ПРОТОКОЛ

№76

от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 02.09.2015 г.

Днес, 02.09.2015 г. в гр.Дългопол, в залата на Общински съвет – гр.Дългопол от 09:30
часа, се проведе 76-то редовно заседание на Общински съвет – Община Дългопол, Варненска
област. Присъстваха 15 от общо 17 съветника.
Николай Христов - Председател на Общинския съвет обяви, че заседанието е законно –
редовно е свикано, присъстват повечето от половината от общия брой съветници, поради
което може да бъде открито.
Присъстват:
1. Николай Иванов Христов – присъства
2. Радка Илиева Дукова - Русева – присъства
3. Даниела Маринова Костадинова - присъства
4. Добромир Василев Иванов – присъства
5. Мустафа Юнуз Исмаил – отсъства
6. Хюсеин Реджебов Ибов – отсъства
7. Ферхан Юсеин Хасан – присъства
8. Насуф Юсуфов Насуфов – присъства /отсъства от 09:30ч. до 09:44ч./
9.Хатидже Мехмед Чолак – присъства
10.Александър Неделчев Александров – присъства
11.Васил Радославов Василев – присъства
12. Евгения Илиева Русева – присъства
13. Борислав Благоев Николов – присъства
14. Емил Димитров Енев – присъства
15. Халил Салиев Насуфов – присъства
16. Руска Йорданова Иванова – присъства /отсъства от 09:30ч. до 09:35ч./
17. Тодорка Божкова Вълчева – присъства
Предварително обявен проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол, относно: Формиране и
дофинансиране на слята паралелка в ОУ „Митко Палаузов” с. Лопушна за учебната 2015 –
2016 година.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище:ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности" и ПК”Финанси и
бюджет”
Н. Христов – Предс. на ОбС: На Председателски съвет беше разгледан проекта за дневен
ред, като към настоящият момент той е стана от 2 точки. Имате ли други предложения по
дневния ред? Няма. Който е съгласен проекта за дневен ред да бъде приет за дневен ред на
днешното заседание, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Приет Дневен ред:
1.Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол, относно: Формиране и
дофинансиране на слята паралелка в ОУ „Митко Палаузов” с. Лопушна за учебната 2015 –
2016 година.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД

Становище:ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности" и ПК”Финанси и
бюджет”
2.Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС - Дългопол, относно:
Разпределение на средствата по единни бюджетни стандарти за 2015г. за дейност
„Общообразователни училища”.
Вносител: Николай Христов – Председател на ОбС - Дългопол
Докладчик: Николай Христов – Председател на ОбС - Дългопол
Становище: ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности" и ПК”Финанси и
бюджет”
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка от Маринка Иванова – Кмет на община Дългопол,
относно: Формиране и дофинансиране на слята паралелка в ОУ „Митко Палаузов” с.
Лопушна за учебната 2015 – 2016 година.
В 09:35ч. Руска Иванова влезе в залата и заседанието продължи с 14 общински съветника.
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: Да бъде приет проекта за решение.
Т. Божкова – Предс. на ПК ФБ: Да бъде приет проекта за решение.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева
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Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, основание чл.21, ал. 1, т. 6 и т. 23
от ЗМСМА, вр. чл.11, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, ал. 3, т. 2 и ал. 4, ал.5,т.2 от Наредба № 7 /
29.12.2000 г. / изм. и доп. ДВ бр.75 / 24.09.2010 г., за определяне броя на паралелките и
групите и броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 76-1
І. Утвърждава слята паралелка от 7 ученика в VII клас и 7 ученика в VIII клас в ОУ „Митко
Палаузов” с.Лопушна Община Дългопол - общо 14 ученика.
ІІ. Дофинансира ОУ „Митко Палаузов” с. Лопушна със сумата 1298.4 лв., за 4 ученици в
слята паралелка VII клас и VIII клас.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС Дългопол, относно: Разпределение на средствата по единни бюджетни стандарти за 2015г. за
дейност „Общообразователни училища”.
Цв. Костова-Зам.кмет по ОКМСД: Становището на Общинска администрация по
докладната е, че разполагайки с отговора на Министъра по отношение на формулата,
спазваме тази разпоредба, а за това, че сме нарушили Заповедта на Областния управител си
поемаме отговорността. Не бихме се съобразили с решението на Общински съвет, защото
обект на разпределяне на средствата и определяне на формулата не е задължение на
Общински съвет, това се решава по друг механизъм, така, че възразявам, но все пак
общинските съветници имат право.
Ал. Александров – общ. съветник: Питането към Министъра и неговият отговор не е тема
на днешното заседание. Има Заповед на Областния управител, както знаете Заповедите на
Кмета може да ги отменя съда или Областния управител, та тази Заповед отменя Заповедта
на Кмета, Кмета оспорва Заповедта на Областния управител пред съда, там тече едно дело. С
оглед на това беше попитан представителя на Държавата, следва ли да се изпълнява Заповед
№126 на Кмета. В специален отговор Областният управител отговаря, че докато не се
произнесе съда, настоящата Заповед не следва да се изпълнява, тя не действа. Именно в тази
връзка правим следното предложение – докато се реши проблема в съда за това действа ли,
не действа ли тази Заповед №126 на Кмета, да бъдат разпределени средствата по единните
разходни стандарти.
Цв. Костова-Зам.кмет по ОКМСД: Да, не е обект отговора на Министъра, но не можете да
кажете, че той не кореспондира и с въпросната Заповед, където ясно и отчетливо се казва, че
Заповедта на Кмета е законосъобразна.
Б. Николов – Зам.-предс. на ОбС: Колеги, смятам, че това, което имаме като докладна
записка кореспондира със законовите норми само на пръв поглед и че има неща, за които
общинска администрация каза. Предварително ще обявя отрицателния си вот, защото
приемането на тази докладна означава връщането на общинската формула за разпределяне
на средствата в общинските училища по единния разходен стандарт по броя на учениците
без допълнителни добавки за малките училища, които няма да могат да получават тези
допълнителни средства. Аргумента, който е изтъкнал Областния управител в мотивите си за
отказ ми се струва недостатъчно сериозен. Там е упоменато, че в резерва не е включено
обезщетение по чл.222 и чл.224 за пенсиониране. Аз лично няма да го гласувам, защото
идеята, която беше с приемането на тази формула бе да се подпомогнат малките училища,
това за пръв път се случи в този мандат и затова и гласувахме. Знам, че някои от колегите са
ощетени, но мисля, че с разговори с общинското ръководство биха могли да се вземат
съответните адекватни решения и да бъдат смекчени тия финансови несгоди, които те търпят
по отношение на своите бюджети.
Ал. Александров – общ. съветник: Никой по никакъв начин не иска да ощети малките
училища, техните задължителни 27 000лв., които трябва да получат от бюджета са си
законни, решението на Общински съвет не може да го отмени, само, че начинът, по който са
разпределени средствата, нали разбирате, че ако 97% от средствата бяха по единен разходен
стандарт по формулата и на СОУ”Св. Климент Охридски” нямаше да му стигнат 27 000лв.
Самата формула е създадена по грешна логика, отменена е, не действа в момента, докато
съда не каже „да” или „не”. Никой няма да наруши границата, която е нужна на малките
училища за тяхното съществуване, тя е по закон.
Цв. Костова-Зам.кмет по ОКМСД: При така разпределените средства, мога да ви кажа, че
Лопушна и Поляците в м. Май не им достигнаха средства за заплати.

Ф. Хасан – общ. съветник: Ако проследим, всичко, което се случва в общинска
администрация в последните 3 години, мога да дам десетки примери за това, какво се случва
в малките училища, взети именно от този общински съвет като решения. В предходно
решение отделихме 1 300лв. за финансиране на слята паралелка, пак от общинския бюджет, а
в момента няма действаща формула. В момента не съществува нищо и общинска
администрация си прави каквото си иска, няма регламент. Много пъти сме чували как
общинска администрация носи отговорността, но в последствие всички плащаме – за
проекти, за проектиране, за капиталови програми, двама-трима души си взимат решения в
тази община, от там-нататък всички плащат.
В 09:44ч. Насуф Насуфов влезе в залата и заседанието продължи с 15 общински
съветника.
Н. Христов-Предс.на ОбС: Колеги, ако внимателно прочетете докладната – т.2, там не
пише, че трябва да се спази формулата от миналата година, за това да се извършат
необходимите корекции в бюджетите на училищата второстепенни разпоредители. Нека
общинска администрация и училищата да направят диалог и да се разберат.
Ал. Александров – общ. съветник: Предлагам да прекратим дебатите, но преди това имам
въпрос – ако съда отмени формулата, как тези малки училища ще върнат тези пари, ще се
получи едно шоково връщане на пари, те няма да имат бюджет месеци наред, нека докато
няма яснота по формулата, да си получават по единния разходен стандарт.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Прекратяваме дебатите. Какво е становището на
ПК”Образование, култура, младежки и спортни дейности” и ПК”Финанси и бюджет”?
Е. Енев – Предс. на ПК ОКМСД: Да бъде приет проекта за решение.
Т. Божкова – Предс. на ПК ФБ: Да бъде приет проекта за решение.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева
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Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 8 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5 гласа.
Не участвал в гласуването – 1 общински съветник.
С 8 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5, основание чл.21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 76-2
1. До влизане в сила на съдебно решение, относно формулата за разпределение на
средствата по единни бюджетни стандарти за 2015г., училищата второстепенни
разпоредители с бюджетни средства в Община Дългопол получават месечна
субсидия, изчислена по формула Суб.=БУ х ЕРС (брой ученици умножен по
единен разходен стандарт, утвърден за общината за 2015г.).
2. Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на Община Дългопол,
който да извърши необходимите корекции в бюджетите на училищата
второстепенни разпоредители с бюджетни средства в Община Дългопол.

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Николай Христов закри заседанието на
Общински съвет - Дългопол в 09:55 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/НИКОЛАЙ ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/ Д. ТОНЧЕВА/

