ПРОТОКОЛ

№50

от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 07.02.2014 г.

Днес, 07.02.2014 г. в гр.Дългопол, в залата на Общински съвет – гр.Дългопол от 10:00 часа,
се проведе 50-то редовно заседание на Общински съвет – Община Дългопол, Варненска област.
Присъстваха всички 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/отсъства от 10:10ч. до 10:25ч./
3. Даниела Маринова Костадинова - присъства
4. Добромир Василев Иванов – присъства
5. Мустафа Юнуз Исмаил – присъства
6. Хюсеин Реджебов Ибов – присъства/отсъства от 10:10ч. до 10:25ч./
7. Ферхан Юсеин Хасан – присъства /отсъства от 10:10ч. до 10:25ч./
8. Насуф Юсуфов Насуфов – присъства /отсъства от 10:00ч. до 10:05ч.; от 14:30ч. до 14:45ч./
9.Хатидже Мехмед Чолак - присъства/отсъства от 10:10ч. до 10:25ч./
10.Александър Неделчев Александров – присъства /отсъства от 10:10ч. до 10:25ч.; от 11:35ч. до
11:42ч.; от 12:42ч. до 12:47ч./
11.Васил Радославов Василев – присъства /отсъства от 10:10ч. до 10:25ч./
12. Евгения Илиева Русева – присъства /отсъства от 10:10ч. до 10:25ч./
13. Борислав Благоев Николов – присъства
14. Емил Димитров Енев – присъства
15.Халил Салиев Насуфов - присъства
16. Руска Йорданова Иванова – присъства
17. Тодорка Божкова Вълчева – присъства
Ал. Александров-общ. съветник: Имам предложение, тъй като има огромен интерес към сесията
и хора, които не могат да влязат в залата, местото на провеждане на сесията да бъде зрителна зала
на НЧ „Н.Й.Вапцаров”-Дългопол, за да могат всички да присъстват спокойно и да чуят дебатите
по бюджета.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, по процедурното предложение на г-н Александров, мястото на
заседанието да бъде коригирано на зрителна зала на НЧ „Н.Й.Вапцаров”-Дългопол, който е
съгласен моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 7 гласа;
“ПРОТИВ” – 3 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Ал. Александров-общ. съветник: Уважаеми колеги, тъй като явно не искат гласност Общинска
администрация, ние отказваме да работим в такива условия и напускаме сесията.
Ф. Хасан-общ. съветник: Групата на ДПС също отказва да работи в такива условия.
В 10:10ч. Радка Дукова, Васил Василев,Евгения Русева, Александър Александров, Ферхан Хасан,
Хатидже Чолак и Хюсеин Ибов напуснаха залата и заседанието продължи с 9 съветника.
Предварително обявен проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Питания и предложения от граждани
2. Отчет за дейността на Полицейски участък-Дългопол за 2013 година.
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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 2013 година.
Вносител: Началник РС „ПБЗН”- Дългопол.
Докладчик: В. Николов - Началник РС „ПБЗН”- Дългопол.
Становище: ПК”Обществен ред и сигурност”
4. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
отчет за изпълнението на Спортния календар на Община Дългопол за 2013 година.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова- Зам. - кмет ОКМДС
Становище: ПК „ Образование, култура, младежки и спортни дейности " и "Финанси и
бюджет"
5.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Спортния календар на Община Дългопол за 2014 година.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова – Зам.- кмет ОКМДС
Становище: ПК „ Образование, култура, младежки и спортни дейности " и "Финанси и
бюджет"
6. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2014г.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел ОС,ТТ
Становище: ПК"Собственост и стопанство" и "Финанси и бюджет "
7. Приемане план за работа на ОбС-Дългопол през 2014 г.
Вносител: Николай Христов – Председател на Общински съвет
Докладчик: Николай Христов – Председател на Общински съвет
Становище: Председателски съвет
8. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет на годишна
програма за управление на Община Дългопол в мандат 2011 – 2015 /чл.44, ал.5 от ЗМСМА/.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова – Секретар на Община Дългопол
Становище:Всички постоянни комисии
9. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет на
Капиталовата програма на Община Дългопол за 2013 г.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Веселин Върбанов-Дир. дирекция ИППОП
Становище:Всички постоянни комисии
10. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на бюджета на Община Дългопол за 2014 година.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК"Финанси и бюджет " и всички комисии
11.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Заявления за
еднократна помощ.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейност”
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли други предложения по дневния ред? Няма. Колеги, в
процедура на гласуване, който е съгласен проекта за дневен ред да бъде приет за дневен ред на
днешното заседание, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
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“ЗА” – 9 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 2013 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 2013 година.
Вносител: Началник РС „ПБЗН”- Дългопол.
Докладчик: В. Николов - Началник РС „ПБЗН”- Дългопол.
Становище: ПК”Обществен ред и сигурност”
4. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
отчет за изпълнението на Спортния календар на Община Дългопол за 2013 година.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова- Зам. - кмет ОКМДС
Становище: ПК „ Образование, култура, младежки и спортни дейности " и "Финанси и
бюджет"
5.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Спортния календар на Община Дългопол за 2014 година.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова – Зам.- кмет ОКМДС
Становище: ПК „ Образование, култура, младежки и спортни дейности " и "Финанси и
бюджет"
6. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2014г.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел ОС,ТТ
Становище: ПК"Собственост и стопанство" и "Финанси и бюджет "
7. Приемане план за работа на ОбС-Дългопол през 2014 г.
Вносител: Николай Христов – Председател на Общински съвет
Докладчик: Николай Христов – Председател на Общински съвет
Становище: Председателски съвет
8. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет на годишна
програма за управление на Община Дългопол в мандат 2011 – 2015 /чл.44, ал.5 от ЗМСМА/.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова – Секретар на Община Дългопол
Становище:Всички постоянни комисии
9. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет на
Капиталовата програма на Община Дългопол за 2013 г.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Веселин Върбанов-Дир. дирекция ИППОП
Становище:Всички постоянни комисии
10. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на бюджета на Община Дългопол за 2014 година.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК"Финанси и бюджет " и всички комисии
11.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Заявления за
еднократна помощ.
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Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейност”
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Питания и предложения от граждани.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Към настоящият момент в Канцеларията на Общински съвет са
постъпили четири заявления за даване на думата и едно благодарствено писмо от Халил Адем
Адем от с.Лопушна. Има ли други желаещи за вземане на думата или за задаване на въпроси?
Красен Железов-гражданин: По същество по дискусията за бюджета.
Анатоли Ангелов-гражданин: Аз бих желал в началото по няколко точки от дневния ред.
Н.Христов-Предс.на ОбС: По реда на постъпилите заявления. Заявление от Нелка Милкова
Жекова от гр.Дългопол. Заповядайте!
Нелка Жекова-гражданин: Казвам се Нелка Милкова Жекова от гр.Дългопол, личен асистент
съм. Искам да изкажа благодарността си към г-жа Маринка Иванова за това, че е одобрен проекта
на Община Дългопол и са открити не малко работни места. Има много безпомощни хора, които
имат нужда от обгрижване. Една от жените, за които се грижа винаги ме посреща с думите:
„Добре, че ви има”. Няма кой да им отвори вратата, няма кой да ги нахрани, да ги заведе на лекар
или да им се купят лекарства. Благодарни са за това, че съществува такъв проект от Общината и че
ние се грижим за тях. Благодарна съм и за това, че паричните ни обезщетения се изплащат
навреме. От 16 години съм без работа, бях регистрирана в Бюрото на труда и на моите въпроси за
работа беше отговаряно с повдигане на рамене. Благодарение на този проект аз имам работа.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Разбирам, че хората, които са подали следващите заявления за
изказване по т.1 от дневния ред не присъстват в залата.
Поради нарушаване на реда в залата Заседанието беше прекратено за 10мин., след което
продължи с 14 Общински съветника.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, има предложение за прегласуване на процедурното
предложение на г-н Александров, а именно мястото на заседанието да бъде изнесено в зрителна
зала на НЧ „Н.Й.Вапцаров”-Дългопол, който е съгласен моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
ПРИЕМА СЕ.
В 11:00ч. заседанието на ОбС-Дългопол продължи в зрителната зала на НЧ „Н.Й.Вапцаров” –
Дългопол със 17 Общински съветника.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Продължаваме заседанието на ОбС по т.1 от дневния ред – Питания и
предложения от граждани. Има думата Кинка Балинова-Секретар на Община Дългопол, която ще
прочете Декларация от името на Общинска администрация – Дългопол.
К. Балинова-Секретар на Община Дългопол: Ние, служителите на Общинска администрация
Дългопол, ангажирани да подпомагаме и осигуряваме дейността на избраните от гражданите на
общината органи на местно самоуправление за решаване на всички въпроси от местно значение,
които законът е предоставил в тяхна компетентност и е натоварил с реални отговорности
Декларираме: През последните 2 години прилагаме пълноценно своите знания, компетенции и
опит, за да поставим началото на трудния и динамичен процес на изпълнение на Програмата за
управление на кмета 2011-2015г., чийто приоритет е превръщането на община Дългопол в
територия на устойчиво регионално развитие, подобряване на инфраструктурата, икономическо
възстановяване и растеж.
Нашият достоен труд днес вече получава признанието, което
заслужава. Проектите са факт, който всеки може да види с очите си. Проектите, които обновяват
общината и променят живота на всички, мотивират хората за работа, за съзидание, напредък.
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Понесохме безмълвно тежкото наследство на предишни управления : неразплатени разходи и
задължения по договори, задължения за възстановяване на незаконно усвоени средства, голям
бюджетен дефицит, запор на сметки. Финансовият колапс ни лиши от редица регламентирани в
закон права и от елементарни средства за изпълнение на ежедневните ни задължения – от липса на
хартия до необходимия софтуер.
Справихме се с всичко това в името на поетите пред Вас ангажименти на кмета Маринка Иванова,
която ръководи цялостната дейност и носи отговорност за прозрачността, законосъобразността и
целесъобразността на всички актове на общината.
През последният месец обаче се появи един нов за общината и местната общност фактор във
Facebook- мрежата, чиито членове ни нарекоха „клакьори” и „слуги”.
Категорично не приемаме натрупаният гняв от предишно непрозрачно управление на общината
да се стоварва върху нас с обидните квалификации, отправени от членовете на тази група, по-най
арогантният и непочтен начин, без да се оценява качеството на работа ни и резултатите, които
постигаме. Подобно отношение накърнява нашето достойнство. Това е удар срещу нашият
професионализъм и квалификация.
С настоящата Декларация се надяваме да приковем вниманието на обществеността към значимите
каузи, за които работим. Към факта, че за първи път много неща могат да бъдат променени в
нашата община, и не задкулисно и користно, а открито пред очите на всички.
Лесно се руши – трудно се създава. Въпрос на будна съвест е да избереш.
С нас са всички граждани на нашата общност, независимо от техните лични и партийни
пристрастия, които не чакат някой нещо да даде и да ги поведе нанякъде.
С нас са обикновените граждани, които са готови сами да изковат съдбата си, да изберат посоката
на своя път и носят отговорност за всяка своя крачка. И не за някакво далечно бъдеще . За днес, за
утре, тук – в Дългопол, в България.
Уважението и признателността към тях ни задължава да бъдем почтени! Благодаря Ви!
Н.Христов-Предс.на ОбС: Продължаваме с изказванията по реда на постъпване на исканията.
Анатоли Ангелов-гражданин: Уважаема г-жо Кмет, уважаеми г-н Председател, уважаеми
Общински съветници, уважаеми съграждани!
Г-жо Иванова, от мое име и от името на група граждани ще внеса в деловодството на Oбщината
питане съдържащо няколко въпроса.
Първият въпрос - моля, за точна справка колко ни е струвало издаването на общинският вестник
през 2013 г и за какво точно са били изразходвани тези средства.Моля да приложите и разходни
документи и ведомости за платените суми и хонорари свързани с подготовка печат и
разпостранение на изданието.
Вторият ми въпрос касае вашите представителни разходи през 2013.Моля да ни предоставите
информация за какво са похарчени тези средства, по наша информация около 30 000 лв.Като ще
очакваме от вас копия на разходно оправдателни документи.
Третият ми въпрос е свързан със статута на нерегламентираното сметище до стадиона. Докога ше
продължи неговото съществуване и какви мерки планувате да предприемете за премахването му?
Последният ни въпрос, за сега, е относно уличното осветление в гр.Дългопол. Според наши
съграждани на много места в града няма осветление след 12 .00 ч вечерта. Това така ли е и ако да
защо и докога?
Моля за писмен отговор на горните въпроси!
Уважаема г-жо Кмет, искам добронамерено да напомня, че съгласно чл.4,ал 1 и чл.24 и
следващите от закона за достъп до обществена информация Вие и вашата администрация сте
задължени да отговорите на питанията ни. В случай на отказ, същият ще бъде обжалван пред
административен съд Варна и е много вероятно да ви бъде наложена глоба.
Бих искал да взема отнощение накратко и по проектобюджета на общината за 2014г.
Г-жо Иванова, като вносител на проекто бюджета се обръщам към вас и бих желал да чуя вашите
отговори на следните няколко въпроса:
В документа се твърди,че бюджета е изготвен при очаквано намаление на приходите. В този
случай логично е да се мисли и за намаляване на разходите. Четейки обаче проекто бюджета се
натъкваме на стресиращи планове за разточителни разходи.
5

Кое към момента налага закупуването на нови автомобили за ваши нужди и за нуждите на
председателят на общински съвет за 60 000 лв? Също така на други превозни средства за нуждите
на вашата администрация за още 144 000лв. Колко пътувате из малката ни Община и извън нея за
да се налага такъв огромен разход ?
Друга странност е, че при падащи приходи и намалена държавна субсидия вие увеличавате
щатната бройка на общинските служители и съответно разходите им за издръжка!?
Забелязваме и едно разходно перо, което според мен може да бъде описано само с една дума и
това е „НАГЛОСТ“. Това са представителните разходи на Кмета и Председателят на Общински
съвет. Общата планувана сума на тези разходи е 42 000 лв. Съответно 35 000 за кмета и 7000 лв. за
Председателят на Общински съвет.
Г-жо Иванова, разделено на работните ви дни през годината това прави по над 100 лв. на ден.
Знаете ли колко от жителите на Общината разполагат със 100 лв. на ден? А знаете ли какви
хранителни продукти биха могли да се купят с тези пари? А на колко ученици или студенти може
да се помогне?
За какво са Ви нужни тези пари? Кого ще посрещате с тях? Може би в милият ни град очакваме
визита на кралска особа и трябва да направим подобаваща подготовка?
За сравнение ще ви предоставя информация за представителните разходи на кметовете на няколко
общини: Провадия -10 000 лв, при бюджет на общината по-голям с 5 милиона от нашият.
Интересен момент е, че при обсъждането на представителните разходи на кмета на Провадия се е
дал пример колко абсурдно високи са тези разходи в Дългопол и дали Провадия иска да бъде така
неразумно разточителна? Аврен - с бюджет колкото нашият 8 000 лв. за представителни разходи.
Долни чифлик 35 000 лв, но тук са включени и парите за празника на града и културният календар
за 2014г. Руен - 12 000 лв. Тук интересно е, че Кмета се е лишил от безумно високи разходи и
общината отделя пари за стипендии на студенти. Един хубав пример за социална отговорност,
който липсва в нашата община. Белослав - представителни разходи на кмета 10 000 лв. Видно е, че
ние сме най – богата община и нашият кмет има нужда от най-много пари за себе си?
Г-жо Иванова, на фона на безработицата и бедността в общината това наистина е наглост! Аз не
искам с парите от нашите данъци Вие да правите разхищения и да се къпете в лукс. Предполагам и
никой тук не го желае!
Вече веднъж зададох въпрос какви са плановете ви за продажба на общински земи. Тогава не ми
отговорихте с мотива, че скоро ще има докладна по въпроса. Сега Ви моля да дадете конкретен
отговор на този въпрос вълнуващ много хора. В бюджета сте планували приходи от продажба на
общинска земя в размер на 900 000 лв, като към докладната сте приложили и списък с около 8600
дка общински земи, гори и пасища. Какви са Вашите намерения по този въпрос?
Г-жо Иванова, ако наистина довършите този план и продадете толкова общинска земя, това ще
бъде престъпление спрямо жителите на общината. Вие сте тук за кратко, историята бързо ще Ви
забрави и нямате право да посягате на най-ценното и на най-големият актив на хората.
Ще оставя на преценка на всеки тук дали вие имате някаква лична изгода от това намерение. Дали
Вашите интереси по някакъв начин не са свързани със земи и земеделие?
Поради безспорната важност на тази тема предлагам стартирането на процедура за провеждане на
местен референдум по този въпрос. Нека хората решат дали искат да се продава земята или не! Те
няма да сгрешат в преценката си! Вие винаги сте казвали, че обичате хората от общината, дайте
им възможност да изкажат мнението си!
Съгласно закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
предложение за местен референдум може да се направи от 1/5 от Общинските съветници в нашият
случай са необходими четирима. Другият вариант е това да направи инициативен комитет с
подписите на 1/20 от избирателите в Общината. Ако процедурата не започне от Общински
съветници ние имаме готовност да стартираме необходимата подписка!
В Заключение искам да кажа, че въпросите, които зададох и мненията, които изказах имат за цел
единствено да подобрят работата на администрацията и да я накарат да работи при пълна
прозрачност. Знам, че не сте свикнали, но това е в интерес на всички ни. За жалост продължавам
да имам странното усещане, че Общината се управлява като еднолично търговско дружество.
Може би след две години управление е време да разберете, че тук ролите са разменени. Ние
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всички тук сме ваши работодатели, а не Вие на нас. Вие харчите нашите пари и трябва да ги
харчите за нашето благо и да се съобразявате с нашето мнение.
Към този момент заради показаните резултати и изказаните намерения аз се срамувам от Вас като
Кмет на община Дългопол. Срамувам се от авторитарният Ви маниер на управление, срамувам се
заради неспазените Ви обещания, срамувам се, че пилеете парите ни, срамувам се от отношението
Ви към земята и хората.
Г-жо Кмет, все още имате шанс да покажете достойнство! Не го пропускайте! Благодаря ви!
Халил Халилов-общински председател на ДПС: Ще прочета декларация до ОбС-Дългопол от
ПП ДПС-Дългопол. Уважаема г-жо Кмет, уважаеми г-н Председател, уважаеми Общински
съветници, уважаеми граждани на Община Дългопол, относно намерение на Общинска
администрация и заложените продажби в проекто-бюджета за 2014г. изразяваме следната позиция.
Категорични сме против продаването на общински нефинансови активи, които включват
общински земеделски земи в размер на 1 040 000лв., заложени в проекто-бюджет 2014г. Второ:
Против комасация и отчуждаване на частни земеделски имоти. Трето: Против така предложената
капиталова програма и нейното обезпечение със средства от продажби на земеделски земи и
банкови заеми. Главна функция на органите, на които е поверено управлението и разпореждането
на общинската собственост е да се съобразяват максимално с нейното планово управление. ПП
ДПС-Дългопол смятаме, че с горепосочените продажби и заложени мерки, Общинска
администрация ще лиши своите граждани от дългогодишни приходи за сметка на чужди интереси.
С тази декларация изразяваме своята дълбока загриженост за бъдещето на Община Дългопол.
Благодаря Ви!
Красимир Костов-гражданин: Учуден съм, тъй като аз живея в Дългопол, защо от времето на
демокрацията до ден днешен не се случва нищо в този град и в тази община. Но днешното
събиране тука ми дава отговор на този въпрос. Ние в нашата община не се концентрираме и да
направим нещо да изградим за общината, както направиха другите общини, а ние се мъчим по
всякакъв начин всеки да манипулира другите, за да достигне своите интереси, не да стане и да
каже пред всички искаме това и това, за да стане по-хубаво. Дайте да сменим този и той ще
направи нещо повече от другия. Да започнем отначало – знаете, че Дългопол се славеше със
своите трайни насаждения от праскови и ябълки, унищожиха ги, кой го направи? Те са тука сред
вас, мога да ги посоча. Тогава предложих да се даде на всяко семейство по 1 дка ябълки, хем да ги
поддържат, хем да берат плодовете, като дойде време да се възстановяват да се възстановят на
собствениците. Те ги оставиха, обраснаха и се унищожиха. От тази декларация, която Анатоли
Ангелов прочете прозира интереса на семейството му и на съпругата му, тъй като те изкупуват
земи. Кой може да покаже документ, че по време на това управление на Община Дългопол има
продаден 1 кв.м. общинска земя? Има продадена държавна земя от Министерството чрез
Областния управител. Не манипулирайте хората, които са тука, че г-жа Иванова ще купи земите,
нали това става само с търг? Решенията се взимат само чрез Общински съвет. Попитайте колко
земя продаде предишния кмет.
Красен Железов-гражданин: Г-н Председател, уважаеми дами и господа Общински съветници, гжо Кмет, уважаеми дами и господа жители на община Дългопол, тук съм по една единствена, но
не простичка причина. В дните, когато се правеше и обсъждаше бюджета с всичките му елементи,
общественото мнение бе възбудено от една цифра като основание в приходната част на бюджета, а
именно постъпления в размер на 900 000лв. от продажба на земеделска земя, съгласно чл.3 от
Закона за собствеността и ползването, където е ясно дефинирано кое е земеделска земя. Аз ще ви
кажа защо съм тук. Бях поканен на различни срещи от група общински съветници, които правиха
обсъждане по селата и разясняваха на хората, какво се предлага за продажба, разясняваха
бюджета, капиталовата програма, програмата за развитие на община Дългопол през 2014г. Имам
мнение по този въпрос, но ще бъда кратък, да не ви отегчавам и да се вместя във времето си. На
първо място смея да кажа, че съм служител на Областна дирекция „Земеделие”-Варна, с обхват на
действие общинска служба „Земеделие”-Провадия, която обхваща двете общини Дългопол и
Провадия. Скромният ми опит от 5-6 месеца показва едно-единствено нещо – интереса, уважаеми
съграждани, към земеделската земя е огромен, в пъти повече от златото. Това остана основния
доходоносен бизнес в Република България и е основно препитание на много хора в тази държава.
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Имам поглед, защото участвам в администрирането на целия процес по сключване на договори,
изчерпване на правни основания с арендатори, с наематели, как работят, какви ренти плащат и т.н.
Затова искам да призова от тази трибуна, г-жо Кмет, оттеглете бюджета като точка, за да го
балансирате отново, да изтеглите това срамно предложение за масова разпродажба на близо 9 000
дка земя и го балансирайте по друг начин с прихода и намалете разходната част. Ако това Вие не
го сторите, аз официално Ви казвам, моите уважения, аз ще поискам незабавно свикване на
подписка за предсрочно прекратяване на Вашите правомощия, защото населението е много
чувствително на тема земеделие. Уважаеми дами и господа общински съветници, обръщам се към
Вас, в тази част, в която Вие ще гласувате, ще вдигнете Вашата ръка за разпродажбата на тази
земя, не правете това нещо, за да можете да ходите с високо вдигнати глави на територията на
общината и да не се срамувате от Вашите деца и внуци. Недейте се подчинявайте на волята на
Общинската администрация, не ставайте слуги на определени намерения в дългосрочна
перспектива. Веднага ще ви кажа какво следва от продажбата на тази земя – това са 9 000 дка, те
ще отидат в едни ръце, това трябва да се знае, ще настъпи дисбаланс по отношение на арендатори
и наематели, мажоритарния с многото земя по закон, с повече от 2/3 участва в разпределение на
масивите с по-голяма тежест и стойност. Всички други стопани и арендатори ще бъдат изтикани в
паланките, съответно ще падне тяхната доходност и ще намалее средното рентно плащане към
жителите. Това е един много сериозен процес, който се подготвя дългосрочно от някои фирми на
територията на Община Дългопол, които арендоват земята. Това го казвам, защото съм
информиран човек. Завършвайки ще кажа, че плана е ясен, дайте да не допуснем да се случи това
нещо. Не вдигайте ръка за това нещо. Госпожо Кмет, ако все още имате смелост, изтеглете
бюджета, балансирайте го. Завършвайки ще кажа, разделете 8 500дка на 900 000лв. и ще видите
колко се пада на 1дка земя – по-малко от сто лева. В момента в дипляните на всички фирми, които
изкупуват земя, частни стопани, арендатори, земеделски стопани, цената върви от 400-800лв.
Ал. Александров-общ. съветник: Уважаеми г-н Председател, г-жо Кмет, дами и господа
Общински съветници, уважаеми граждани на община Дългопол, тук съм да декларирам от името
на нашата група общински съветници и остро да реагирам срещу опита за пореден път да се
наруши прозрачността на вземане на Решения от Общински съвет. Всички бяхме свидетели как се
направи неуспешен опит това, което Общински съвет трябва да вземе като Решение, най-важният
документ за годината-бюджета, да бъде взет при закрити врати. Това не бива да бъде допускано в
Община Дългопол и провокиран от г-жа Иванова, аз казвам следното: След като Общинска
администрация по пенсионерски клубове и паланки не обсъди бюджета и програмата за
управление на общинската собственост, това ще го правят Общинските съветници. Всеки път,
когато бъде внесено предложение за продажба, предложение за промяна в бюджета, ние ще
призоваваме хората да бъдат тук, защото в края на краищата виждате каква е методиката – девет
общински съветника си вземат решения и нещата спират до тук. Тази прозрачност, на която
всички ние сме радетели, която всички ние декларираме, вкл. и Общинска администрация я няма
де факто. За това именно са тия хора тук, хора които работят в образованието, в земеделието, хора
от всички села на община Дългопол. Те не са случайно тук, те са дошли тук защото са
разтревожени от бюджета, от цифрите на бюджета, от начина по който е поднесен, разтревожени
са от прекаления лукс, цитиран тук от предишните оратори, който е в бюджета. В сравнение с
други общини този лукс просто е неправомерен. Затова ние ще гласуваме против този бюджет, ако
той не бъде структуриран в частта му за финансиране на вестника, в частта му за
представителните разходи, в частта му за свиване броя на Общинска администрация. Това са
неща, където трябва да бъдат направени икономии и да отидат към кметствата, към хората, а не
кмета на всяко село да идва да прави докладна за една метла. Нека бюджета да бъде разходван
нормално, а това става с диалог. Тоя диалог беше отказан на гражданите, 24 човека присъстваха в
публичното обсъждане на бюджета и той беше направен не по пенсионерските клубове и паланки,
а между Общинска администрация, каква е тази декларация от Общинска администрация?
Призовавам Общинските съветници към конструктивен диалог по времето за бюджета, за
програмата за управление на Общинската собственост, за отчета на Кмета за управленската му
програма и нека сесията завърши с едно конструктивно решение, така както ще бъде в полза на
жителите на цялата община.
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К. Балинова-Секретар на общ. Дългопол: Уважаеми дами и господа, граждани на град Дългопол
и община Дългопол, уважаеми г-н Александров, категорично заявявам като представител на
Общинска администрация, че не е вярно, че са били лишени гражданите на община Дългопол от
възможността да вземат участие в публичното обсъждане на бюджет 2014г. В изпълнение на
процедурата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, при която тази година е
спазен
реда
по
Наредба
№24
ск- За условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет по Закона за
общин ия бюджет, знаете много добре и съм длъжна да го кажа пред цялата общественост, че в
мандат 2007-2011г. по предложение на съветници от БСП И ДПС и с тяхно гласуване беше
променена Наредбата за съставяне, приемане и отчитане на общинския бюджет, а именно:
обсъждането на общинския бюджет да не се прави по населени места, а само в залата на
Общински съвет, а предложенията от населените места да се предлагат, съгласно протоколите,
които кметовете ще внесат. Благодаря Ви!
Цв. Костова – Зам.- кмет ОКМДС: Тъй като с тук присъстващите се визира населението на
цялата община, искам да подчертая, че като гледам в залата това г-н Александров са хората, с
които Вие сте в трудово-правни взаимоотношения, те и техните роднини. Тяхното присъствие тук
е явно по задължение.
Ал. Александров-общ. съветник: Уважаеми съграждани, яростта с която се нахвърли върху мен
Общинска администрация, показва че съм прав. Това, че е променен правилника и реда на
обсъждане и само с 24 души беше обсъден бюджета, не оправдава Общинска администрация, тя
бяга от неговата публичност. Когато гражданите искаха да присъстват на неговото приемане, това
им беше отказано.
М. Иванова-Кмет на Община Дългопол: Г-н Александров, когато с Вас исках да обсъдя бюджета
и всички детайли, Вие казахте „не, това не ме интересува”. Това беше в моя кабинет в
присъствието на хора. Хайде да не правим популизъм. А младият човек, който се срамува от мен,
аз не го познавам, той трябва да се срамува от себе си. Тук има пристрасност, предварителна
манипулация и подготовка.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Отчет за дейността на Полицейски участък-Дългопол за 2013 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.
В 11:35 часа Александър Александров излезе от залата и заседанието продължи с 16 съветника.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде приет
отчета за дейността на Полицейски участък-Дългопол за 2013 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 50-2
Приема отчета за дейността на Полицейски участък-Дългопол за 2013 година.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Отчет за дейността на РС „ПБЗН”- Дългопол за 2013 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.
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Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде приет
отчета за дейността на РС „ПБЗН”- Дългопол за 2013 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 50-3
Приема отчета за дейността на РС „ПБЗН”- Дългопол за 2013 година.
В 11:42 часа Александър Александров влезе в залата и заседанието продължи със 17 съветника.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на отчет за изпълнението на Спортния календар на Община Дългопол за 2013
година.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Никола Николов-гражданин: Уважаема г-жо Кмет, г-н Председател, дами и господа Общински
съветници, съграждани, няколко пъти присъствах на заседанията на комисията във връзка с отчета
на спортния календар за 2013г. Тя се проведе безобразно. Има много заложени средства, които
така и не стана ясно за какво са изразходвани. Искам да попитам г-жа Костова общинските игри,
които се проведоха през м. Февруари, специално за тениса на маса не се проведе нито едно
състезание, отборът от СОУ-Дългопол се класира служебно и поради липса на други съперници не
се проведе нито едно състезание. А в отчета това състезание е реализирано със сумата от 400лв.
Как е станала тази реализация от 400лв., след като това състезание въобще не се е провело? В този
календар точно и конкретно е казано какви средства се залагат, за какви състезания и това нещо е
представено пред Общински съвет да се гласува. Общински съвет гласува конкретно тези суми за
тези състезания, в крайна сметка обаче се вземат средства от тези състезания и се дават за спортни
мероприятия, които изобщо не са гласувани по тоя календар и не са гласувани от Общински съвет.
Защо се вземат средства от състезания, чийто график за провеждане все още не е дошъл?
Предварително се вземат средствата, не се изчаква да минат състезанията и тогава да се види кои
отбори са се явили и кои не са.
Цв. Костова – Зам.- кмет ОКМДС: Г-н Николов присъства на много от комисиите, съветниците
също са запознати с отчета, това че неговото желание да се изяви някъде е неудовлетворено си е
негов проблем. Направена е корекция на отчета, която отново се разгледа на комисиите. Съгласно
достъпът до обществена информация господина може да заповяда и да бъде запознат с всички
разходни документи.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Ако нямате други въпроси да чуем какво е становището на ПК „
Образование, култура, младежки и спортни дейности " и ПК”Финанси и бюджет”?
Е. Енев-Предс. на ПК”ОКМСД”: Становището е решението да бъде взето в зала.
Д.Божкова-Предс. на ПК „ФиБ”: Становището е положително.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен, проекта
за решение да бъде приет за решение на общински съвет, 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

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„Против”
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7. Ферхан Юсеин Хасан

„Против”

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

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – 5 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа;
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 5, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 50-4
ПРИЕМА отчет за изпълнение на Спортен календар за изтеклата 2013 година.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:
Приемане на Спортния календар на Община Дългопол за 2014 година.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на ПК „
Образование, култура, младежки и спортни дейности " и ПК”Финанси и бюджет”?
Е. Енев-Предс. на ПК”ОКМСД”: Становището е положително.
Д.Божкова-Предс. на ПК „ФиБ”: Становището е положително.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен, проекта
за решение да бъде приет за решение на общински съвет, 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

„ЗА”

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
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С 17 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 50-5
ПРИЕМА Спортен календар на Община Дългопол за 2014г.
В 11:55ч. бе обявена 15 минутна почивка, след което заседанието продължи със 17 съветника.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2014г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Ал. Александров-общ. съветник: Уважаеми г-н Председател, г-жо Кмет, дами и господа
Общински съветници, уважаеми граждани на община Дългопол, искам да взема отношение по
Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2014г. и имам
конкретно предложение по тази програма. Програмата, която бе представена пред общинските
съветници в началото на дебатите и в края на дебатите е коригирана, като от програмата е
изключен текста „Земеделски имоти” – Приложение №1. Именно този текст, който разбуни
общественото мнение, който беше в основата на всички дебати и който породи това масово
присъствие на хората. Искам да ви кажа следното: В община Дългопол се е продавала земя, имоти
и най вероятно ще се продава и занапред. Но винаги, когато е ставала продажба е било с ясна
визия за какво се продава земята, какво ще направим с парите, какво ще придобием и какво ще
разходваме. Такава масовост, която шокира общественото мнение, никога е нямало. След като
Общинска администрация изтегли своето предложение, а това става за трети път, аз си мисля, че
подобни предложения ще валят и занапред, защото това, може би обществеността не знае, но това
има предистория. Когато общински съветници на 22-то заседание на ОбС, отказаха да дарят имоти
на тогавашното предприятие „Земи и гори”, във вестника излезе голяма статия - „Общински
съветници провалиха европроект”. В последствие, когато предприятието фалира и тези земи щяха
да потънат в небитието, г-жа Иванова на едно заседание на комисията, ни благодари, че сме
спрели това прехвърляне, но във вестника не беше публикувано. В интерес на истината в това
предприятие потънаха 160 дка гора, които сега се продават от ликвидатор. След това постъпи ново
предложение за разпореждане със земи, на предната сесия то беше оттеглено от Общинска
администрация, последва ново внасяне тази седмица, последва обществен натиск, пак беше
изтеглено. Въпроса ми е до кога ще си играем като котка с мишка?! Именно тук поддържам
мнението на гражданина, който се изказа преди мен, Анатоли Ангелов, че в края на краищата с
разпореждането със земи трябва хората да си кажат думата, трябва да има народно допитване. Аз
предлагам, за да бъде абсолютно сигурно, че няма да бъдат продадени общински земеделски земи,
в таблицата, която имат общинските съветници, в т.1.1, където е казано „продажба на земя”, да
бъде допълнен текст „продажба на земя от урбанизирана територия”, което означава, че можем да
продаваме само земя в регулация и да е ясно, че тази година земеделска земя няма да се продава.
К. Балинова-Секретар на общ. Дългопол: Уважаема г-жо Кмет, уважаеми г-н Председател,
уважаеми дами и господа Общински съветници, уважаеми съграждани, ще цитирам това, което
току-що каза г-н Александров. Продажба на земеделска земя е имало и ще има. Грешката на
Общинска администрация, може би, е това, че не успя да запознае обществеността за намеренията
за какво ще бъдат инвестирани средствата от тази земя, какво налага да бъде продадена тази земя?
Продажба е имало в такива размери, г-н Александров, през 2005г. – 1 000дка в землището на
с.Аспарухово, когато Вие бяхте Зам.-кмет, когато управлението беше на ДПС и БСП. На
следващото заседание ще бъдат изнесени факти и цифри, за да бъдем коректни в говоренето си.
М. Иванова-Кмет на Община Дългопол: Какво означава продажба на земеделска земя в
програмата за управление? Програмата е рамка. Безкрайно важно е не да се продава земя на
големи фирми, безкрайно важно е да се даде шанс на малкия, средния бизнес в тази община.
Когато аз влязох в управлението на тази община, имахме възможност да направим проекти за 50
млади фермери. Нямаше разбиране. Аз лично като Кмет твърдя, че приоритетно заставам зад
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малкия бизнес и дребния земеделец. Вие трябва да решите ще го има ли дребния земеделец. Ще
мина по хората, ще седнем и ще обсъдим потенциала, но ако няма милее за народа на тази община
и от демографския проблем тук, нека да не обръщат нещата в политическа трибуна.
Красен Железов-гражданин: Уважаема г-жо Кмет, уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и
господа Общински съветници, уважаеми съграждани, искам да опровергая веднага г-жа Иванова в
нейното твърдение колко милее за жителите на община Дългопол и как иска да развива дребното
земеделие. Това не е така, защото техните намерения са съвсем други и противоречието е нещо,
което се доказва лесно, когато го има написано. Истинските пъклени намерения са други. Зачитам
ІV от Програмата – Изработване на план за уедряване на земеделски територии общинска
собственост, съгласно изискванията на ЗСПЗЗ И ППЗСПЗЗ (Приложение №2). От това по-голямо
доказателство за намеренията няма. След като г-жа Иванова стана кмет на община Дългопол, тя
влезе в един жесток конфликт на интереси. Де юре този конфликт е много добре замазан, но де
факто той съществува. Госпожа Иванова е част от семейния бизнес все още, макар и непряко да
участва в публичните дружества, които са регистрирани на фамилията. Нито е управител, нито
съдружник, нито съсобственик, но последната година появилата се конкуренция между частни
земеделски производители, арендатори, наематели допринесе за това, защото арендованата и наета
площ от г-жа Иванова и фамилията падна с хиляди декари, тъй като се появиха много млади хора,
които работят честно и дават висока рента. Това е начина да си набавят отнетата земя, повярвайте
ми тя ще отиде в тези ръце.
М. Иванова-Кмет на Община Дългопол: Уважаеми граждани, атаките спрямо бизнеса на
семейството ми са огромни. Семейството ми губи, но то плаща цената, за да имате шанс вие и това
ще го разберете във времето.
Н. Боев-Юрист на община Дългопол: Колега Железов, Вие не по-зле от мен знаете, че в ЗСПЗЗ е
разписана възможността да се комасира земята по желание, където респективния режим по
отношение на общинската собственост е, че тя може да участва в комасирането ако увеличаването
на нейната квота във въпросния масив е най-малко с 20 на 100. Това е съгласно разпоредбите на
чл.37з от ЗСПЗЗ. Никой не казва и не е във възможности да направи така, че въпросната
комасация да се извърши насила. Според мен е инсинуация, това което твърдите.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в увода на докладната пише: „Програмата има отворен
характер в своята реализация, позволяващ гъвкавост при изпълнението и може да се актуализира
през годината в зависимост от конкретните условия и нормативната уредба”, така че могат да се
правят корекции ако се наложи.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Ако няма други въпроси, нека чуем становището на ПК”Собственост и
стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”.
М. Исмаил-Секр. на ПК”СС”: Положително след така направените корекции.
Д.Божкова-Предс. на ПК „ФиБ”: Положително след така направените корекции, а именно в
таблицата след раздел ІІ в т.1.1. – сумата да бъде коригирана от 1 200 000 лв. на 900 000 лв. и да
отпадне Земеделски имоти (Приложение 1).
Н.Христов-Предс.на ОбС: Г-н Александров имаше предложение в т.1.1. от същата таблица текста
„продажба на земя”, да бъде допълнен с текста „продажба на земя от урбанизирана територия”.
Колеги по предложението, който е съгласен към текста „продажба на земя” да бъде добавено „от
урбанизирана територия”, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.
ПРИЕМА СЕ.
Н.Христов-Предс.на ОбС: По предложението на ПК „Финанси и бюджет” в таблицата в т.1.1. –
сумата да бъде коригирана от 1 200 000 лв. на 900 000 лв., който е съгласен моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 9 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 8 гласа.
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ПРИЕМА СЕ.
Н.Христов-Предс.на ОбС: По другото предложение на ПК „Финанси и бюджет”, в раздел ІІІ, т.1
– последното изречение Земеделски имоти (Приложение №1) да отпадне, който е съгласен, моля
да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
ПРИЕМА СЕ.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, след така направените
промени, който е съгласен, проекта за решение да бъде приет за решение на общински съвет, 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

„ЗА”

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6 гласа;
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 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 и в
изпълнение на приетата от ОбС-Дългопол – Стратегията за управление на общинската собственост
на Община Дългопол за периода 2011 – 2015 година, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 50-6

ПРИЕМА Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2014
година.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Приемане план за работа на ОбС-Дългопол през 2014 г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището на
Председателския съвет?
Д. Костадинова-Зам.-предс. на ОбС: Становището е положително.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен, да бъде приет
плана за работа на ОбС-Дългопол през 2014 г., моля да гласува!
Резултати от гласуването:
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“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 50-7
ПРИЕМА плана за работа на ОбС-Дългопол през 2014 г.
В 12:42 часа Александър Александров излезе от залата и заседанието продължи със 16
съветника.
ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Отчет на годишна програма за управление на Община Дългопол в мандат 2011 – 2015
/чл.44, ал.5 от ЗМСМА/.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Да чуем становищата на
постоянните комисии.
Е. Енев-Предс. на ПК „ОКМСД”: Да бъде приет отчета на програмата.
Д.Божкова-Предс. на ПК „ФиБ”: Становището е положително.
М.Исмаил-Секр. на ПК”СС”: Становището е положително.
Д. Иванов-Предс. на ПК”ОРС”: Решението да бъде взето в зала.
М. Исмаил-Предс. на ПК „ТУЕ”: Да бъде приет отчета на програмата.
Ал.Александров-Предс. на ПК „ЗСД”: Решението да бъде взето в зала.
Р. Дуковав-Предс. на ПК „СПЕП”: Да бъде приет отчета на програмата.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен, да бъде приет
отчета за 2013г. на годишната програма за управление на Община Дългопол в мандат 2011 –
2015г., моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – 2 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл.21, ал.1, т.12 и
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 50-8
ПРИЕМА Годишен отчет за 2013г. на Програмата за управление на Кмета за мандат 2011-2015г.
В 12:47 часа Александър Александров влезе в залата и заседанието продължи със 17 съветника.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Отчет на Капиталовата програма на Община Дългопол за 2013 г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Да чуем становищата на
постоянните комисии.
Е. Енев-Предс. на ПК „ОКМСД”: Решението да бъде взето в зала.
Д.Божкова-Предс. на ПК „ФиБ”: Становището е положително.
М.Исмаил-Секр. на ПК”СС”: Становището е положително.
Д. Иванов-Предс. на ПК”ОРС”: Решението да бъде взето в зала.
М. Исмаил-Предс. на ПК „ТУЕ”: Да бъде приет отчета на капиталовата програма.
Ал.Александров-Предс. на ПК „ЗСД”: Решението да бъде взето в зала.
Р. Дуковав-Предс. на ПК „СПЕП”: Да бъде приет отчета на капиталовата програма.
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Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен, да бъде
приет отчета на Капиталовата програма на Община Дългопол за 2013 г., 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

„Възд. се”

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 9 гласа;
“ПРОТИВ” – 5 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.
С 9 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 5, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, на основание чл.21, ал.1, т.6 от
ЗМСМА и приложената справка, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 50-9
ПРИЕМА изпълнението на Капиталовата програма за 2013г. по източници на финансиране.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на бюджета на Община Дългопол за 2014 година.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Ф. Хасан-общ. съветник: Уважаеми г-н Председател, г-жо Кмет, представители на Общинска
администрация, уважаеми граждани. Бюджета на Общината е един от най-важните документи,
който се приема от Общински съвет за съответната година и той касае от тук нататък като житие и
битие всичко, което се случва в Общината. Аз ще говоря по два основни въпроса, които са
свързани с този отчет. На първо място това, което е свързано с прозрачността по отношение на
разглеждането, дебатирането и приемането на бюджета. Един бюджет на Община би трябвало да
се разглежда в този формат, това което се случва днес в тази зала. По отношение на представянето
на бюджета на нас като общински съветници, които ще го разглеждаме беше представен
максимално възможно в последния момент. Впоследствие, когато тръгнахме да го публикуваме и
да го представяме на гражданите, започнаха упреци към нас едва ли не ние злоупотребяваме със
закона, че публикуваме този бюджет и го свеждаме на вниманието на хората, които вие ще се
възползвате от него. По отношение на прозрачността моята оценка като гражданин и като
общински съветник е нула. Няма такава прозрачност. Няма да се връщам в предишните
управления, защото управлението касае сега приемането на бюджета за 2014г., стар бюджет няма
какво да ги коментираме. Проблемното в този бюджет за 2014г. е именно това, че той не е
прозрачен. От там нататъка следващите въпроси, за които произхождат от липсата на прозрачност
е друга тема. Защо не е прозрачен? Защо се крие нещо? Защо не се свежда на вниманието на
гражданите открито проблемите на хората? Аз ще ви ги кажа. През 2013г. от ОбС по предложение
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на Общинска администрация се предоставят решения, които са свързани с текущи разходи, които
ще се случат през тази година. Ще ви ги зачета – през 2013г. се прие решение от ОбС по
предложение на Общинска администрация за теглене на два кредита, които са в размер
1 300 000лв. През 2013г. се случи това нещо. Сумите, които плащаме по тези кредити за тази
година, които ще се плащат са в размер на 317 000лв. От там нататък – направиха се просрочени
задължения през 2013г. пак в размер на 451 000лв. Другото, което ни се предлага на вниманието,
това, което се коментира за публичните проекти или това, което ще се случва в общината. В
Капиталовата програма са заложени неща, които са свързани с проектирането на тези проекти,
т.нар. европейски. Сумата за тях е 1 040 000лв. Това са все предложения и все решения, които ги
прави Общинска администрация през 2013г. Сумичката, която се получава е в размер на
1 803 127лв. по предложение на Общинска администрация, които се приеха през 2013г. и в
момента в бюджет 2014г. се предоставят. Именно прозрачността, която се губи, която е нула се
изразява именно в това – взетите решения през 2013г. са цифри в бюджет 2014г., трябва поне
проформа да се покрие тоя дефицит. Общинска администрация го покрива като слага на тезгяха
земя. По някакъв начин трябва да го балансира. С една моя колежка коментираме в
икономическата теория има едно нещо, което ще го кажа. За покриване на оборотни разходи,
както и за вноски по кредити, които покриват отново оборотни нужди, се продават активи, в
икономическата теория има само едно обяснение, колеги, декапитализация на дружеството.
Н. Димитрова - Нач. отдел БФСД: Уважаеми г-н Председател, г-жо Кмет, уважаеми дами и
господа общински съветници, уважаеми съграждани, с риск да бъда отегчителна ще прочета
резюме от доклада на г-жа Маринка Иванова – Кмет на Община Дългопол, относно приемане
бюджета на Община Дългопол за 2014г. и индикативния годишен разчет за средствата от ЕС и
прогнозите по чл. 82, ал.3 от ЗПФ. Това резюме съдържа само законови разпоредби и цифри. 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 и чл.39 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, във
връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 г., предоставям на вниманието Ви проектобюджета на
Община Дългопол за 2014 г., индикативния годишен разчет за средствата от ЕС и прогнозите по
чл. 82, ал.3 от ЗПФ. Финансовата политика на общината е съобразена с промените настъпили в
нормативната уредба и цели осигуряване на нормативна, процедурна и бюджетна стабилност на
средата, в която да се работи за достигането на поставените цели. От 01.01.2014 г. в сила е ЗПФ, който
изменя съществено бюджетните процедури на общините, вменява нови ангажименти на общинските
съвети, натоварва с редица отговорности общините и значително увеличава зависимостта им от
Министерство на финансите. Законът за публичните финанси консолидира цялата материя, която беше
уредена със Закона за устройство на държавния бюджет, Закона за общинските бюджети и годишните
закони за държавния бюджет. От 1 януари 2014 г. ЗУДБ и ЗОБ са отменени, а годишния закон за
държавния бюджет е съкратен в частта Преходни и заключителни разпоредби.
Новите моменти са следните:
1. Законът определя процедурата, основанията и документите за подготовка на бюджетната
прогноза, като се въвежда задължителното й приемане от общинския съвет.
2. Въвеждат се фискални правила и базисни такива при прогнозиране за средносрочния период
като: - ограничения за размера на дълга.
3. Въвеждат се нови разпоредби за одобряване с решението за приемане на общинския бюджет на
нови лимити, разчети, показатели и ангажименти като – максимален размер на задълженията и
ангажиментите за разходи, просрочените задължения и вземания, които предстои да бъдат
погасени, лимити за нов дълг, както и на индикативен разчет за средствата от ЕС и
актуализирана бюджетна прогноза.
4. Определят се основните принципи при определяне на разпоредителите с бюджетпървостепенни и от по-ниска степен. Намаляват се възможностите за въвеждане на системата на
делегирани бюджети по решение на общинските съвети.
5. Изтеглят се сроковете по подготовката, общественото обсъждане и приемане на общинските
бюджети.
По съществените промени в Закона за държавния бюджет за 2014 г. публикуван в ДВ бр.
109/17.12.2013 г. са:
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1. Увеличава се минималната работна заплата без да бъдат осигурени съответните ресурси в
стандарта за общинската администрация;
2. Трансферите за местните дейности имат малък ръст спрямо 2013 г., но реално общината
ще разполага текущо с 95 % от заложените в бюджета. т.е. близо до нивото на 2013 г.
3. Държавният трансфер за делегираните от държавата дейности за 2014 г. като цяло е
увеличен с 1,72 % или в абсолютна сума с 70 700 лв. спрямо първоначалния размер на 2013 г.
Няма съществени структурни промени. Завишението се дължи основно на предвидените средства
за покриване ръста на минималната работна заплата, с изключение на средствата за общинска
администрация, където намалението е с 600 лева.
4. Целевата субсидия за изграждане и основен ремонт на общинските пътища и на целевата
субсидия за капиталови разходи са завишени с19,63 %, но при условие, че ще се предоставят в
размер на 95 %, реално завишението е 13,64 %.
5. Възстановяването на част от извършените разходи за транспорт на лицата от
педагогическия персонал ще става при условия и по ред, определени в наредба на министъра на
образованието и науката;
6. Въвежда се задължителна добавка за условно постоянни разходи при разпределяне на
средствата от стандарти в училищата, детските градини и обслужващите звена в образованието.
Тези средства могат да се харчат за всички видове разходи, включени в съответния стандарт. С тях
трябва да се гарантират средствата за работни заплати и осигурителни плащания, за
представително облекло и СБКО.
Запазените регламенти от 2013 г.в ЗДБРБ за 2014 г. са:
1. Разпределението по тримесечия на общата субсидия за делегираните от държавата
дейности – 30:25:20:25 и на средствата за зимно поддържане и снегопочистване – до 20 януари и
до 30 октомври – 75:25, както и предоставянето на общата изравнителна субсидия: до 31 януари 50
% и до 30 юни останалите 50 на сто. Общата субсидия за делегираните от държавата дейности и
целевата субсидия за капиталови разходи, без тази за изграждане и основен ремонт на общински
пътища, се предоставят ежемесечно до 5-то число на текущия месец в размер една трета от
тримесечното й разпределение;
2. Запазва се използването на приходите от продажба по реда на Закона за общинската
собственост за инвестиционни разходи, в т.ч. за текущи ремонти и за погасяване на ползвани
заеми за финансиране на проекти.
3. Запазва се правото - реализираните в края на годината икономии от средствата за
делегираните от държавата дейности да се използват и за инвестиционни разходи;
4. Запазва се правото временно свободните средства по бюджета, да се ползват за текущо
финансиране на одобрени разходи и за други плащания, при условие че не се нарушава
своевременното финансиране на съответните дейности и не се променя предназначението на
средствата в края на годината;
5. ДФ „Земеделие” и през 2014 г. ще извършва плащания на общини за финансиране на
разходите за данък добавена стойност по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за
развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.;
6. Общините и през 2014 г. ще бъдат подпомагани за достъпа си до финансиране от Фонда
за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ”-ЕАД, при изпълнение на проекти от
европейските фондове;
В Решението на Министерски съвет/ РМС/ № 658 за изменение на Решение № 249 от 2013 г. за
приемане на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2014 г. са
направени някои съществени промени:
1. Във функция „Образование” се диференцират стандартите за стипендии по видове
училища. Стандартите за добавки запазват нивото си от 2013 г. Завишава се с 10 лв. на
дете/ученик стандарта за добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане.
2. Във функция „Отбрана и сигурност” се въвеждат единни разходни стандарти за
денонощните оперативни дежурни и за изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктовете за
управление;
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3. Във функция „Здравеопазване” стандартите за здравните кабинети в училище и детска
градина са завишени от 14 лв. на 18 лв.
4. Във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” стандарта на субсидирана
бройка в читалищата е завишен от 6 270 лв. на 6 400 лв.
В Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/
 Се възстановява основанието за освобождаване от облагане с данък върху недвижимите
имоти на недвижими имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.
 Освобождават се от облагане с данък върху недвижимите имоти и данък при придобиване
на имущества по възмезден начин, както и от такса битови отпадъци храмовете
предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти върху които са
построени.
 Вменява правомощия на общините сами да определят облекчения върху данъка на старите
автомобили.
Новата Наредбата за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, регламентира отчисленията по чл. 60 от
ЗУО, които община Дългопол заплаща на община гр. Провадия, за това че отпадъците от
дейността сметосъбиране се депонират на тяхното депо, като през 2014 г. отчислението е в размер
на 14,57 лв. на кубик т. е. При средно генерирани отпадъци за един месец – 669 куб. В стойностно
изражение на месец е 9 762 лв. а годишната стойност на отчисленията е 116 972 лв. Цената се
определя от собственика на депото. Месечните отчисления се внасят по банкова сметка със
специално презназначение, блокирана за периода до приключване и приемане на мерките по
закриването и следексплоатационни грижи на площадката на депото. Отчисленията по чл. 64 от
ЗУО имат за цел да осигурят средства за изпълнение на общинските ангажименти за намаляване
количествата на депонираните отпадъци. Отчисленията се дължат от всички общини и се
превеждат по банкова сметка за чужди средства на съответната РИОСВ, на чиято територия се
намира депото. В чл. 20, ал.1, т.1 и т. 2 са разписани нови размери на отчисленията за всеки тон
депониран отпадък, като за 2014 г. е 22 лв./тон. В §4 в ПЗР е регламентирано, че за старите
общински депа каквото е депото в гр. Провадия размерът на отчисленията за всеки тон депониран
отпадък е в двоен размер т.е. 44 лв./тон. За 2014 г. Община Дългопол ще заплати – 106 079 лв. В
периода 2014-2016 г. е предвидено плавно увеличение, тъй като това е времето необходимо за
изграждане и въвеждане в експлоатация на необходимата инфраструктура за третиране на
отпадъците с цел повторна употреба и рециклиране и намаляване на количествата на
биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране. Размерът на отчисленията от 2017 г. ще
нарасне с по-голяма стъпка и за 2020 г. следва да достигне 95 лв./тон депониран отпадък.
С приемането и влизането в сила на Закона за публичните финанси се засилва значението на
средносрочното планиране и нормативно се регламентират основните правила и фискални
огрончения при разработването и приемането от Общински съвет на бюджетната прогноза и
бюджета на общината.
В бюджетната прогноза за местните дейности се включват и прогнози за:
 Общинските сметки за средствата от Европейския съюз по основни показатели;
 Динамиката и състоянието на общинския дълг;
 Финансите на контролираните от общината дружества, включително информация за
прогнозните приходи, разходи и инвестиции, очакваната динамика на техния дълг,
очакваня размер на дивидента за общината, капиталови трансфери и други
предоствяни от общината средства;
Проекто бюджета на общината задължително се разработва на базата на:
 Одобрената от МС средносрочна бюджетна прогноза, включително размера на
бюджетните взаимоотношения с държавния бюджет;
 Разделението на дейностите и определените натурални и стойностни показатели за
делегираните от държавата дейности;
 Задължения по предявени вземания по влезли в сила съдебни решения;
 Прогнозата за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на
ангажименти за разходи;
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Задължения по финансиране на общинския дълг и намеренията за поемане на нов
общински дълг, както и максималния размер на общинския дълг и на общинските
гаранции към края на бюджетната година;
 Задължения по национални и регионални програми и проекти;
Уважаеми общински съветници и граждани,
На базата на всички до тук споменати нормативни основания е разработен проектобюджета за 2014 г.
на община Дългопол, бюджетната прогноза за 2015 и 2016 г., както и индикативния годишен разчет за
сметките от ЕС.
ПЛАНИРАНЕ НА ПРИХОДНА ЧАСТ НА ПРОЕКТО БЮДЖЕТА:
В приходната част на бюджета на общината са отразени видовете и размерите на приходите, които
обезпечават издръжката на делегираните от държавата дейности и дейностите местна отговорност.
При планирането на държавните приходи по бюджета на общината за 2014 г. е планирана общата
субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на
4 188 815 лв. Общата субсидия за 2014 г. спрямо първоначалния бюджет за 2013 г. е завишена с
1,72 %. Важно е да се подчертае, че съгласно разпоредбите на чл.89, ал.1 от ЗДБРБ за 2014 г.
реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на делегираните от
държавата дейности, остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за
финансиране на същите дейности, включително и за инвестиционни разходи. Разчетеният
преходен остатък от 2013 г. е в размер на 262 231 лв.
Приходната част на бюджета на община Дългопол за финансиране на делегираните от държавата
дейности е в размер на 4 490 009 лв. /Приложение № 1/
Параграф
24 00
31 11
75 00
95 00

Наименование на прихода за делегираните от
държавата дейности
Собствени приходи
Обща субсидия
Прехв.ср/ва между разпоредители
Преходен остатък
ОБЩО ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ:

Начален
бюджет
2013 г.
4 118 066
0
240 368
4 358 434

Проекто
бюджет
2014 г.
0
4 188 815
38 963
262 231
4 490 009

В проектобюджета на общината, в частта местни приходи е извършен анализ на изпълнението на
същите за предходната година и са взети предвид тенденциите в развитието на икономиката, както
и нормативните промени. В частта на приходите с общински характер се предвиждат постъпления
от имуществените данъци в размер на 401 000 лв. при изпълнение за 2013 г. 353 054 лв.
Поставената цел през 2014 г. е общинска администрация да завиши процента на събираемост от
този вид приход. Мерките които ще бъдат предприети са: първо ще бъдат изпратени
напомнителни съобщения за събиране на дължимите суми на неизрядни данъкоплатци. Второ –
Ще бъдат съставени актове за установяване на публични общински вземания и връчване на
покани за доброволно плащане по чл. 182 от ДОПК, след което при неиздължаване ще бъдат
дадени на частен съдебен изпълнител за принудително събиране. Трето – съвместно с КАТ и
съгласно промените на чл. 59 от ЗМДТ ще се извърши проверка за недекларирани превозни
средства, както и за такива с катализаторни устройства. И не на последно място периодично ще се
извършват проверки на лица, които осъществяват патентна дейност и ползват открити площи, за
това дали спазват законодателството за деклариране на патентния данък. Прогнозните размери
определени от Общинска администрация за постъпленията през 2014 г. от неданъчни приходи са
общо 2 097 100 лв. (в т.ч. приходи и доходи от собственост – 336 000 лв. при изпълнение за 2013 г.
– 315 997 лв. Увеличението се дължи на очакваните приходи от управлението и стопанисването на
общинския горски фонд. Прогнозните приходи от общински такси и данъци са в размер на 600
100 лв. при изпълнение за 2013 г. – 494 871 лв.. Увеличението се очаква от по висока събираемост
на такса ТБО от минали години и от такса пазари; Прогнозираните неданъчни приходи – са в
размер на 121 000 лв. при изпълнение за 2013 г. – 115 152 лв. Увеличението се дължи на
очакваните приходи от ползвателите на общински земеделски земи по чл. 37в в размер на 19 578
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лв.). През 2014 г. са планувани прогнозни приходи в размер на 1 040 000 лв. да постъпят по
бюджета на общината от разпореждане с общинска собственост. Така прогнозираните собствени
данъчни и неданъчни приходи по проектобюджет за 2014 г. възлизат на 2 498 100 лв. От тях:
Прогнозираната сума за ДДС върху стопанската дейност е 66 420 лв., която ще бъде внесена в
държавния бюджет; 106 079 лв. по чл. 64 от ЗУО отчислена от таксата за битови отпадъци ще бъде
внесена по сметката за чужди средства на община Провадия; За обслужване главницата на
банковия заем е заложена сумата 52 083 лв. и за възстановяване на заема от ФЛАГ- ЕАД е
заложена сумата 100 101 лв. В приходната част за финансиране местните дейности са планирани и
трансферите от Държавния бюджет, съгласно ЗДБРБ за 2014 г., а те са както следва:
 Обща изравнителна субсидия - 975 300 лв. при план за 2013 г. - 912 000 лв.или с 63 300 лв.
по вече;
 46 100 лв. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища
/запазен размер от 2013 г./;
 Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 181 800 лв. при заложен план за 2013 г.
152 400 лв.,
 Целева субсидия за изграждане и основен ремонт на общински пътища 169 900 лв. при
план за 2013 г. - 141 600 лв.
Така прогнозирана приходната част на проектобюджета за 2014 г. за финансиране на местните
дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности възлиза на 3 916 676 лв. Общият
размер на приходната част на проектобюджета на община Дългопол за 2014 г. е 8 406 685 лв. за
финансиране на делегираните от държавата дейности и местните дейности.
ПЛАНИРАНЕ НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА ПРОЕКТО БЮДЖЕТА ЗА 2014 Г.
Разходната част на проектобюджета за 2014 г. на община Дългопол е разработена, съответно за
делегираните от държавата дейности, делегираните от държавата дейности – дофинансирани с
местни приходи и за местните дейности. В трудовите разходи са включени дванадесет работни
заплати на работещите в бюджетната сфера и всички осигурителни плащания, както за
делегираните от държавата дейности, така и за местните дейности. Не е предвидено увеличение на
заплатите за дейностите по общинския бюджет, с изключение на тези, които са на МРЗ, която от
01.01. е увеличена от 310 на 340 лв. В издръжката на всички дейности са включени средства за
работно облекло и СБКО. Проектобюджета за 2014 г. е разработен по функции включващи
различни дейности и по единната бюджетна класификация т.е. по видове разходи и е както следва:
Разходи за
делегиран
и
Функция
от
държавата
дейности
1
2
Общи държ. Служби
605783
Отбрана и сигурност
132670
Образование
3481924
Здравеопазване
92916
Соц. осиг. и грижи
3634
Жил. строителство и ООС
0
Култура, поч. Дело и спорт
173081
Икономически дейности
1
Лихви по заеми
0
Неразпределен резерв
0
Общо
4 490 009
Относителен дял
53,41
Функция “Общи държавни служби”

Разходи за
Разходи
дофин. на
Общо
за
делегиран
разходи по
местни
и от
проектобюдже
дейности държавата
т 2014г.
дейности
3
4
5
1 280 056
323 432
2 209 271
0
5 000
137 670
260 523
24 175
3 766 622
0
0
92 916
102 753
800
107 187
1 007 956
0
1 007 956
123 650
5 500
302 231
515 675
0
515 676
31 974
0
31 974
68 430
0
68 430
3 557 769
358 907
8 406 685
42,32
4,27
100
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В проектобюджета за 2014 г. са разчетени средства за възнаграждения по трудови и служебни
правоотношения и осигурителни плащания на служителите в делегираната от държавата дейност
“Общинска администрация” в размер на 605 783 лв. Средства за издръжка на местна дейност
“Общинска администрация” в размер на 298 400 лв., при план за 2013 г. 294 000 лв.; Средства за
възнаграждения и издръжка на местна дейност “Общински съвет” в размер на 166 752 лв. при
план за 2013 г. 87 817 лв.
Функция “Отбрана и сигурност”
В тази функция са разчетени разходите за делегираните от държавата дейности – “Полиция
вътрешен ред и сигурност” и “Защита на населението, управление и дейности при стихийни
бедствия и аварий”. Планираният бюджет за разходи в проектобюджета за 2014 г. за функция
“Отбрана и сигурност” възлиза общо на 137 670 лв., включая и преходния остатък от 2013 г. в
размер на 60 987 лв.
Функция “Образование”
Средствата за делегирана от държавата дейност „Общообразователни училища” са планирани в
размер на 2 853 209 лв., в т.ч. средства по единен разходен стандарт в размер на 2 325 982 лв. за 1466
ученика, при начален план за 2013 г. - 2 172 880 лв.; средства за самостоятелна форма на обучение –
11 840 лв за 37 ученика; добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата в
размер на 36 650 лв. изчислена на база 1466 ученика по 25 лв. на ученик; добавка за деца и ученици
на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини в размер на 5 724 лв. /18 деца по
318 лв. на дете/ученик/; добавка за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за
обхванатите в І , ІІ, ІІІ и ІV клас без учениците от средищните училища – 71760 лв. /138 ученици –
520 лв. на ученик, вкл. за поевтиняване на храната/; добавка за подпомагане храненето от
подготвителните групи и учениците от І – ІV клас - 64 944 лв. /902 по 72 лв. на ученик/; средства
за стипендии – 26 840 лв. и реализирания преходен остатък от 2013 г. в размер на 169 311 лв.
Средищните училища получават допълнителни средства по проект „подобряване качеството на
образование, чрез въвеждане на целодневна организация на обучение по 520 лв. на ученик, в която
сума е включено и поевтиняването на храната. В средства за извънучилищни и извънкласни
дейности – 20524 лв. изчислени на база 1466 ученика по 14 лв. са планирани трудови
възнаграждения на заетите в Общинския детски комплекс, а средствата за издръжка в размер на
3 720 лв. са планирани в проектобюджета за местните дейности. В делегирана от държавата
дейност „Целодневни детски градини” са заложени средства за възнаграждения и осигурителни
плащания на персонала в детските заведения в размер на 569 719 лв., в т.ч. по единен разходен
стандарт за деца от 3 до 4 години -158 деца по 1 540 лв.; за деца от 3 до 4 години в населено място
до 1500 житела – 39 деца по 1 665 лв.; за деца от подготвителни целодневни групи в детска градина
– 134 деца по 1 783 лв., а средствата за издръжка на 331 деца в ЦДГ са планирани в
проектобюджета за местните дейности и възлизат на 200 000 лв., в които са включени всички
разходи за осъществяване на дейността. /331 х 604,22 лв./ В делегирана от държавата дейност
„Общообразователни училища” дофинансирана с местни приходи са заложени 19 175 лв. за
дофинансиране на маломерни паралелки в училищата. В местна дейност „Ученически столове” са
планирани 56 603 лв. под формата на режийни разноски. Общо планираните разходи във функция
„Образование” възлизат на 3 766 622 лв. или 44,80 % от общите разходи по проектобюджета на
общината.
Функция “Здравеопазване”
За дейност “Здравен кабинет в детски градини и училища” са предвидени средства – 91 827 лв. в
т.ч. по единен разходен стандарт – 66 991 лв. и преходен остатък – 24 836 лв. за финансиране на
здравните кабинети в училищата и детските градини на територията на община Дългопол. В
стандарта за медицинско обслужване в здравен кабинет са разчетени средства за заплати и
осигурителни вноски от работодателя за 8 бр. медицински сестри в размер на 56 095 лв. и за
издръжка – 35 732 лв.
Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
Във тази функция за сметка на собствените приходи през 2014 г. ще функционират следните
местни дейности: „Домашен социален патронаж” с плануван бюджет за разходи – 47 438 лв., от
които за заплати на персонала зает в дейността – 24 418 лв. и издръжка на дейността – 23 000 лв.
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В „Клубове на пенсионера, инвалида” са планирани 14 000 лв. за възнаграждения, горива, ел.
енергия, вода и поддръжка и обновяване на материалната база.
Предвидени са средства в размер на 9 054 лв. в местна дейност „Програми за временна заетост” за
застраховки и за закупуване на инструменти на работещите по програмите за временна заетост.
През годината под формата на трансфер ще се получават целеви средства за възнаграждения и
осигуровки на заетите лица по програмите за временна заетост, с които служебно ще се
актуализира общинския бюджет в делегирана от държавата дейност „Програми за временна
заетост”. През 2013 г. са получени и изразходвани 1 111 х.лв. по Европейски програми и 240 х.лв.
по национални програми. В дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване и
подпомагане е заложен бюджет за разходи на звеното обслужващо и координиращо изпълнението
на програмите. Заложените средства за заплати, осигурителни плащания и издръжка са в размер на
32 261 лв.
Функция “Жилищно строителство и БКС”
Тази фукция е изцяло общинска отговорност и се финансира от общинските приходи. Планирани
са средства общо в размер на 1 007 956 лв., в т.ч. за дейност “Осветление на улици и площади” 86
606 лв., за “Озеленяване” – 13 000 лв.; за дейност “Водоснабдяване и канализация” – 208 995 лв.;
за дейност „Други дейности по опазване на околната среда” /хигиенисти/ - 37 743 лв. В дейност
„Чистота” са заложени 458 087 лв. от които 301 937 лв. за извършване на услугата по
сметосъбиране и сметоизвозване, и отчисленията за община Провадия, както и 156 150 лв. за
закупуване на допълнителни съдове и малогабаритна техника съгласно решението на общинския
съвет, от неизползван до момента банков заем. През 2014 г. общината ще извършва дейността със
собствена техника и работна ръка, което налага закупуването на ДМА.
Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Проектобюджета за 2014 г. в тази функция възлиза на 302 231 лв., в т.ч. за делегираните от
държавата дейности – 173 081 лв., за местните дейности – лв. 123 650 лв. и дофинансирани
държавни дейности с местни приходи - 5 500 лв. В делегираната от държавата дейност
„Читалища” средствата се залагат в общинския бюджет в параграф 45-00 „Субсидии на
организации с нестопанска цел”. Същите се финансират по единен разходен стандарт, в който са
разчетени средства за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, задължителни
осигурителни вноски от работодателя и за издръжка. Разпределението по Читалища на
предвидените средства по проектобюджета за 2014 г. ще се извърши от комисия, определена със
заповед на кмета на общината и съставена от представители на общината и на всяко читалище. В
местна дейност “Обредни домове и зали” са предвидени по 200 лв. за подпомагане разходите за
погребения. Разчетените средства са отразени в дейността по параграф 42-14 “Обезщетения и
помощи по решение на общински съвет” в размер на 2 000 лв. Помощта ще се предоставя на
самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведенията за социални
услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане. В местна дейност „Спортни бази и
спорт за всички” са планирани средства в размер на 14 300 лв., от които 9 000 ще се предоставят
под формата на субсидии за подпомагане дейността на спортните клубове, регистрирани по
Закона за юридическите лица с нестопанска цел и 7 900 лв. за финансово обезпечаване на
общинските спортни мероприятия. В местна дейност „Други дейности по културата” са планирани
60 600 лв., от които 38 600 лв. за провеждане на културни мероприятия и 22 000 лв. за издръжка на
общински вестник „Гласът на долината”. За подпомагане дейността на общински духов оркестър
са предвидени средства в размер на 9 200 лв. и за подпомагане дейността на общински музей – 34
450 лв., като в т.ч. за извършване на разкопки – 5 000 лв.
Функция “Икономически дейности и услуги”
В местна дейност „Др. дейности по селско и горско стопанство” са разчетени средства в размер на
151 021 лв. за обезпечаване стопанската дейност по управление на общинския поземлен и горски
фонд. В местна дейност “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата”
са заложени средства в размер на 200 925 лв., от които за зимно поддържане и снегопочистване –
39 520 лв. и 161 405 лв. за ремонт на общински пътища. Разчетените средства са в рамките на 95%,
съгласно ЗДБРБ. Остналите 5% са разчетени като неразпределен резерв. В планираните средства
от 163 729 лв. за местна дейност “Други дейности по икономиката” са включени разходите, които
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ще се изплатят през 2014 г. като възнаграждения и осигурителни плащания на персонала зает в
транспортното звено и за поддръжка на автопарка на общината.
Следващият
съществен момент в проекто бюджет 2014 г. е ПЛАНИРАНЕТО НА
КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
Със ЗДБРБ за 2014 г. на община Дългопол е одобрена субсидия за капиталови разходи в размер на
351 700 лв., от която 169 900 лв. е за основен ремонт на общински пътища планувани в местна
дейност „Служби и дейности по поддържане и изграждане на пътища”. Съгласно разпоредбата на
чл. 56 от ЗДБРБ за 2014 г. целевата субсидия за капиталови разходи ще се предостави на общината
в размер на 95 %, а останалите 5 % са под условие, което води до разчитане на резерв в
капиталовата програма. Разпределението на целевите средства от Държавния бюджет, от
разрешеният но неизползван заем към 31.12.2013 г. в размер на 397 910 лв. и от средствата от
закритата приватизационна сметка в размер на 28 807 лв. по обекти е дадено в приложение № 8
към доклада.
От плануваните приходи от продажба на общинско имущество, разпределението им по обекти е
представено в Приложение № 9
Тук следва да се отбележи, че съгласно ЗПФ и ЗДБРБ за 2014 г. приходите от продажбата на
общинско имущество не могат да се ползват за разплащане на текуща издръжка, а се използват
единствено и само за придобиване на ДМА, основен и текущ ремонт и за погасяване на
инвестиционни заеми.
Нов момент в проекто бюджета за 2014 г. е ПЛАНИРАНЕТО НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ПО СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ /ЕС/ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПРОЕКТИТЕ
През 2014 г. в общината ще започне изпълнението на шест проекта по Програмата за развитие на
селските райони с обща инвестиция за – 24 635 480 лв.
Очакваното усвояване на безвъзмездната финансова помощ през 2014 г. е в размер на 16 445 087
лв., като остатъка от 8 136 765 лв. ще се усвоят през 2015 г. Съгласно разпоредбите на ЗДБРБ за
2014 г., ДФ „Земеделие” ще продължи да финансира разходите за ДДС и да предоставя временни
безлихвени заеми на общините за окончателно плащане към изпълнителите.
През 2014 г. ще продължи изпълнението на проект „Помощ в дома” и на проект „Заедно към
знание” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с обща сума - 371 022 лв. и на
три проекта по Оперативна програма „Административен капацитет” с обща сума – 303 977 лв.
През 2014 г. ще започне изпълнението и на още един проект „Деца и младежи в риск” Компонент
2 – „Грижа за деца в риск” с бюджет 562 144 лв. финансиран по Програма BG 06 на финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Индикативния разчет
прогнозира усвояване на 398 270 лв. през 2014 г. и приключване през 2015 г.
Един от най големите проекти, който се очаква да започне изпълнението през 2014 г. е
„Интегрирано управление на водите в община Дългопол за агломерации гр. Дългопол и с. Цонево
с бюджет 85 470 493 лв. финансиран по Оперативна програма околна среда. Индикативният разчет
прогнозира за усвояване през 2014 г. на 28 490 165 лв., а неговото приключване се очаква през
2016 г. В зависимост от това как ще бъдат структурирани плащанията към изпълнителите, и при
наличие на необходим финансов ресурс, общината ще ползва заем от фонд „ФЛАГ” със срок на
погасяване – момента в който се верифицират от Управляващия орган извършените разходи.
Не на последно място като значение и инвестиции в община Дългопол са спечелените четири
проекта с бенефициенти Читалищата на територията на общината с общ бюджет 4 255 569 лв. и
очакваното финансиране на четири проекта за ремонт и реконструкция на църкви и храмове на
територията на общината с общ бюджет – 3 263 109 лв. Тези проекти са по ПРСР и за тяхното
финансиране ще се ползват временни безлихвени заеми от ДФ „Земеделие”, при което може да се
избегне предварителното финансиране със собствени средства.
В Общината има разкрити две общински сметки за средства от ЕС за получаване и разходване на
средствата по изпълнението на проектите. Една сметка за чужди средства. Сметките за
приватизация и следприватизационен контрол са закрити, считано от 01.01.2014 г.
ЗПФ обръща специално внимание на ПЛАНИРАНЕТО, ПОЕМАНЕТО И ПОГАСЯВАНЕТО НА
ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ
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Поемането на дълг е част от системата на публичните финанси. В условията на недостатъчни
собствени приходи, ограничените нива на целевите субсидии за инвестиционни дейности, както и
необходимостта от съществен ресурс за осигуряване на оборотни средства и собствено участие за
реализация на проектите финансирани със средства от ЕС, все по често ще се ползват различни
дългови инструменти. Условията за поемане на общински дълг, отчитането и контрола са
регламентирани в Закона за общинския дълг /ЗОД/ и Закона за публичните финанси. Общинският
дълг се поема задължително с решение на ОбС, след публично обсъждане по реда на чл. 15 от
ЗОД. Чрез поемането на дълг по ЗОД при спазване на фискалните правила и ограничения по ЗПФ,
могат да се финансират само капиталови разходи..През 2013 г. на база Решение на общинския
съвет общината има поет дългосрочен дълг в размер на 500 000 лева със срок на изплащане 5
години за закупуване на транспортни средства за подмяна на автомобилния парк и за закупуване
на транспортни средства и техника за обслужване дейностите по чистотата и зимното поддържане.
Към настоящия момент усвоеният т.е. ползваният банков заем е в размер на 102 090 лв. Очакваме
през 2014 г. да усвоим и останалата част. Плануваните средства за погасяване на главницата през
2014 г. са в размер на 52 083 лв., а лихвите които ще бъдат платени са в размер на 18 626 лв. Освен
банковия заем през 2013 г. община Дългопол получи заем от фонда на органите за местно
самоуправление „ФЛАГ” –ЕАД
за окончателно разплащане на проект „Съвременни
образователни институции” в размер на 632 х.лв. След изпълнението и окончателното отчитането
на проекта верифицираните т.е. одобрените разходи са в размер на 532 х.лв., с които беше
погасена част от заема през 2013 г., а останалата част за погасяване през 2014 г. е в размер на
100 101 лв. Съгласно разпоредбите на ЗПФ от 2014 г. общината има задължение да извършва
текущо наблюдение на състоянието на дълга както на общината, така и на търговските дружества
с общинско участие в капитала и на останалите контролирани от общината лица, чийто средства
не са включени в общинския бюджет. Информацията се предоставя месечно в Министерство на
финансите.
Нов момент в ЗПФ е ПЛАНИРАНЕТО НА МАКСИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА
РАЗХОДИ И МАКСИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ ЗА РАЗХОДИ КЪМ
31.12.2014 Г.
Съгласно разпоредбата на чл. 94, ал.3, т.1 от ЗПФ, максималният размер на задълженията за
разходи, които могат да бъдат натрупани към края на годината не могат да надвишават 5 на сто от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години- т.е. 109 970 лв.
Съгласно § 20 от Заключителните разпоредби на ЗПФ дава възможност на общините при
натрупани по големи задължения от фиксирания размер в срок от три години да ги приведат в
съответствие с разпоредбата на чл. 94. Към 31.12.2013 г. задълженията за разходи възлизат на 839
310 лв., в т.ч. 273 838 лв. капиталови разходи, от които 136 062 лв. генерирани от 2009 г. и 96 576
лв. за реконструкция водопроводна мрежа с. Партизани; 233 012 лв. за услугата сметосъбиране и
сметоизвозване; 332 х. лв. за текуща издръжка. През 2014 г. ще бъдат разплатени общо разходи в
размер на 684 781 лв., като в т.ч. 119 309 лв. капиталови разходи; 233 012 лв. за услугата
сметосъбиране и сметоизвозване, като крайният срок за плащане по Договор от 2010 г. е месец
април 2014 г. /Тук ще отворя скоба и ще кажа, че съгласно клаузите на сключеният договор от
2010 г., срока за разсрочено плащане е 395 дни, който срок забележете е участвал като критерии в
оценката на предложенията за избор на изпълнител. След извършен одит от Агенцията за
държавна финансова инспекция е дадена препоръка да се спазва този срок на плащане, за да не се
нарушат разпоредбите на ЗОП., което от своя страна доведе до застъпване на плащания от месец
април 2013 г. по два договора за една и съща услуга.; и 332 х.лв. за текуща издръжка.
Уважаеми дами и господа, ние не се страхуваме да изнесем тези цифри за задлъжнялостта на
община Дългопол. Но на ред с това редно би било да си кажем и истината за това тежко
финансово състояние, което е обременено още с поемането на управлението на общината от
сегашното ръководство. Преди две години пред уважаемите общински съветници беше
предоставена информация с какво наследство от задлъжнялост беше поето управлението, а то не
беше малко. Към 31.10.2011 г. по банковата сметка на общината имаше 145 х.лв. от които 125 х.лв.
бяха държавна субсидия за заплати на хората работещи в общинска администрация и
делегираните държавни дейности за месец октомври. Реално наличните средства от собствени
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приходи бяха 20 хил. лв. Наследството от натрупани и неразплатени разходи беше 994 х.лв. от
които 400 хил.лв. неусвоена целева субсидия от 2007 г., която субсидия трябваше да се върне в
Министерство на финансите. Останалите 594 х.лв. бяха неразплатени разходи за текуща издръжка;
за СМР по сключени договори; 110 х.лв. от тях за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване,
както и ползван заем в размер на 50 х.лв. от сметката за чужди средства.Това беше по малкото зло
което заварихме в сравнение с това, което ще кажа сега. В началото на 2012 г. бяха предявени
претенции от изпълнители по договори за допълнително извършени СМР на обект „Ритуална
зала” с. Цонево в размер на 362 х.лв. и за обект „Канализация” с. Медовец на стойност 360 х.лв. с
перфектно изготвени и подписани констативни протоколи и приемно-предавателни протоколи за
приемане на извършената допълнителна работа в ущърб на общината. Освен това през 2012 г.
беше проведен втори финансов одит от АДФИ по целевото усвояване на субсидията отпусната на
общината през 2007 г. който одит установи и задължи община Дългопол да върне 1 225
х.лв./вместо 400 х.лв. нецелесъобразно изразходвана целева субсидия през годините 2008-2010 г.
на МФ. Общо показаните и непоказани в баланса на общината към 31.10.2011 г. неразплатените
задължения възлязоха на 2 541 х.лв., като имате предвид, че изпълнението на собствените приходи
на общината без продажбите на общинско имущество в годините 2010-2013 г. се движи между 886
х.лв. до 1 200 х.лв. Бяха заведени дела от страна на общината за оспорване на цялата
документация с която бяха предявени исковете. Към настоящия момент община Дългопол има
покана за доброволно изпълнение да заплати в двуседмичен срок 362 019,68 лв. вкл. и разноските
по делото за допълнително извършените СМР на обект „Ритуална зала” с. Цонево. Поканата е
получена на 06.02.2014 г. Днес е получена нова покана за доброволно изпълнение, по която
община Дългопол трябва да преведе 16 х.лв. на община Аксаково, които представляват нашия дял
от неверифицираните разходи, съгласно подписано споразумение между общините партньори по
проект на ОПАК от 2009 г.
Уважаеми дами и господа, единственият път за излизани от тази задлъжнялост е развитието на
стопанска дейност на общината, която да увеличи приходната част по общинския бюджет, за да
могат да се покрият натрупаните задължения. Продажбата на общинско имущество не е източника
на средства за покриване на текущи разходи.
Не на последно място в проекто бюджета за 2014 г. е ПОДГОТОВКАТА И АКТУАЛИЗАЦИЯТА
НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА 2015 И 2016 Г. В ЧАСТТА НА МЕСТНИТЕ ДЕНОСТИ
Във връзка с изпълнението на т.2.2.3 от РМС № 48 от 24.01.2013 г. за бюджетната процедура за
2014 година и указанията на Министерство на финансите, съгласно БЮ № 4 от 02.09.2013г.:
„Общинските съвети следва да одобрят проектобюджетите за 2014 г. и актуализираните бюджетни
прогнози за 2015 и 2016 г. на общините. Бюджетните прогнози за 2015 и 2016 година на Община
Дългопол в частта за местните дейности са разработени в съответствие с правилата на Закона за
публичните финанси, съобразени са с общинската фискална политика, определена с актове на
месната власт, действащата нормативна уредба и натуралните показатели за общината, приети с
бюджета за 2013 година. Трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови
разходи са разчетени в съответствие с одобрените държавни трансфери, съгласно Закона за
държавния бюджет на Република България за 2014г. Бюджетната прогноза на Общината за
периода от 2015 и 2016 година е предпоставка за ефективни решения, относно структурата на
общинските финанси в частта за местните дейности, особено нужни в следващия етап на
бюджетната процедура. Тенденцията за намаляване на собствените приходи при запазване на
политиката по приходите на общината изисква преразглеждане на разходната политика и
ефективността на предоставяните публични услуги. Необходимо е приоритизиране на разходите,
елиминиране на неефективните разходи, прецизиране размерите на необходимите средства по
поети нови ангажименти и допълнителни разходи, дължащи се на промени в количествени и
качествени параметри до размера на финансовите ресурси за тяхното осигуряване. В бюджетната
прогноза е отразена тенденцията за спад на собствените приходи. Намаляването на собствените
приходи в общия размер на приходите намалява финансовата самостоятелност на общината. При
запазване размерите на ставките на местните данъци очакванията са за намаление на
постъпленията от данъчни приходи определени на база
изпълнението към 31.12.2013г.
Бюджетните прогнози за приходите и доходите от собственост са за незначително намаление
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спрямо изпълнението на 2013 г. Прогнозите за постъпленията от местните такси кореспондират с
тенденциите, относно броя на ползвателите на услугите. Оптимизираната мрежа от детски
заведения при очаквано запазване в броя на децата и средномесечната посещаемост са
предпоставка за очаквано запазване на постъпленията от такси до нивото от 2013 година.
Предвиждаме увеличение на приходите от такси за ползване на пазари и тържища, и запазване до
нивото от 2013 година на постъпленията от технически и административни услуги, както и
приходите от услугите за ползване на домашен социален патронаж. При запазване на размера на
таксата за битови отпадъци, на база анализ за постъпленията от налога през предходните години и
прогнозата за изпълнението през текущата година, предвиждаме спад в приходите от таксата. В
бюджетните прогнози за периода от 2015 до 2016 година разчетените разходи в частта местни
дейности са ограничени до размера на очакваните собствени приходи, трансферите, временните
безлихвени заеми и операциите с финансови активи и пасиви. В разходната част на прогнозите е
предвидено осигуряване на текущите задължения за разходи, на поети ангажименти, разходи за
инвестиции, за лихви, такси и комисионни по обслужването на общинския дълг. В трансферите за
местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи в бюджетните прогнози е предвидено
ръст на нарастване на база средносрочната прогноза на МС за периода 2014-2016 г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Благодаря Ви, г-жо Димитрова, бяхте много изчерпателна. Мисля, че
на хората, които присъстват в залата им стана ясно в какво положение е общината и от колко
време се трупат тези задължения, нека се говори истината, а не само да се напада и да се иска,
трябва и да се намери начин да се излезе от ситуацията.
Ал. Александров-общ. съветник: Опитът да отегчи хората тоя водопод от думи и цифри явно
успя, защото хората са тук, за да чуят простички неща, а те са: Защо въпреки цялата законова
разпоредба и липсата на решение на ОбС в бюджет 2014г. са заложени 20 човека повече
Общинска администрация. Нали ще пестим? Разхода за тях е 150 000лв. Защо, след като
положението е толкова тежко, финансираме редакцията на вестник „Гласът на долината” с тези
прословути 22 000лв.? Плащаме тока, водата, нали всички ходим там за рента и знаем къде е
редакцията на вестника? Защо, въпреки тежкото състояние на общината, е необходимо Кмета да
има 35 000лв. представителни разходи? Аз тука правя конкретни предложения, за да не излезе, че
съм излязъл да нападам общината, предлагам: Представителните на Кмета на общината да бъдат
сведени до 10 000лв., като разликата да бъде заложена за подпомагане студентите на общината, за
да подпомогнем обучението на тия хора и след време да се надяваме да се върнат. А самият разход
за вестник „Гласът на долината” да бъде пренасочен към текущи разходи на кметствата.
Предполагам, че колегите общински съветници ще вземат отношение и по капиталовата програма,
но ако бъдем честни, този заем от 500 000лв. в началото беше изтеглен за две неща – за камион за
сметосъбиране и за ученически автобус. За това си вдигнаха ръцете общинските съветници.
Купихме камиона за сметосъбиране, който не го знам вече къде е, изгоря ли кво стана, сега пак ще
купуваме камион, след това предложиха общинска администрация този ученически автобус някак
си да го трансформираме и да не купуваме това, защото не ни е толкова нужно, да купим нещо
друго. Започнаха да се дават предложения за автомобили и т.н. докато стигнем ей до това
предложение. Ама ние сме бедна община, имаме 2 млн. заеми, задължения и т.н., каза г-жа
Иванова, чрез г-жа Димитрова какви са задълженията, как няма да ги каже, тя беше съветник
тогава в миналия мандат и тя гласува за тях. Така, че тези мои предложения, които са конкретни,
нека бъдат предложени за гласуване, това са конкретни неща, елементарни, простички. А това, че
са изпълнени всички законови изисквания, съгласно Закона за публичните финанси за съставяне
на бюджета, спор няма. Те ви налагат да го направите. То оставаше и това да не направите, ама да
ни ги четете тука всички членове и алинеи, които предполагат написаното в Закона е, ей Богу,
начин да се отегчат хората и да ги накарат за заминават, ама не заминават хората, ей ги де са,
чакат, слушат ни. Въпрос на гражданска позиция. Благодаря!
Ф. Хасан-общ. съветник: За да приключим един път завинаги въпроса с това, което се е случвало
в предишния мандат, ще кажа само едно: Уважаема г-жо Кмет, уважаема г-жо Главен
счетоводител, колеги общински съветници, след като беше толкова тежко състоянието на
общината, ние като общински съветници ви предложихме да предложите Програма за управление
на дълга, вие не го направихте. Ако вие ни бяхте предложили Програма за управление на дълга и
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в нея да изразите и да кажете 1,2,3,4,5,6,7 неща, аз щях да ги гласувам, но това трябваше да се
случи през 2011-2012г. Сега в момента сме 2014г. и да го коментираме и да го говорим, това е чист
популизъм. Напротив, аз ще кажа какво се случва в 2014г. по предложение на това, което беше
вземато като решение през 2013г. По това, което предлагате за 1 040 000лв. за СМР – Ритуална
зала с.Цонево, в края на краищата вие и вашите юристи се явявате на дела, кой е виновен, каква е
причината? От там нататъка не искам да уточнявам точната сума, но всичко, което се случва в тези
1 040 000лв. са за проектиране. Забележете, става въпрос за средства, които ще бъдат само дадени
за проектиране. Това се случва във Вашия мандат. Кредитите са изтеглени в миналата година,
просрочените задължения също са от миналата година и това, казвайки по същество и по
коментар, това, което касае бюджет 2014г., защото той е Вашият бюджет и той е, смея да твърдя,
че е един от най-безумните бюджети, които са приемани в Община Дългопол, в нейната история.
Разходната част е увеличена с 1 700 000лв. В предишното управление, в началото на управлението
на г-н Якимов, ние също имахме просрочени задължения от предишното управление на г-н Янко
Иванов. Какво коментираме? Благодаря за вниманието!
М. Иванова-Кмет на Община Дългопол: Не Ви прави чест, г-н Александров, защото всички ние
знаем, че редакцията на вестник „Гласът на долината” в момента, в който той стана общински
вестник…..аз съм готова да направим референдум и ако народа не го иска ще го спрем. Но тук е
поредната манипулация на г-н Александров. Вестникът се печата в печатница извън общината, а
се редактира в Общината и се разпространява по кметствата на общината. Като не искате да знаете
как се гласува в Общински съвет няма да имате вестник, това ли искате, да няма прозрачност, да
няма отчетност?
Ал. Александров-общ. съветник: Няма да влизам в полемика с г-жа Иванова. Липсата на
прозрачност е видяхме преди малко, но решението за „Гласът на долината” е взето за издръжка на
редакцията на вестник „Гласът на долината”. Още стои табелата „Редакция на вестник „Гласът на
долината” на офиса и отзад на последната страница е същият адрес, така че къде се списва
вестника, може да се списва и в някое мазе, но на него пише къде е.
К. Балинова-Секретар на общ. Дългопол: Съжалявам, но съм прекалено чувствителна към
несправедливите говорения. Ще се върна на думите на г-н Ферхан и обвиненията за прозрачността
на взимане не решения, при структуриране и приемане на бюджет 2014г. Уважаеми дами и
господа, аз преди малко казах и съм си извадила разпечатка от Наредба №10 за съставянето,
приемането, изпълнение и отчитането на общинския бюджет. Чл.17, ал.3 изменен с Решение 363/2010г. по предложение на г-н Якимов - „Публичното обсъждане се провежда в залата на
Общински съвет чрез участието на граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски
наместници, ръководители на бюджетни звена, представители на медии, на граждански сдружения
и на други юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги
на територията на общината”, ал.5 „Обсъждането по кметства се организира от кметовете и
кметските наместници, като предложенията се представят в писмена форма в общината”. Така, че
нека тук всички кметове на кметства и кметски наместници да поемат своята отговорност. Г-н
Ферхан, като Председател на ОбС, който е подкрепил това предложение, също да поеме своята
отговорност по отношение на прозрачността на работата. А за прозрачността на работата на г-н
Ферхан Хасан, извинявам се за личните отношения, но няма как да не го направя, защото той
прекали с говоренето си. Ето вижте отчет, който той внася като Председател на ОбС-Дългопол и
каква прозрачност дава той за работата на Общински съвет през 2009г. – точно страничка и
половина. Другото нещо, за което взех думата е Протокол №5/23.12.2011г., в залата присъстват 16
общински съветника, за най-голямо съжаление аз съм отсъствала, с 15 гласа „ЗА”, „Против” – 1
глас и ще кажа кой е - Евгения Русева, е гласувано Решението: „Община Дългопол да започне
издаването на седмичен вестник”. И г-н Александров, и г-н Хасан са гласували за този вестник да
бъде издаван в съответният вариант.
М. Иванова-Кмет на Община Дългопол: Искам тук пред вас да задам един много сериозен
въпрос към г-н Ферхан и г-н Александров – са ли те на мнение, че община Дългопол не трябва да
кандидатства по програми в следващия програмен период и не трябва да прави проекти? Те са на
мнение, че общината не трябва да има проекти за канализация, пречиствателни станции и пътища.
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Ал. Александров-общ. съветник: Лично на мен ми е много неприятен този диалог, който се води,
защото ме връща преди 2 години, той пак беше така – „Общински съветници провалиха
европроектите”, пак беше зададен същият въпрос, „Вие не искате г-н Александров нищо да се
случи, дайте да продадем земята на това предприятие, дайте да подарим земите, дайте да подарим
сградите, пречите на европроекта, спите ли спокойно общински съветници”. И какво се получи?
Някой знае ли какво ще стане с тия 160 дка гора, ликвидатора е тук, какво правим, продаваме ги,
нали? Не сме против проектите, г-жо Иванова, никога не сме били и винаги сме подкрепяли,
когато те трябва да станат и тези умни проекти. Аз съм против проекта за пътя Сава-Аспарухово,
защото е глупост, защото върви през гората, защото може да се ползва 6 месеца в годината, защото
ще мине покрай едни имоти и ще облагодетелства само някои. Да, против съм тоя проект, Вие за
него ли сте? Това ли Ви е европейското развитие, по този начин ли го правим? Нека да влязат 82
млн., ще Ви ръкопляскаме, но говорим само ще, ще, ще, колко има досега? Знаете ли съседните
общини колко вкараха? Така, че ние сме „ЗА” това да има европейски проекти, никой от хората,
които са тук не е против това общината да се развива, само че Вие като я водите тя не се развива,
за това сме против, за това става въпрос.
В. Върбанов-Дир. дирекция ИППОП: Аз се наслушах тук за европейски проекти и за други неща.
Може би хората питат къде са отразени всички тия работи? От 20 дни е излязъл Регионалния план
за развитие на Североизточния район. Отворете и погледнете колко неща са заложени за община
Дългопол с конкретни суми, сумата е над 300 млн. това означава, че за тия неща, за които се
говори за водните цикли, всичко е заложено от 2014г. нататък. В МРРБ е Регионалния генерален
план на обособена територия на ВиК-Варна, в приложените таблици са почти всичките ни
населени места, с изключение на най-малките под 1 000 души. Така, че да се говори това няма да
стане, онова няма да стане е несериозно, има Решение на Министерски съвет.
Ф. Хасан-общ. съветник: Към упреците на г-жа Балинова няма да обърна внимание, защото тя
беше също част от предишния общински съвет, също е участвала в приемането на тия отчети. С
оправдания от предишния мандат цирка свърши – 2014г. сме. Искам да зачета какви са средствата,
които са заделени за работна заплата и граждански договори на хората, които участват в
администрацията. Не искам да коментирам. Що се касае до участието в проекти, дами и господа,
когато тръгнеш да правиш нещо, то и в семейния бюджет е тъй, преценяваш си възможностите до
къде можеш да направиш нещо. Всички ние искаме да се случват нещата, г-жо Кмет, само че тези
неща да се случват прозрачно, ясно и с мяра, защото мярата в община Дългопол е изтървана още в
началото на мандата.
К. Балинова-Секретар на общ. Дългопол: По отношение на твърденията за увеличената щатна
численост на общинска администрация, трябва да кажа, че съгласно ЗМСМА това е вменено като
право на ОбС да взема Решение по отношение определяне общата численост на общинска
администрация. С тяхно Решение увеличението на общата численост на общинска администрация
е в местна дейност „Чистота”. В края на 2013г. беше взето Решение да бъде увеличена с 4,5 щатни
бройки. Това включва шофьорите на сметосъбиращия камион и работниците поддръжка.
Р. Драйчева-PR на община Дългопол: Не всички хора разполагат с персонални компютри, което
не означава, че не трябва да бъдат информирани и осведомени за работата на ОбС, за Решенията
на община Дългопол, за проектите, за които работи Общинска администрация. Те не могат да се
информират за всичко това, а и фейсбук не е канал за достоверна информация. Единствения
официален начин, всички тези хора – 5 000 домакинства в нашата община, да получават
достоверна информация, е вестника. Тук са кметовете на населените места, директорите,
учителите, които са публикували всичко, което са пожелали, проектите, по които работят,
начините, по които възпитават и обучават децата, тук са техните родители, които няма по друг
начин как да научат какво става в тази община. Предлагам да публикувате вашето предложение, гн Александров, за спирането на вестника за 22 000лв., за да може кметовете на населени места да
си купят метли.
Ф. Хасан-общ. съветник: Г-жо Драйчева, естествено, че ще вземете отношение по въпроса за
вестника, защото Вие го списвате. Искам само да припомня на колегите общински съветници и на
гражданите, че в началото на мандата, средствата, които бяха гласувани за вестника, бяха
60 000лв. Всеки един тука може да се направи сметката с 60 000лв. какво може да се направи.
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Понеже коментираме постоянно и се връщаме на стария мандат, аз ще кажа, че в предишния
мандат вестника струваше 5 000лв., беше месечник и пак се публикуваха Решенията на ОбС и пак
се правеше общинска политика, но струваше 5 000лв. Разликата е 10-12 пъти. Затова правя
конкретно предложение този вестник да спре да се финансира, тоз който си го е основал, той да си
го плаща, да не е за сметка на парите на хората.
Красен Железов-гражданин: Този вестник е Ваша пропаганда и от там, от този вестник, не можем
да говорим за прозрачност на Заседанията на ОбС, защото как се списват решенията: ОбСДългопол, реши: Приема ПУП с ПРЗ……какво разбира г-жата или г-цата от това нещо, от
кратките стенограми на Решенията? Има ли го дебата на ОбС, защо не ги излъчвате публично,
както правят в Провадия на радиоуредба? Това е Ваша пропаганда и на никому не е полезен този
вестник, хората си палят печката с него, разберете!
Анатоли Ангелов-гражданин: Исках персонално да задам въпрос към г-жа Иванова, за да може
да ми отговори конкретно и точно. В предишното изказване споменах няколко въпроса, свързани с
бюджета. Искам да я попитам ще намали ли представителните си разходи?
Красимир Костов-гражданин: Предлагам, понеже става въпрос за представителните на Кмета на
общината, да се види последната година на Светльо Якимов какви представителни е имал и същия
размер да има и г-жа Маринка Иванова или на Янко Иванов пак последната година от
кметуването. Също да бъдат публикувани представителните разходи на Ферхан Хасан за четирите
години, защото аз имам спомен, че беше закупен автомобил Рено, някой после катастрофира с
него и жена му го ползваше и имаше после още един, с който г-н Ферхан катастрофира пак. Тези
автомобили не стават за управление и не подлежат на ремонт, именно затова е необходимо
закупуване на автомобили.
Нина Ненчева-Деректор на ЦДГ”Детелина”-Дългопол: Уважаеми дами и господа общински
съветници, уважаеми съграждани, изключително неудобно се чувствам да присъствам на днешния
цирк. Присъствах и на предната сесия, беше същото. Присъствах на една друга сесия, когато
отново беше мобилизирано цялото гражданско общество на Дългопол, когато трябваше да бъдат
прибрани автобусите от училищата в общината. Днес решавате важни въпроси – бюджета на
Общината, срам ме е да стоя и да слушам какво си говорите. Аз не се срамувам, че моя кмет е г-жа
Маринка Иванова, не се срамувам, че и предходният ми кмет е бил Светльо Якимов, защото всеки
от тях е направил нещо да се чувстват децата и хората по-добре. Ще го отречете, нали? Защо не
посочите хубавото, което всеки е направил и не оцените по достойнство труда на хората, които са
работили и са го правили? Уважавам кмета и не се срамувам, че е кмет, защото през 2013г. се
финализира един проект, който имаше 4-годишна сага и който проект не се случваше, защото
хората не искаха да се случва, защото корупционните схеми, които се завихряха по избора на
изпълнител на процедурите, доведе до това, той да бъде финализиран едва в края на първата
година на мандата на г-жа Маринка Иванова. Благодарение на това 130 деца живеят в по-добри
санитарно-хигиенни условия, такива, каквито имахте и вие в ОбС, в общинска администрация,
имахте подменена дограма, а не както децата имаха по един юмрук разстояние в прозорците. Не се
срамувам, че Маринка Иванова е моят работодател сега, защото в рамките на втората година от
нейното управление за детските градини в община Дългопол стартира още един проект в размер
на 176 000лв., който е за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства, в
които са включени 546 участници от целевата група. Така, че когато каните хора, бъдете честни,
не манипулирайте всички и не мислете, че всички хора се поддават на манипулациите. Благодаря
ви!
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли други въпроси? Няма. Да чуем становищата на постоянните
комисии.
Д.Божкова-Предс. на ПК „ФиБ”: Решението да бъде взето в зала.
Е. Енев-Предс. на ПК „ОКМСД”: Решението да бъде взето в зала.
М.Исмаил-Секр. на ПК”СС”: Решението да бъде взето в зала.
Д. Иванов-Предс. на ПК”ОРС”: Решението да бъде взето в зала.
М. Исмаил-Предс. на ПК „ТУЕ”: Решението да бъде взето в зала.
Ал.Александров-Предс. на ПК „ЗСД”: Решението да бъде взето в зала.
Р. Дуковав-Предс. на ПК „СПЕП”: Становището е положително.
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Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, ще гласуваме поименно по постъпилите предложения на
общинска администрация, на г-н Александров и на г-н Ферхан. Общинска администрация, имате
ли да правите други промени, освен тези, които бяха направени на ПК”Финанси и бюджет”,
където от представителните на Кмета и на Председателя бяха прехвърлени средства за спортния
календар?
М. Исмаил-общ.съветник: Искам да се знае, че заделихме средства за училищно хранене на
децата от Дългопол, а за горния район няма заделени такива средства.
К. Балинова-Секретар на общ. Дългопол: По отношение на предложението на г-н Александров,
за плащане на стипендии, във времето го е имало, имаше една програма за кадрова обезпеченост
на община Дългопол. Не знам какво стана с кадрите, които учиха стоматология. Стипендии са се
плащали на много студенти от гр. Дългопол, но критериите, по които се правеше това бяха
непрозрачни. Аз предлагам, ако представителните на г-жа Иванова бъдат намалени на 10 000лв.,
разликата да бъде пренасочена за поевтиняване на храната на децата в детските градини, защото
те също го заслужават. Чрез решението за разделяне на дейностите на делегирани и местни се
осигуряват по 520лв. на дете допълнително плащане извън стандарта за издръжка, за поевтиняване
храната на децата задължително подлежащи на предучилищно обучение и от 1 до 4 клас.
Средищните училища тези 520лв. ги получават по проект „Подобряване качеството на обучението
в средищните училища”. Извън стандарта за издръжка се получават по 72лв. за безплатна закуска
също на децата, подлежащи на предучилищно обучение и на децата от 1 до 4 клас. Така, че
държавата дава на тези деца по 592лв. Извън тези средства, това което повдигна общественото
недоволство, за това, че общинска администрация иска да закрие училищните столове, касае
разкриването на местна дейност „Ученически столове”, където от собствени приходи общината
превежда 56 000лв. допълнително на трите училища СОУ”Св. Климент Охридски”-Дългопол,
ОУ”Христо Ботев” – с. Цонево и НУ”Иван Вазов”-Дългопол. Общата сума, която са получили по
проектите СОУ”Св. Климент Охридски”-Дългопол са 109 051лв., ОУ”Христо Ботев” – с. Цонево 80 484лв. и НУ”Иван Вазов”-Дългопол – 71 126лв. От общинската субсидия, която казах, че е
56 000лв. за поевтиняване храната на децата само в трите училища, за другите деца какво правим,
дискриминация ли г.н Александров? Моето предложение е средствата да бъдат пренасочена за
поевтиняване на храната на децата в детските градини, защото не може общината да бъде майка за
едни, а мащеха за други, защото за училищата се дофинансира пак от собствени приходи за
маломерните и слети паралелки.
М. Исмаил-общ.съветник: Забелязахте ли, че за горния район има 0лв. за хранене? Аз предлагам
тези средства от представителните да отидат за откриване на столово хранене в горния район, там
където няма такова.
Ал. Александров-общ. съветник: Аз искам да отговоря на г-жа Балинова. Предполагам, че това,
което го казахте е с цел манипулация, а не че не знаете нормативната уредба и разпоредбите на
конкретния проект. Парите, които идват по проекта за допълнително финансиране на средищните
училища, са за заплатите на възпитателите. Ако остане можем да дадем за поевтиняване на
храната. Другото, което правите до сега е начина, по който тези деца се хранят. Прав е Мустафа
Юнуз и аз го подкрепям. Ако бъдат изградени столове във всяко училище, аз ще бъда първият,
който ще подкрепи дофинансирането и поевтиняването храната на децата в тези столове. Това,
което в момента се предлага в бюджета е да бъде дофинансиран стола и защо? Защото самата
община, когато се правеше анкетирането за средищните училища, тя така каза: Те ще бъдат
хранени в ученически столове, което е местна дейност през бюджета. Защото има още два начина
за хранене – това е ако има общинско предприятие или търговци по търговския закон, но това
означава, че децата няма да плащат по 0,20лв. за кифла, а по 1лв. Вие избрахте този начин и в един
момент казвате: „Не, няма да е така по средата на годината”. Надявам се, че това е манипулация от
Ваша страна, иначе другото би било страшно, че не познавате законите. Оттеглям си
предложението за пренасочване на средствата от представителните разходи на Кмета за стипендии
на студентите, остава само това за вестника.
Ф. Хасан-общ. съветник: Във връзка с предложението ми да отпадне финансирането на вестника,
тези средства да отидат за възстановяване на столовото хранене в горния район.
31

Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, по реда на постъпване на
предложенията. Който е съгласен, разходите за вестника да бъдат пренасочени за текущи нужди
на кметствата по населени места, 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

„Възд. се”

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

„ЗА”

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 8 гласа;
“ПРОТИВ” – 3 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, преминаваме към второто предложение на г-н Хасан, а именно
да се спре финансирането на вестника, а средствата да се пренасочат за изграждането на
ученически столове, там, където няма. В процедура на поименно гласуване, който е съгласен, да се
спре финансирането на вестника, а средствата да се пренасочат за изграждането на ученически
столове, там, където няма, 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

„Възд. се”

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

„ЗА”

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

Резултати от поименното гласуване:
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“ЗА” – 8 гласа;
“ПРОТИВ” – 4 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, преминаваме към третото предложение на г-н Исмаил, а
именно представителните на кмета да останат 10 000лв., а средствата да се пренасочат за
изграждането на ученически столове, там, където няма изградена такава база. В процедура на
поименно гласуване, който е съгласен, представителните на кмета да останат 10 000лв., а
средствата да се пренасочат за изграждането на ученически столове, там, където няма изградена
такава база, 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

„ЗА”

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

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
ПРИЕМА СЕ.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен с така
направената корекция по предложението на г-н Исмаил, а именно представителните разходи на
Кмета на общината да останат 10 000лв., а разликата да отиде за възстановяване на ученически
столове, там, където няма изградена такава база, да бъде приет бюджета на община Дългопол за
2014г, 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

„Възд. се”

„ЗА”
„ЗА”
„Възд. се”
„ЗА”
„Против”
„Против”
„Против”
„Против”
„Против”
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12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

„Против”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 9 гласа;
“ПРОТИВ” – 6 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
С 9 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 6, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, 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 2014 г., Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 50-10
1.Приема бюджета на община Дългопол за 2014г. както следва:
1.1. По прихода в размер на 8 406 685 лв. в т.ч.:
1.1.1. приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 4 490 009 лв.
/Приложение № 1/ в т.ч.:
1.1.1.1. обща субсидия за делегирани от държавата дейности – 4 188 815 лв.
1.1.1.2. собствени приходи на звената на делегиран бюджет- 38 963 лв.
1.1.1.3. преходен остатък от 2013 г. – 262 231 лв., /приложение № 17/
1.1.2. приходи за местни дейности в размер на 3 916 676 лв. /приложение № 2/ в т.ч.:
1.1.2.1. данъчни приходи – 401 000 лв.
1.1.2.2. неданъчни приходи – 2 030 680 лв.
1.1.2.3. обща изравнителна субсидия – 975 300 лв.
1.1.2.4. целева субсидия за зимно поддържане и снегопочистване – 41 600 лв.
1.1.2.4. целева субсидия за капиталови разходи – 351 700 лв., в т.ч. 169 900 лв. за
изграждане и основен ремонт на общински пътища.
1.1.2.5. финансиране – 115 734 лв.
1.1.2.6. преходен остатък – 662 лв.
1.2. По разхода в размер на 8 406 685 лв., разпределени по функции, групи, дейности и
параграфи, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности – 4 490 009 лв. /приложение № 3/
1.2.2. За местни дейности – 3 557 769 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 – 358 907лв. /приложение № 4/.
2. Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2013 г., 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 2014 г. –
311 847 лв.
4.2. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2014 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. Приема числеността на персонала и разходите за заплати на персонала за местните
дейности и за делегираните от държавата дейности /без звената от системата на народната просвета,
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които прилагат делегирани бюджети/, считано от 01.01.2014 г., разпределени по месеци, съгласно
Приложение № 7
5.1. Кметът на общината да състави длъжностно разписание в рамките на утвърдените
средства за заплати и съобразно приетата структура на общинска администрация.
5.2. Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност във функция
«Здравеопазване» се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по
стандартите и утвърдените размери по т.5 от настоящото решение.
6. Приема инвестиционната програма за 2014 г. /поименен списък по обекти, видове
разходи и източници на финансиране/ в размер на 1 818 417 лв., съгласно Приложения №№ 8 и
9 като:
6.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и за
изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 351 700 лв.
6.2. Приема разчет за разходи, финансирани с приходи от приватизация в размер на 28 807 лв.;
6.3. Приема разчет за разходи, финансирани с банков заем в размер на 397 910 лв.;
6.4. Приема разчет за разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински
нефинансови активи в размер на 1 040 000 лв., съгласно Приложение № 9;
7. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
7.1. СБКО на персонала, определени в рамките на 3 на сто на база начислените трудови
възнаграждения, вкл. следващите се социални осигуровки.
7.2. Представителни разходи на кмета на общината в размер на 35 000 лв. става 10 000 лв.
7.3. Представителни разходи на Председателя на общинския съвет в размер на 7 000 лв. става –
6 000 лв.
7.4. Субсидии за общински културни мероприятия – 30 000 лв. става 38 600 лв., в т.ч. по
културен календар – 13 400 лв.; за празник на гр. Дългопол – 25 200 лв.
7.5. Субидии за общински спортни мероприяия – 8 300 лв. става 7 900 лв.
7.6. 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.
7.7. Средства за работно облекло, както следва:
- 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.;
- държавни служители – по Закона за държавния служител;
7.8. Сума в размер на 4 000 лв. за изплащане на членски внос в сдружения, в които членува
общината.
7.9. Издаване на общински вестник «Гласът на долината» - 22 000 лв.
7.10. Помощи по решение на общински съвет за домакинства – 6 000 лв.
8. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни
разноски, съгласно Приложение № 10
8.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди размера на средствата в рамките на 100 % от
цените на тримесечни абонаментни карти за пътуване във втора класа с карта «Класик» по
железопътния транспорт и 85 % от цената на билет за съответната дестинация при пътуване с
обществен или личен автомобилен транспорт. Извършените разходи се удостоверяват с фактури,
билети и абонаментни карти.
9.Утвърждава разчета за целеви субсидии, както следва:
- НЧ «Н.Й.Вапцаров» гр Дългопол– 5 500 лв.
- Спортни клубове – 6 000 лв. става 9 000 лв.
9.1. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по целевите разходи
свързани с времето и начинът на предоставяне и отчитане на средствата по т.9.
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10. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския
съюз както следва:
10.1. за приходите и разходите за сметка за средства от Европейския съюз към ДФ
«Земеделие», съгласно приложение № 11;
10.2. за приходите и разходите за сметка за средства от Европейския съюз към НФ, съгласно
приложение № № 12; 13;14
11. Приема бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2015-2016 г.,
съгласно приложение № 2 и № 4
12. Определя Второстепенните разпоредители с делигиран бюджет през 2014 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”
 Читалищата;
12.1. Приема бюджетите на второстепенните разпоредители с делегиран бюджет както следва:
 Бюджет на училищата – 2 872 384 лв.,в т.ч. дофинансиране на маломерни паралелки – 19 175
лв.
 Бюджет на Целодневните детски градини – 769 719 лв. в т.ч. за издръжка 200 000 лв.
 Читалища – 178 300 лв., в т.ч. дофинансиране на Читалище Дългопол– 5 500 лв.
13. Определя като разпоредител с бюджет през 2014 г. Общински Музей гр. Дългопол с
бюджет 34 450 лв.; Ученически столове в НУ „Иван Вазов гр. Дългопол с бюджет- 11 920 лв.; в ОУ
„Хр. Ботев” с. Цонево с бюджет – 12 860 лв. и в СОУ „Св. Климент Охридски” гр. Дългопол с
бюджет – 31 823 лв.
13.1. Определя сумата 23 400 лв. за разкриване на ученически столове в училищата.
14. Задължава кмета на общината да утвърди одобрените средства по общинския бюджет по
месеци и ЕБК.
15. Одобрява план-график за обслужване на просрочените задължения от минали години,
които да бъдат разплатени от бюджета за 2014 г. в размер на 451 290 лв. и просрочени вземания,
които да бъдат събрани през 2014 г. в размер на 2 587 лв., съгласно Приложение № 15.
16. Одобрява максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2014 г. – 1 973 852 лв. /Приложение № 16/
17. Одобрява максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2014 г.- 2 115 188 лв. /Приложение № 16/
16. Възлага на кмета на общината:
16.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с
делегиран бюджет и разпоредители с бюджет.
16.2. 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.
17. 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:
17.1. 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.
17.2. Да се разпорежда с резерва за непредвидени и неотложни разходи.
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18. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на
общински програми и проекти;
19. 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.
20. Разходването на бюджетните средства (без целевите средства) се осъществява при
съблюдаване на следните приоритети:
20.1. 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.
20.2. 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.
21. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да
разработят и представят в срок до 31.03.2014 г. конкретни мерки за изпълнение на бюджета за 2014
г.
22. Задължава кмета на общината да внесе бюджет на кметствата на територията на общината
на следващото заседание на общинския съвет.
23. Приема бюджетната прогноза на контролираните от общината дружества, съгласно
приложение № 18.
24. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение
№ 19.
Ф. Хасан-общ. съветник: Гласувах против току-що приетия бюджет на община Дългопол, защото
той е първият бюджет в историята на общината, който е антисоциален. В трудни времена, в които
всяка една стотинка би трябвало да се разпредели равномерно, когато в момента се намираме в
една безпрецедентна криза, би следвало средствата да бъдат разпределени така, че да има на найнуждаещия се. Това нещо в току-що приетия бюджет липсва, освен че липсва, има и тенденция за
харчове, които се правят за личен комфорт. Неща, които са заложени в този бюджет са свързани с
бъдещи дългове на община Дългопол, а точно напротив в тези времена, този бюджет би трябвало
да бъда социален и близо до хората. За това и гласувах против него, ще гласувам и против, когато
се отчита той и ще следя от тука нататък, заедно с гражданското общество, всичко, каквото се
случва в тази общинска администрация и ще разчитам на вашата подкрепа.
М. Исмаил-общ.съветник: Видяхте ли гласуването, граждани? Някои от вашите представители от
ПП ДПС, не гласуваха да има столово хранене за децата от горния район.
Ал. Александров-общ. съветник: Преди да кажа защо гласувах против този бюджет искам да
напомня на г-н Юнуз, че неговото предложение за финансиране и изграждане на столовете в
училищата, където няма беше прието почти единодушно. Гласувахме против бюджета, защото
продължава да го има вестника, защото продължава да има 60 000лв. за закупуване на автомобили,
защото продължава да има дадени купища пари за нещо, което вече е купено, за това гласувахме
против бюджета. За това, че трябва да има столове във всички училища спор няма. Всичко
останало си е на вашата съвест.
В 14:30 часа Насуф Насуфов излезе от залата и заседанието продължи със 16 съветника.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община
Дългопол, относно: Заявления за еднократна помощ.
Ал. Александров-Предс. на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна
помощ в размер на 150лв. на Зекрие Якуб Зекрие, заявление с вх. № ОС-558/05.12.2013 г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да бъде
отпусната еднократна помощ в размер на 150лв. Зекрие Якуб Зекрие , моля да гласува!
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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”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 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 50-11-1
1.Отпуска еднократна помощ на Зекрие Якуб Зекрие – жител на с. Цонево, в размер на 150 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Ал. Александров-Предс. на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна
помощ в размер на 150лв. на Емине Акиф Ниязи, заявление с вх. № ОС-9/10.01.2014 г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да бъде
отпусната еднократна помощ в размер на 150лв. Емине Акиф Ниязи, 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

отсъства

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
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17. Тодорка Божкова Вълчева

„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 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 50-11-2
1.Отпуска еднократна помощ на Емине Акиф Ниязи – жител на с. Цонево, в размер на 150 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Ал. Александров-Предс. на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна
помощ в размер на 300лв. под формата на материали на Елена Андреева Асенова, заявление с вх.
№ ОС-5/08.01.2014 г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да бъде
отпусната еднократна помощ в размер на 300лв. под формата на материали на Елена Андреева
Асенова, 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”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 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 50-11-3
1.Отпуска еднократна помощ на Елена Андреева Асенова – жител на гр.Дългопол, в размер на
300лв. под формата на материали.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
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Ал. Александров-Предс. на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна
помощ в размер на 200лв. на Ивелин Лазаров Георгиев, заявление с вх. № ОС-6/08.01.2014 г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да бъде
отпусната еднократна помощ в размер на 200лв. Ивелин Лазаров Георгиев, 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”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 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 50-11-4
1.Отпуска еднократна помощ на Ивелин Лазаров Георгиев – жител на гр.Дългопол, в размер на
200 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Предлагам заявление с вх.№ОС-1/02.01.2014 г. от Димо Атанасов
Янакиев и заявление с вх.№ОС-4 /06.01.2014г. от Любица Георгиева Димитрова да бъдат
отложени за следващото заседание. Който е съгласен, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
ПРИЕМА СЕ.
Ал.Александров-Предс.на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е заявление с вх.№ОС-581
/14.12.2013 г. от Пенка Люцканова Николова и заявление с вх.№ОС-14 /14.01.2014г. от Михаил
Иванов Стоянов да бъдат отложени за разглеждане на едно от следващите заседания.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, който е съгласен заявление с вх.№ОС-581 /14.12.2013 г. от
Пенка Люцканова Николова жител на гр. Дългопол, заявление с вх.№ОС-14 /14.01.2014г. от
Михаил Иванов Стоянов жител на с. Величково, заявление с вх.№ОС-1/02.01.2014 г. от Димо
Атанасов Янакиев жител на гр.Дългопол и заявление с вх.№ОС-4 /06.01.2014г. от Любица
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Георгиева Димитрова жител на гр.Дългопол, да бъдат отложени за разглеждане на следващото
заседание, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, на основание чл. 21, ал.1, т.23
от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 50-11-5
1. Отлага за разглеждане на едно от следващите заседания, заявление с вх.№ОС-581
/14.12.2013 г. от Пенка Люцканова Николова жител на гр. Дългопол.
2. Отлага за разглеждане на едно от следващите заседания, заявление с вх.№ОС-14
/14.01.2014г. от Михаил Иванов Стоянов жител на с. Величково.
3. Отлага за разглеждане на едно от следващите заседания, заявление с вх.№ОС-1/02.01.2014
г. от Димо Атанасов Янакиев жител на гр.Дългопол.
4. Отлага за разглеждане на едно от следващите заседания, заявление с вх.№ОС-4
/06.01.2014г. от Любица Георгиева Димитрова жител на гр.Дългопол.
Ал.Александров-Предс.на ПК»ЗСД»: За всички останали заявления, становището на комисията е
отказ.
Други предложения нямаше и се пристъпи към гласуване.
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5 гласа.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5, на основание чл. 21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 50-11-6
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Заявление с вх. № ОС-10 /10.01.2014 г. от Юсеин Джафер Салим – с. Цонево
2. Заявление с вх. № ОС-9400-18 /02.01.2014 г. от Ремзи Мустафа Мустафа – гр. Дългопол
3. Заявление с вх. № ОС-12 /13.01.2014 г. от Найме Мустафа Салим – с. Цонево
4. Заявление с вх. № ОС-11 /13.01.2014 г. от Славка Димитрова Ангелова – гр. Дългопол
Недялка Деянова-гражданин: Преди да започне сесията, едно симпатично момиче ме попита, как
става една сесия, как се вземат решения. Аз си спомних преди много, много години, когато бях
акушерка и бях около 20 годишна присъствах на една сесия. Провокирана от това, което се случва
станах и съвсем импулсивно се изказах. Всички ме гледаха толкова учудено, но тогава аз не си
давах сметка и не знаех какво е сесия, как се вземат решенията, каква е технологията и даже ми и
ръкопляскаха. Годините минаха, нещата вече на мен са ми ясни, но на младите едва ли. Едно от
най-хубавите неща, които се случи тук беше присъствието на младите хора. За дебатите няма да
коментирам нищо, защото хората ги чуха, всички са достатъчно интелигентни да си направят
изводите. Не членувам в никаква партия и не съм била общински съветник нито веднъж, така че
никой не може да ме обвини в нищо. Задкулисието, което се случваше през всичките тези години,
също стана ясно, не говоря само за сега, а и за предишни години и сесии, присъствала съм във
връзка със здравеопазването. Надявам се общинските съветници от тук нататък да си направят
един огромен извод – младите хора от нашата община ще им дишат във врата. Не подценявайте
мрежата, нека и вестника да го има, но не подценявайте този вид комуникация. От тук нататък
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всичко, каквото се случва в общината ще бъде във фейсбук. Ще подкрепяме този, който взима
градивни решения за общината. Бъдете сигурни, че всички тия млади хора ще ви гледат под лупа.
Вземайте решения, които да бъдат полезни за всички хора, а не партийни заигравки. По
отношение на здравеопазването няма да говоря, ще го направя, когато направя отчета. Но втората
част на отчета, както стана на миналата сесия, не го гласувахте, приехте само финансовия отчет.
Този път ще се постарая да направя отчет, който няма да бъде 1 страница. Още веднъж казвам,
страхувайте се от младите хора, те вече не са това, което бяха. Сигурна съм, че на следващите
сесии, когато се решават болезнени въпроси, няма да стигне и тази зала. Идват избори и си
мислете, това гражданско общество ви диша във врата на всички.

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Николай Христов закри заседанието на
Общински съвет - Дългопол в 14:45 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/НИКОЛАЙ ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/ Д. ТОНЧЕВА/
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