинова – Секретар на община Дългопол: По отношение на решенията, смея да твърдя,
че такова решение има за преминаване на други дейности по образование към общинска
администрация, а увеличаването на щатната численост по отношение на местните дейности,
това, което е в справка №6, има три решения, 5 щатни бройки в дейност „Чистота”, 5,5 щатни
бройки за „Домашен социален патронаж”, 5 бройки в „Други дейности по образование” –
това са бройките на шофьорите и 1 бройка кметски наместник за с. Комунари. Това е
равносметката.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Прекратяваме дебатите и преминаваме към гласуване на
предложенията. По предложението на г-н Хасан, а именно: в т.5.8. от проекта за решение
«средства за работно облекло», сумите да се променят както следва: на всички наети по
трудово правоотношение в бюджетната сфера – 250 лв.; кметове и кметски наместници –
400 лв.; заместник кмет – 500 лв.; кмет на община и председател на общински съвет – 600 лв.
Който е съгласен с това предложение, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
ПРИЕМА СЕ.
Н. Христов-Предс.на ОбС: По предложението на г-н Хасан, т.5.10. – „издаване на
общинския вестник «Гласът на долината» да се заложат 0 (нула) лева. Който е съгласен с
това предложение, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 9 гласа;
“ПРОТИВ” – 2 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4 гласа.
ПРИЕМА СЕ.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Аз предлагам средствата от т.5.10. да бъдат насочени в графа
„средства по решение на общински съвет” и да се разпределят за финансиране на
пострадалите хора от наводнението. Който е съгласен с това предложение, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
М. Исмаил – общ. съветник: Предлагам тези средства от т.5.10. да се насочат към
завишаване на средствата за работно облекло на общинска администрация.
Н. Христов-Предс.на ОбС: По предложението на г-н Исмаил, средства от т.5.10. да се
насочат към завишаване на сумата за работно облекло на общинска администрация. Който е
съгласен с това предложение, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 1 гласа;
“ПРОТИВ” – 5 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 9 гласа.

НЕ СЕ ПРИЕМА.
Н. Христов-Предс.на ОбС: По предложението на г-н Хасан, т.5.12. – „текущи субсидии за
издръжка на НЧ «Н.Й.Вапцаров» гр Дългопол– 5 500 лв. да отпадне от проекта за решение.
Който е съгласен с това предложение, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 1 гласа;
“ПРОТИВ” – 8 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Н. Христов-Предс.на ОбС: По предложението на г-н Хасан, т.5.14. - субсидии за
подпомагане дейността на самодейните колективи – 5 000 лв. да отпадне от проекта за
решение. Който е съгласен с това предложение, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 2 гласа;
“ПРОТИВ” – 8 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Н. Христов-Предс.на ОбС: По предложението на г-н Александров, от т.2 от проекта за
решение да отпадне «числеността на персонала» и «съгласно Приложение №5». Който е
съгласен с това предложение, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 7 гласа;
“ПРОТИВ” – 5 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Хатидже Чолак не участва в гласуването.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Какви са становищата на постоянните комисии?
Ал.Александров-Предс. на ПК „ЗСД”: Предложенията на комисията вече се гласуваха.
Положително е становището.
Е. Русева-Секр. на ПК „ОКМСД”: Освен тези предложения, които вече гласувахме за т.2 и
т.5.10. комисията предлага към т.12.1. „Да определи конкретните права и отговорности на
второстепенните разпоредители с делегиран бюджет и разпоредители с бюджет» да се
добави „съгласно действащото законодателство” и т.13.2. „Да се разпорежда с резерва за
непредвидени и неотложни разходи” да отпадне от проекта за решение. Становището на
комисията е отрицателно.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги по предложението на комисията по образование, който е
съгласен към т.12.1. „Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните
разпоредители с делегиран бюджет и разпоредители с бюджет» да се добави „съгласно
действащото законодателство”, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги по второто предложение на комисията по образование,
който е съгласен т.13.2. „Да се разпорежда с резерва за непредвидени и неотложни разходи”,
да отпадне от проекта за решение, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 6 гласа;
“ПРОТИВ” – 5 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Хатидже Чолак не участва в гласуването.

В 13:30ч. Хатидже Чолак излезе от залата и заседанието продължи със 14 общински
съветника.
М. Юнуз-Секр. на ПК”СС”: т.13.2. „Да се разпорежда с резерва за непредвидени и
неотложни разходи”, да отпадне от проекта за решение. С това предложение становището на
комисията е положително.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги по предложението на ПК”Собственост и стопанство”,
който е съгласен т.13.2. „Да се разпорежда с резерва за непредвидени и неотложни разходи”,
да отпадне от проекта за решение, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 7 гласа;
“ПРОТИВ” – 4 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
М. Юнуз -Предс. на ПК „ТУЕ”: Предложенията на комисията вече се гласуваха.
Становището е отрицателно.
Р. Дукова-Предс. на ПК „СПЕП”: Преповтарят се предложенията с другите комисии и вече
се гласуваха. Становището на комисията е положително.
В 13:36ч. Хатидже Чолак влезе в залата и заседанието продължи със 15 общински
съветника.
Д.Божкова-Предс. на ПК „ФиБ”: Становището е отрицателно. Едното от предложенията
за работното облекло вече го гласувахме. Другото предложение е за финансиране на
пострадалите от наводнението да се отделят средствата от 5.10., а именно – 21 560лв.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Аз предлагам към тази сума от 21 560лв. да се добавят и
10 000лв. от резерва, за да стане по-голяма сумата за обезщетения на хората. Колеги по
предложението на комисията по финанси и моето предложение, към средствата от 5.10. - 21
560 лв. да се добавят 10 000лв. от резерва на бюджета на общината, общата сума възлиза на
31 560лв., тази сума да бъде добавена към т.5.7. „Разходи за помощи по решение на
общински съвет” и с тези средства от 31 560лв. да се обезщетят пострадалите от
наводнението. Който е съгласен, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Александър Александров не участва в гласуването.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Другото ми предложение е към т.13.2. „Да се разпорежда с
резерва за непредвидени и неотложни разходи”, да се добави „след решение на общински
съвет”. Който е съгласен, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
ПРИЕМА СЕ.
Д. Иванов-Предс. на ПК”ОРС”: Становището на комисията е отрицателно.
Н. Димитрова - Нач. отдел БФСД: След така предложените промени трябва да добавим т.23
към проекта за решение, която да изглежда така: „Задължава кмета на общината да извърши
промените на разчетените стойности и показатели по единната бюджетна класификация по
дейности с направените промени по решението на общински съвет в рамките на общия
бюджет за 2015г.”.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да
бъде приет бюджета на община Дългопол за 2015г. с така направените промени в проекта за
решение, моля да гласува!

1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

отсъства

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 9 гласа;
“ПРОТИВ” – 6 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 9 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 6, „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 Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с
разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 г., Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 66-7
1.Приема бюджета на община Дългопол за 2015г. както следва:
1.1. По прихода в размер на 8 223 525 лв. в т.ч.:
1.1.1. приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 4 633 119 лв.
/Приложение № 1/ в т.ч.:
1.1.1.1. обща субсидия за делегирани от държавата дейности – 4 299 182 лв.
1.1.1.2. собствени приходи на звената на делегиран бюджет- 58 661 лв.
1.1.1.3. преходен остатък от 2014 г. – 275 276 лв., /приложение № 6/
1.1.2. приходи за местни дейности в размер на 3 590 406 лв. /приложение № 2/ в
т.ч.:
1.1.2.1. данъчни приходи – 329 600 лв.
1.1.2.2. неданъчни приходи – 2 105 210 лв.
1.1.2.3. изравнителна субсидия – 1 007 100 лв.
1.1.2.4. целева субсидия за зимно поддържане и снегопочистване – 50 400 лв.
1.1.2.4. целева субсидия за капиталови разходи – 380 300 лв., в т.ч. 178 400 лв. за
изграждане и основен ремонт на общински пътища.
1.1.2.5. финансиране – /-282 204/ лв.
1.1.2.6. преходен остатък – 0 лв.
1.2. По разхода в размер на 8 223 525 лв., разпределени по функции, групи, дейности и
параграфи, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности – 4 633 119 лв. /приложение № 3/
1.2.2. За местни дейности – 3 257 530 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 – 332 876 лв.
/приложение № 4/.
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 01.01.2015 г., 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:
4.1. Максимален годишен размер на плащанията по общинския дълг за 2015 г. –
401 395 лв.
4.2. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2015 г. – 132 088 лв.
4.3. Определя лимит за поемане на нов общински дълг – 500 000 лв.
4.4. Определя максимален размер на общинския дълг към края на година – 632 088 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, вкл. следващите се социални осигуровки.
5.2. За представителни разходи на кмета на общината в размер на 10 000 лв.
5.3. За представителни разходи на Председателя на общинския съвет в размер на 6 000 лв.
5.4. За разходи за общински културни мероприятия – не по вече от 20 000 лв
5.5. За разходи за общински спортни мероприяия – не по вече от 8 300 лв.
5.6. За помощи за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни и настанени в
заведения за социални услуги лица в размер за едно погребение - 200 лв., включващо
разходите за издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, превоз на покойника, изкопаване
на гроб, и надгробен кръст.
5.7. Разходи за помощи по решение на общински съвет не по вече от 37 560 лв.
5.8. Средства за работно облекло, както следва:
- на всички наети по трудово правоотношение в бюджетната сфера – 250 лв.;
- кметове и кметски наместници – 400 лв.;
- заместник кмет – 500 лв.;
- кмет на община и председател на общински съвет – 600 лв.;
- държавни служители – по Закона за държавния служител;
5.9. Сума в размер на 3 000 лв. за изплащане на членски внос в сдружения, в които
членува общината.
5.10. За издаване на общински вестник «Гласът на долината» - 0 лв.
5.11.Текущи субсидии за дейност на спортни клубове, регистрирани като юридически
лица с нестопанска цел – 9 000 лв. Средствата ще се получават след доказване с
разходооправдателни документи за реално извършени разходи.
5.12. Текущи субсидии за издръжка на НЧ «Н.Й.Вапцаров» гр Дългопол– 5 500 лв.
5.13. Субсидии за изплащане на обезщетение на трима читалищни служители – 10 000 лв.
5.14. Субсидии за подпомагане дейността на самодейните колективи – 5 000 лв.
5.15. Субсидия за археологически разкопки на територията на общината – 5 000 лв.
5.16. Субсидии за дофинансиране на маломерни паралелки – 20 000 лв.
5.17. Трансфери за подпомагане разходите за гориво на ПУ – Дългопол – 6 000 лв.
5.18. Режийни разходи за подпомагане дейността по ученическото столово хранене –
72 300 лв., като от тях за действащи ученически столове – 59 000 лв., а останалите средства в
размер на 13 300 лв. ще се предоставят след разкриване на дейност в останалите училища
след решение на общински съвет.
6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз както следва:
6.1. за приходите и разходите за сметка за средства от Европейския съюз към ДФ
«Земеделие», съгласно приложение № 7;
6.2. за приходите и разходите за сметка за средства от Европейския съюз към НФ за
ОПРЧР и ОПАК, съгласно приложение № 7;
7. Приема бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2016-2018 г.,
съгласно приложение № 2 и № 4
8. Определя Второстепенните разпоредители с делигиран бюджет през 2015 г.
 СОУ „Св. Климент Охридски” гр. Дългопол;

 ОУ „Христо Ботев” с. Цонево;
 ОУ „Христо Ботев” с. Партизани;
 ОУ „Митко Палаузов” с. Лопушна;
 ОУ „Васил Левски” с. Поляците;
 СОУ „Назъм Хикмет” с. Медовец;
 НУ „Иван Вазов” гр. Дългопол;
 ЦДГ „Детелина”;
 ЦДГ „Пролет”;
 ЦДГ „Щастливо детство”;
 ЦДГ „Първи юни”
 Общински детски комплекс
 Читалище „Н.Й.Вапцаров” гр. Дългопол;
8.1. Приема бюджетите на второстепенните разпоредители с делегиран бюджет както
следва:
 Бюджет на училищата – 2 780 138 лв.,в т.ч. дофинансиране на маломерни паралелки –
20 000 лв.
 Бюджет на Целодневните детски градини – 929 694 лв. в т.ч. за издръжка 223 000 лв.
 Бюджет на ОДК – 25 687 лв., в т.ч. за издръжка – 3 720 лв.
 Читалища – 207 880 лв., в т.ч. дофинансиране на Читалище Дългопол– 20 500 лв.
9. Определя като разпоредител с бюджет през 2015 г. Общински Музей гр. Дългопол с
бюджет 29 450 лв.; Ученически столове в НУ „Иван Вазов гр. Дългопол с бюджет- 12 608 лв.;
в ОУ „Хр. Ботев” с. Цонево с бюджет – 13 467 лв. и в СОУ „Св. Климент Охридски” гр.
Дългопол с бюджет – 32 925 лв.
10. Задължава кмета на общината да утвърди одобрените средства по общинския бюджет
по месеци и по ЕБК.
11. Одобрява план-график за обслужване на просрочените задължения от минали години,
които да бъдат разплатени от бюджета за 2015 г. в размер на 517 996 лв. и просрочени
вземания, които да бъдат събрани през 2015 г. в размер на 68 546 лв., съгласно Приложение №
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, съгласно действащото законодателство.
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 след решение на
общински съвет.
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. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет
да разработят и представят в срок до 31.03.2015 г. конкретни мерки за изпълнение на бюджета
за 2015 г.
18. Приема бюджетната прогноза на контролираните от общината дружества, съгласно
приложение № 10
19. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
приети през 2015г. – 2 167 618лв., като наличните към края на годината поети ангажименти
за разходи не могат да надвишават – 774 704лв.
20. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през годината по бюджета на общината – 2 241 6756лв., като наличните към края
на годината задължения за разходи не могат да надвишават – 129 117лв.
21. Ограниченията по т.20 и т.21 не се прилагат за задължения за разходи, финансирани
за сметка на помощи и дарения.
22. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно
Приложение № 11.
23. Задължава кмета на общината да извърши промяна на разчетените стойности и
показатели по единната бюджетна класификация по дейности с направените промени по
решението на общински съвет в рамките на общия бюджет за 2015г.

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Николай Христов закри заседанието на
Общински съвет - Дългопол в 13:50 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/НИКОЛАЙ ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/ Д. ТОНЧЕВА/

