ПРОТОКОЛ

№78

от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 23.09.2015 г.

Днес, 22.10.2015 г. в гр.Дългопол, в залата на Общински съвет – гр.Дългопол от 10:00
часа, се проведе 78-то редовно заседание на Общински съвет – Община Дългопол, Варненска
област. Присъстваха 10 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 – присъства
7. Ферхан Юсеин Хасан – присъства
8. Насуф Юсуфов Насуфов – отсъства
9.Хатидже Мехмед Чолак – присъства
10.Александър Неделчев Александров – присъства
11.Васил Радославов Василев – присъства
12. Петко Петков Петков – присъства
13. Борислав Благоев Николов – отсъства
14. Емил Димитров Енев – отсъства
15. Халил Салиев Насуфов – отсъства
16. Руска Йорданова Иванова – отсъства
17. Тодорка Божкова Вълчева – отсъства
Предварително обявен проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Питания и предложения от граждани
2.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – Вр. ИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Информация за финансовото състояние на община Дългопол и възникнал проблем със
земеделски имоти Общинска собственост.
Вносител: инж. Емурла Емурла – Вр. ИД Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова – Началник отдел БФСД
Становище: Председателски сьвет
Н. Христов – Предс. на ОбС: 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” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.

Приет Дневен ред:
1.Питания и предложения от граждани
2.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – Вр. ИД Кмет на Община Дългопол, относно:
Информация за финансовото състояние на община Дългопол и възникнал проблем със
земеделски имоти Общинска собственост.
Вносител: инж. Емурла Емурла – Вр. ИД Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова – Началник отдел БФСД
Становище: Председателски сьвет
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Питания и предложения от граждани
Н. Христов – Предс. на ОбС: Моля, гражданите, които искат да вземат отношение по т.2 от
дневния ред да се запишат за протокола – Ниязи Хасан – кмет на с. Лопушна, Анатолий
Ангелов – гражданин.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – Вр. ИД Кмет на Община
Дългопол, относно: Информация за финансовото състояние на община Дългопол и
възникнал проблем със земеделски имоти Общинска собственост.
инж. Ем. Емурла – Вр. ИД Кмет на Община Дългопол: Уважаеми г-н Председател,
уважаеми общински съветници, жители на община Дългопол и част от общинска
администрация! Поканих цялата общинска администрация да чуе не цялата информация, но
част от нея касае техните заплати. Вече съм убеден, че определени служители нямат
смелостта да се появят тук, защото се опасяват, че по някакъв начин в последствие ще бъдат
санкционирани. От моя страна ви уверявам, че няма да бъдат санкционирани, заради това, че
не са присъствали. Проявявам разбиране защо не са тук. Във връзка с докладната, която
представих на вниманието на Общински съвет, искам да ви я зачета, за да ви запозная със
съдържанието и. С моя Заповед изисках информация от г-жа Нина Димитрова, която
отсъства. Тази информация е синтезирана, извлечена е от сметките на общината и
докладната в цифри е на база тази справка и цифрите не са измислени за съжаление. Тази
справка ще бъде предоставена на Председателя на ОбС, за да се запознаят и съветниците с
нея. Това е съдържанието на докладната: Съгласно решение № 77-8/23.09.2015 год. на
Общински съвет Дългопол и Определение на Административен съд Варна по
административно дело № 3040/2015 г., с което е допуснато предварително изпълнение на
Решение 77-8/23.09.2015 год. на ОС – Дългопол, като взех предвид тежкото финансово
състояние на Община Дългопол и финансовите наличности в общинският бюджет след
устен доклад от г-жа Нина Димитрова-главен счетоводител и получено писмо с вх.№ 1100298/15.10.2015 год. ЧСИ-Надежда Денчева е обявила за публична продан земеделски земи
собственост на Общината на стойност 365 189 (триста шестдесет и пет хиляди сто осемдесет
и девет) лева със срок от 16.10.2015 до 16.11.2015 год. прецених да Ви уведомя с писмо с
Изх.№0800-296/20.10.2015 год. за запознаването със съществуващата ситуация и в предвид
на това ,че еднолично не бих могъл да взема необходимите решения и очаквам съдействие от
Общински съвет-Дългопол. Със Заповед №872/19.10.2015 год.съм спрял всички плащания по
договори на Община Дългопол в изключение на предвидените по закон. Още от първия ден
на изпълняване на моите задължения бях атакуван от фирми и институции за заплащане на
дължими суми към тях като прецизирах, че е по-важно да заплатим
горива,ел.енергия,телефони с цел да има нормално функциониране на училищния превоз и
работа на служителите от Общинска администрация за изпълнение на служебните им
задължения. С моя Заповед №880/20.10.2015 год. съм поискал справка за постъпилите
средства от граждани за закупуване на дърва за огрев и добитите и извозените количества. С
моя Заповед №884/20.10.2015 год. съм поискал справка за финансовото състояние на
общината към днешна дата. Със Заповеди № 885 и 886/21.10.2015 год. съм поискал справка
за всички сключени договори с източник на финансиране Общинският бюджет и такива с
такива които чакат евентуално финансиране, но в случай на отказ от Финансиращ орган(от

Европейските фондове) ще възникне финансов ангажимент за предварителна подготовка на
проекта като проектиране и консултантски услуги, които ще са дължими към страните по
договорите. Справка на база тези две Заповеди още не съм получил, но след като получа,
това ще бъде допълнителната обективна картина с цифри и ще запозная Председателя на
ОбС с тази информация. В случай, че не ми бъде предоставена, ще търся съответната
административна отговорност на служителите, на които съм възложил да ми докладват. След
представените ми справки Ви докладвам, че към дата 21.10.2015 год. финансовото състояние
на Общината е следното:.
-Касова наличност в размер на 32 657 лева към дата 20.10.2015 год., от които 11 000лв. са
предназначени за изборите за заплати на ОИК. Остават 20 000лв., които нямам право да
харча, защото са блокирани за заплащане на Общ устройствен план. Нямам никакви
средства, с които да оперирам и да се разплащам, да давам заплати на служителите.
-Неразплатени разходи в размер на 890 913 лева от които: 405 172 лева неразплатени разходи
и капиталови разходи, 148 280 лева за сметоизвозване - оспорват се пред съдебни органи,
337 461 лева по търговско Дело №507/2013год. за ритуална зала с.Цонево.
-Съфинансиране на проекти за енергийна ефективност от Доверителния Еко Фонд-64 000
лева (без сумите за училищата в с.Медовец и с.Партизани)
-Текущи разходи в размер на 523 508 лева по сключени договори(горива,вода,телефонни
услуги, интернет, канцеларски материали, ИСО, програма за управление на
отпадъци,енергийни обследвания)
Общата сума необходима на общината за обезпечаване на гореописаните средства е в размер
на 1 597 100 лева.
Гореизложеното не представлява пълна информация на финансовите ангажименти на
Общината към други страни поради това, че не всичко е представено на мое внимание и е
възможно задълженията да са в по-голям размер за което съответния служител ще си понесе
административната отговорност.
Във връзка с гореизложеното Общински съвет –Дългопол да вземе необходимите решения
по компетентност.
Преди да приключа искам да дам допълнителна информация, относно дърводобива в
общината – оказва се, че тази дейност не е печеливша. Приходите към 20.10.2015г. са в
размер на 198 732лв., а разходите са 213 389лв., около 16 000лв. сме изхарчили повече,
отколкото сме спечелили, около 400м3 са платени, но не са извозени на гражданите, за които
ще имаме още разходи, защото в тази сума разходите за транспорт не са отразени, защото не
са извозени. Дърва на склад няма, което означава, че тепърва ще се добиват тези дърва и ще
се извозват, а вече е края на м. Октомври. Това е неефективно управление и контрол, за което
ще докладвам на новоизбрания кмет, когато предавам властта, за да предприеме
необходимите мерки.
Във връзка със сметосъбирането и сметоизвозването, което дадено на фирми струваше
определена сума и когато имаше недоволство или неизпълнение на услугата, те си понасяха
санкциите. Ние закупихме два камиона и вече сами извършваме тази дейност. Приходите от
такса битови отпадъци до 20.10.2015г. са 268 592лв., направените разходи са 297 409лв.
Около 30 000лв. сме извършили повече разходи, отколкото сме събрали. Вчера се разпоредих
да се зареди булдозера и да бъде почистено сметището. От тази трибуна призовавам всички
граждани на общината да бъдат отговорни и да не замърсяват околната среда.
Във връзка със снабдяването на институциите с дърва за огрев – училища, детски градини,
църкви, джамии, пенсионерски клубове, около 300м3 не са закарани на тези учреждения.
Това е, което исках да ви кажа, притеснен съм, защото на 30.10.2015г. няма да мога да
изплатя заплатите на моите служители. Всеки разчита на тези средства, работил е съвестно,
изпълнил е служебните си задължения и сме длъжни да им изплатил тези заплати.
Всички тези неща, които споделих с вас ги научих преди три дни, макар че съм служител на
тази общинска администрация и съм зам.-кмет.

Н. Христов – Предс. на ОбС: Това трябваше да се случва всяка година точно в този формат
и да се дава такъв отчет, за да се взимат адекватни мерки. Колегите знаят колко пъти сме се
опитвали да го правим, но не ни позволяваха. Това, което г-н Емурла сподели с нас не е
действителното състояние на общината, положението е доста по-сериозно, просто всички
справки не са предоставени. Пропуснахте да кажете само в какъв размер са необходимите
средства за заплати.
инж. Ем. Емурла – Вр. ИД Кмет на Община Дългопол: Да. Необходими средства за
заплати за м.Октомври са в размер на 118 679 лева, в т.ч. делегирана държавна дейност –
62 000лв. за общинска администрация, за местни дейности 21 450лв., за граждански договори
– 9 000лв., за допълнителна щатна численост – 12 000лв., общо сумата по граждански
договори за заетите с дърводобива е 13 971лв. В същото време има лица, които не присъстват
и лично ще ги уведомя, че за м. Октомври няма да си получат заплатите, защото не са ги
заработили. Част от тези хора от дърводобива получават фиктивни пари и когато имам факти
ще ги обявя и ще запозная ОбС. По този начин изтичат средства, които не са заслужени от
тези хора и от друга страна демотивира другите служители, които работят съвестно и няма
да си получат заплатите, както казах преди това, защото няма средства, няма да позволя да
продължават така.
Н. Христов – Предс. на ОбС: Има ли заповед на г-жа Костова, с която се увеличава с по
200лв. на служител възнаграждението?
инж. Ем. Емурла – Вр. ИД Кмет на Община Дългопол: Изисках всички заповеди да ми се
предоставят, но нямах физическата възможност да ги обработя, защото беше по-важно да
уведомя обществеността чрез Вас за състоянието на общината, отколкото отделните
конкретни неща. Мога да Ви докладвам когато имам готовност.
Ф. Хасан – общински съветник: Може би витае в публичното пространство въпроса защо
тази сесия се провежда сега, няколко дни преди изборите? Защото това е естествен ход от
управлението на г-жа Маринка Иванова, защото тя няма политическа шапка на главата си, тя
и нейната клика работят за собствената си фирма, искат да облагодетелстват себе си и своите
приближени. Всички съветници, които присъстват днес тук сме застанали под шапката на
политическа партия и когато трябва да се търси решение да се излезе от батака в общината,
до който ни доведе г-жа Иванова, ние всички трябва да се обединим и да извадим общината
от това състояние. Идеята на нейното управление е общината да остане без никаква
собственост, да се правят разходи, да се облагодетелстват определени фирми и хора.
Опцията да не може да се влезе в дълг, навежда на мисълта, че ние трябва да се
разпореждаме с общинска собственост, познайте кой ще се облагодетелства с тази
собственост и кой има възможност? Искам да поздравя г-н Емурла за това, че обективно и
реално предостави информацията пред нас, въпреки опитите да се направи така, че тя да не
достигне до нас и той да не встъпи в длъжност. Ние тук сме се събрали и нямаме вестник,
който беше финансиран от общината с граждански договори дадени за „журналисти”,
„тираж” с n-броя вестници, в който да се прави реклама и да се пише как общината е в
чудесно състояние, как всичко върви и цъфти, как текат реки от мед и масло, как се правят
10 завода, как ще направим така, че да имаме по 2-3 хил. лв. заплата, как всичко ще се
случва, но само на вестник и само в главите на „журналистите”. Разкажете на хората за
реалното състояние, макар да сме 50-60 човека, това може да достигне до всеки. През този 4годишен мандат г-жа Иванова се опитваше да направи общината своя фирма чрез всички
действия и бездействия. Съжалявам, че колегите, които гласуваха с нея при взимането на
тези решения ги няма и нямат честта и доблестта да застанат пред вас. Не искам да влизам в
подробности за сметосъбирането, в предишния мандат това се извършваше от фирма и си
изпълняваха задълженията, в момента се дават пари на хора с граждански договори за
неефективно сметосъбиране. В последствие ние ще плащаме глобите за нерегламентираните
сметища. Не искам да коментирам за екологичната бомба, която се създава, за
безстопанствените кучета, за дърводобива. В предишното управление с огромни усилия
успяхме да докажем собственост върху горите в община Дългопол, а сега се изсича

поголовно, не искам да коментирам и за състоянието на деретата. Управлението на г-жа
Иванова тика всички нас към това да може да се разпореди с една собственост. Всички
трябва да направим така, че това безумие да спре. От тук-нататък трябва да се вземат
непопулярни мерки по отношение на приходната и разходната част. Да не говорим, че хората
не са си взели средствата за работно облекло все още. Всички трябва да се обединим, за да се
спре това.
инж. Ем. Емурла – Вр. ИД Кмет на Община Дългопол: Искам да отговоря на г-н Хасан
като изложа своите мотиви за решението ми да уведомя общински съвет за състоянието на
общината. Първият мотив беше наистина тежкото финансово състояние. През 2003г. бях Вр.
ИД Кмет, но не съм отправял искане към ОбС, през 2007г. също бях Вр. ИД Кмет и не съм
искал да ги запознавам със състоянието на общината, защото нямах проблем да платя
заплатите на служителите. Да, имаше задължения, ако кажа, че е нямало ще ви излъжа, но те
бяха в рамките на нормалното и в рамките на преодолимите със следващия бюджет и по
някакъв начин можеше да бъдат забавени във времето и разплатени, проблеми със плащане
на заплати не съм имал, също нямах и писмо от Частен съдебен изпълнител, който да ми иска
365 000лв. и да иска да им подаря 1 600дка земя на някой си, защото реалната цена на тази
земя е над 1 млн. Бях на среща с ЧСИ, където ми казаха, че обжалването не спира
изпълнението, но въпреки това ще го направя, защото съм длъжен да защитя собствеността
на община Дългопол. Ако имах средствата щях да платя и да блокирам това изпълнение, но
ги нямам, затова реших да уведомя ОбС. Много е лесно и удобно да се оправдаеш с Вр. ИД
Кмет, който магически за 3 седмици е успял да натрупа 1 600 000 лева задължения. Няма да
позволя някой да търси или да ми вмени отговорност за средства, които са изхарчени преди
да дойда в понеделник на работа. Затова предизвиках това заседание, нямам никакви
политически подбуди или отношения с г-жа Иванова и как да имам като 4 години бях зам.кмет и не знаех какво се случва в общината! Сега научавам и си изпълнявам гражданския
дълг към вас и чрез вас към гражданите на община Дългопол. Благодаря ви!
Ал. Александров – общински съветник: На нас – групата на БСП, може би ни е най-лесно,
защото винаги сме гласували „Против” и сега можем да размахаме пръст и да кажем
„виждате ли, ние ви казвахме какво ще стане”. А то стана точно това, което трябваше да се
случи…нали ни беше ясно, че в бюджета са заложени кухи цифри от 600 000лв. продажба на
дърва, от 700 000лв. разпореждане с общинско имущество, защо го гласувахте? Нали знаете,
че бюджета за 2014г. все още не е отчетен, вие преценихте ли и аз лично какво сме
изразходвали и какво трябва да разходваме за следващата година? Кой за тези 4 години ни
даде щатното разпределение на общината, знаеме ли колко човека имаме назначени в
общината, е, пукна се балона и то с трясък. Колко очаквате до края на годината, г-н Емурла,
държавна субсидия?
инж. Ем. Емурла – Вр. ИД Кмет на Община Дългопол: Очаквам около 110 000лв.
държавна субсидия.
Ал. Александров – общински съветник: До края на годината трябва да разплатим 360 000лв.
за заплати, ще дойдат 110 000лв., което означава, че общинска администрация ще си получи
парите с изравнителната субсидия в края на м. Януари. Няма да постъпят средства от данъци
чак толкова много, така че ни чака студена и тъмна зима, защото който и да бъде кмет на
общината, в рамките на 2 месеца не може да направи нищо. Ще трябва да се спира улично
осветление, ще трябва да се спират обществени задължения, ще трябва да се затварят
пенсионерски клубове, защото няма да могат да се издържат, ето това следва. Тежко му и
горко на следващия кмет. От 3 години говорим за това, искахме справки, искахме какво ли
не, но от този първи стол ни отговаряха „кучетата си лаят, звездите си блестят”. Найвероятно ще се наложи решение продажба на собственост, когато на селянин му се разболее
жената продава нива или вол, следващият ОбС това ще правим, трябва нещо да се продаде,
защото иначе общината загива. Призовавам следващият общински съвет, когато се тръгне по
тази стъпка, това да става с публично обсъждане. Да чакаме държавата да ни помогне,

защото 4 години сме имали неблагоразумието да ни управлява кмет и общинска
администрация, които си нямат понятие от управление, е все едно да чакаме глас в пустиня.
Ниязи Хасан – кмет на с. Лопушна: Моят въпрос е защо имаше неща, които трябваше да се
случат в с. Лопушна, а не се случиха – изграждане на детска площадка, на спирка,
асфалтиране на главната улица, оградата на кметството всеки момент може да падне, липсват
кофи за смет, графика за сметоизвозване беше нарушен, има много безстопанствени кучета
след като се съкрати бройката на „Обществен ред и контрол”. Внасял съм много докладни,
но без някакво развитие или отговор.
инж. Ем. Емурла – Вр. ИД Кмет на Община Дългопол: За да стигнем и до тези, които би
трябвало да отговорят на г-н Хасан, трябва да застанат тук и те да Ви отговорят. Нно аз ще се
опитам да Ви отговоря, защото все пак, независимо, че нямах правомощията на заместниккмет умишлено, имах опити като ресорен заместник-кмет, който отговаря за строителството,
се опитах да дам своите предложения, които бяха в посока малкото средства разпределени в
бюджета, които постъпват в капиталовата програма по делегирания бюджет в размер на 140150 000лв. средно за година, като изключим пътищата, за които постъпват в пакет около
300 000лв., първата година в началото на мандата направих предложение – малки обекти по
2-3-4 000лв. по населените места, които са малки проблеми, но са съществени за населените
места и успяхме да се преборим с ваше решение първата година, но не бяха изпълнени. Част
от обектите в с. Лопушна бяха пренасочени за нещо, което беше приватизирано не с решение
на ОбС, а по преценка на ръководството на община Дългопол за нещо друго. В следващите 3
години от мандата нямах това удоволствие да имам възможността да предлагам и да се
възползвам от моите възможности като строителен инженер и дългогодишен заместник-кмет
по строителство. Нямам намерение да се хваля, даже твърдя, че моята опитност понякога е
недостатъчна и ползвам услуги на хора, които са се доказали в строителството. Много често
преди сесия се появяваше един списък от незнайно къде най-често за проектирания, за
обследвания, които бяха много важни и нужни и чрез които общината щеше да привлече
милиони, но малките проблеми няма как да ги решим с тези милиони. Не поемам
отговорност и вина за това, което не е свършено, защото ако бяха изпълнени решенията на
ОбС, Вие щяхте да имате ремонтирана ограда и автоспирка. А за това защо не ви е
асфалтирана улицата не мога да ви отговоря, защото явно не е заложено като проект. За тези
проекти, които се изпълняват по селата са запознати отдела по проектиране и кмета на
общината, но кмета на селото не знае какво ще се случва, как ще се случва, в какъв обем.
Отиват да питат какво ще се случва, те им отговарят, че имат инвеститорски контрол от
община Дългопол – Стоман Иванов, а той я се появи, я не се появи. Строителния надзор
трябва да присъства при закриване на строителните работи, а той липсва, за какъв контрол и
за какъв проект ми говорите? Но нека застанат пред вас и да отговорят защо не са се случили
тези неща.
Р. Дукова – общински съветник: Искам да предложа гражданските договори да бъдат
незабавно прекратени по законен начин.
Д. Иванов – общински съветник: От тях може би има хора, които наистина са вършили
услуги, да не изгорим покрай сухото и мокрото, да не заклеймим всички под един
знаменател.
Ф. Хасан – общински съветник: Всички виждаме какво е състоянието на общината, с
каталози книги и вестници няма как да се скрие истината. Правя предложение да
сформираме работна група, която заедно с ВрИД Кмет и граждани, да изработи краткосрочен
план за излизане от ситуацията.
Д. Костадинова – общински съветник: Съгласна съм с колегата, изслушах и г-н
Александров, всички чухме фактите, но не съм съгласна да продадем еди си коя нива, за да
обезпечим еди си кое. Така или иначе се продават 1 600дка, които са без пари. Понеже съм от
бизнеса си направих труда да сметна, че ако бъде дадена под аренда земята, за което няма да
ни коства нищо, в рамките на 5 години ще бъде изплатен дълга, който е към ЧСИ. Да се
молим за общината, за да не отидем към Провадия!

Анатолий Ангелов – гражданин: Първо искам да поздравя г-н Емурла за мъжеството, което
показа. Не на практика за 4 години забравихме какво е нормалност, забравихме какво е това
един кмет постоянно да прави отчет пред гражданите и пред общинските съветници, за да
могат да се вземат адекватни и навреме мерки. Скандално е, че г-жа Иванова отсъства,
скандално е, че хората, които са нейни съучастници също отсъстват. На практика те усетиха
накъде отиват нещата и дори нямат очи да застанат тук пред общински съвет и да отговорят
на неудобните въпроси. Това, за което аз призовавам нямам право да го предложа, но моля
някой от общинските съветници или Вие, г-н Кмет да го направите. Зачитам текст от една
книжка, която се нарича Наказателен кодекс – учихме го в ІІІ курс, Глава VІ – Престъпления
против стопанството, Чл. 219. Длъжностно лице, което не положи достатъчно грижи за
ръководенето, управлението, стопанисването или запазването на повереното му имущество
или за възложената му работа и от това последва значителна повреда, унищожение или
разпиляване на имуществото или други значителни щети на предприятието или на
стопанството, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до пет хиляди лева,
ал.3. Ако деянието по предходните алинеи е извършено умишлено и не съдържа признаците
на по-тежко престъпление, наказанието е лишаване от свобода до осем години, ал.4. За
престъпление по предходните алинеи в особено големи размери, представляващо особено
тежък случай, наказанието е: по ал. 1 и 2 - лишаване от свобода от една до пет години, а по
ал. 3 - лишаване от свобода от една до десет години. Уважаеми дами и господа, всичко, за
което се говори тук е престъпление. Затова моля, в рамките на Вашата компетентност, да
сезирате Прокуратурата за извършеното престъпление, за довеждането на общината до
фалит. Всички чуваме какво се говори от г-жа Иванова предизборно, че оставя общината с
дълг от 0.40лв. и само за 1 седмица стана ясно, че не е така. Това, от което ме е страх, а
предполагам и всички вас е това, че това може би е само върха на айсберга, може би отдолу
като мине време ще излязат и други още по-сериозни неща. Дано по някакъв начин
следващият общински съвет още в самото начало вземе някакви адекватни мерки. Аз
призовавам четиримата кандидат кметове, които присъстват тук в залата, без значение кой от
вас господа ще спечели изборите, по някакъв начин всички останали покрай него било с
връзки или знания да му помогнат да излезем от тази ситуация, защото това, което се случва
е скандално. Според мен ще бъде огромен грях продажбата на общинска земя, трябва да
мислим в посока как тя да ни докара някакви приходи, как да бъде отдадена под наем. Един
търг за отдаване за дългосрочен наем би донесъл сериозни приходи и то още в началото на
периода. Има около 30-35 земеделски производители малки, средни и големи, всички от тях
биха участвали в такъв търг, който е хубаво да бъде явен и да бъде проведен пред
обществото, за да се знае, че няма договорки и да се стигне до реалната цена, която в
момента е 50-60лв./дка за година. Дано реално да се случи нещо, защото това, което се
случва сега бъдещите поколения няма да ни го простят ако го допуснем.
Ал. Александров – общински съветник: Наистина е грях да се продава общинска земя и
това е пътя, който предлагам – явен търг пред хората за отдаване под наем, по-дългосрочно,
за да има инвестиции, само че Анатоли, трябват 360 000лв. за заплати, не след 5 години,
когато ще се върнат тези парички, а сега. Когато казах, че може би ще се наложи да режем
живо месо, това имах предвид. Тук вече няма партии, трябва да помагаме. Или ще измъкнем
общината, или ще отидем към Провадия.
инж. Ем. Емурла – Вр. ИД Кмет на Община Дългопол: По отношение на изразходването
на средствата в този размер, изхарчени са законосъобразно, защото има сключени договори и
фактури, но не са изхарчени целесъобразно. Може би в тези действия има някаква умисъл и
изкуствено да сме стигнали до това състояние, но по отношение на законосъобразността не
съм аз човека, който да прецени и да каже дали е законосъобразно или не.
Кр. Железов – гражданин: Исках да кажа няколко неща като препоръки без да коментирам
финансовото състояние, защото то е ясно и не очаквахме нищо друго след 4-годишния
мандат на г-жа Иванова. Чест Ви правя г-н Емурла за това, което направихте за няколко дни,
искам обаче да Ви коригирам – преди известно време завърши одита на Сметната палата,

този доклад, убеден съм, ще бъде предмет на репресивните органи и там ще излязат много
престъпления. Във връзка с тази докладна можем да говорим за безстопанственост, но хората
от частния бизнес знаят, че ако имат един изпълнителен директор, който да ги набута с
1.5млн. той веднага трябва да си отиде. Ето това трябва да направим на първо място ние. Аз
Ви моля да сезирате компетентните органи, защото те са хората, които преценяват дали има
данни за извършване на престъпление от общ характер или не. По отношение на земята – тъй
като съм служител на Областна дирекция „Земеделие”, не знам какъв е интереса от свободна
земя от Общински държавен фонд, това е земната банка, тя не бива да се продава, когато сме
най-зле ние трябва да се разпоредим с нея най-целесъобразно и законосъобразно и това е
чрез отдаване под наем или аренда на фирмите, които са земеделски производители. Преди
време бях направил калкулация какъв приход ще има за общината ако тези земи се дадат под
наем – няколко стотин хиляди, така че тази земна банка може да ни бъде от полза. Дайте да
не се разпореждаме, препоръката ми е следната: обжалване действията на ЧСИ не спира
изпълнението, но можете да направите особено искане пред съда, защото го има този способ
по закон, като мотивирате, че това защитава важни общински интереси с голямо обществено
значение и да поискате спиране действията на съдия-изпълнителя до минаване на местните
избори. Аз съм убеден, че ще има нов екип в тази община и нов общински съвет, които няма
да имат нищо общо с тази госпожа-бедствие. Това, което излезе на повърхността е в резултат
на 4-годишния натиск на гражданското общество, за което искам да им благодаря, те са
усилвателя на общественото мнение и за да се стигне до тук е в резултата на неговите
действия.
Х. Ибов – общински съветник: В миналия мандат, когато бях общински съветник, бях
атакуван от г-жа Иванова, когато станеше въпрос за гори и земи. След 4 години в края на
мандата се оказах прав, но мандата изтече и тя направи каквото си иска. Сега на 16.11.2015г.
предстои търг за 1600дка земя, ЧСИ ме навежда на мисълта, че по някакъв начин е свързан с
г-жа Иванова. Ще ви кажа защо – колко хора или арендатори биха си позволили 36 500лв.
гаранция за участие и след търга да платят 360 000лв. за 1600дка земя? Ако ЧСИ беше
тръгнал да разпродава тези земи, както са по населени места обявени на малки парчета, аз
съм абсолютно сигурен, че цената на земята няма да бъде 200лв./дка, а ще стигне едни
реални цени, където след провеждане на търга общината ще има някакъв приход. Тогава
може би щяха да останат и пари за заплатите на служителите. По отношение на горите –
когато казвах, че цена от 56лв./м3 е нереална цена никой не ме слушаше. Предлагах
дървесината общинска собственост да се дава само на джамии, църкви, пенсионерски
клубове, училища, читалища. От там-нататък този ресурс да си остане общинска собственост
и да го ползваме. За местното население Държавен горски фонд има бол дърва. Това ми беше
предложението, но бях обвинен, че имам личен интерес за продажбата на дървата, че съм бил
дървения мафиот в нашата община. Винаги съм казвал, че тези цифри, които ги даваха като
отчети и приходи, които очакват от дърводобив не са реални. Сметосъбирането е другата
болна тема – направихме си незаконно сметище до стадиона, после си купихме камиони с
борчове, които не бяха рентабилни. Всичко това се правеше с цел, където колкото може да се
открадне и да се взимат комисионни. Сега фирмата за сметосъбиране ни съди за пропуснати
ползи от прекратяването на договора. Най-лошото е, че със сметосъбирането и дърводобива
г-жа Иванова си направи предизборни екипи, като ги назначи на работа с граждански
договори, всички те ходят с колите и агитират хората. С нашите камъни ни бие по нашата
глава. Още тогава трябваше да я спрем като и кажем да не пипа гората, че си има Държавен
горски фонд. С общински пари храним личната фирма на г-жа Иванова. Общината стана
еднолична фирма на г-жа Иванова. Ако позволим още веднъж да спечели няма да има
смисъл от никакви мерки и екшън план.
Д-р Н. Диянова – гражданин: Ще започна с това, че присъствах на една сесия през м.
Февруари 2014г. Тогава трябваше да се прогласува решение за продажба на общинска земя,
имаше много хора и трябваше да се вземе едно простичко решение – дали сесията да се
проведе в читалището или тук. Девет човека гласуваха да се проведе тук в тази зала,

започнаха брожения, настана суматоха и в крайна сметка се взе решение тази сесия да бъде
проведена в читалището. На тази сесия се разглеждаха и предложенията за представителни
разходи в размер на 30000лв., за мен общински съвет за този мандат е абсолютно
неефективен, постоянно се оформяше ту осмица, ту девятка, имаше твърдо ядро от няколко
човека, които винаги гласуваха „За” или „Против” според случая. Хората сами си знаят кой
как е гласувал. Голяма част от тях сега са кандидати за следващият общински съвет, ако хора
с такова мислене участват и в следващия общински съвет не очаквайте нищо различно.
Когато се вземе решение на общински съвет, то задължава кмета. Ако един кмет не
изпълнява решенията на общински съвет има вот на недоверие и той си отива вкъщи.
Н. Христов – Председател на ОбС: Не заблуждавайте хората няма такова нещо с вот на
недоверие. След всяка сесия се уведомява Прокуратурата чрез Протокола, който изпращаме.
Кмета се санкционира единствено с административно наказание в размер на парична глоба за
неизпълняване на решение на ОбС.
Д-р Н. Диянова – гражданин: Поздравявам г-н Емурла, разбрах, че той може да работи и
има потенциал, но не му е давана възможност за това. Той без да иска даде рецептата за
управление на общината – заместник-кметове, които си стоят и не им се дава възможност да
работят, не са уведомени какво се случва в общината, а ресора на един заместник-кмет си е
строго определен и той трябва да работи. Поздравявам го, защото много ясно, кратко и
разбираемо представи за 10мин. това, което се е случвало в общината и начина на
управление – без зачитане на заместник-кметове и на общински съвет. Когато не се работи в
екип резултатите са такива. Слушах много внимателно и г-н Ибов. Аз бях на тази сесия,
когато той стана и обясни за дървесината, тогава пак се гласува. Ние сами си правим това,
което се случва, няма на кого да се сърдим. Анатоли каза нещо, но вие не го чухте – няма ли
начин тази земя, която е много апетитна, да бъде предложена за арендуване на арендатори,
като наема за земята да го платят авансово? Много неща стават в тази община и това става с
активното или пасивно бездействие на всеки един от общинския съвет, който гласува по
един или друг начин. Освен това тук видях момчета, които още не са си получили парите от
„Земи и гори”, какво става с тях? Грешните действия водят до ето това, което се случва в
момента. Пожелавам на следващите, които ще седнат в този общински съвет много добре да
си правят сметката, защото ние от Гражданско общество ще намерим начин да вкараме
предложение на 3 месеца да се прави отчет за финансовото състояние на общината.
П. Василева – гражданин: Не е ли работена до сега общинската земя, пътищата са
общински не са ли работени досега? Къде отива наема на всичко това, което се работеше от
земеделските фирми? Много села и общини казаха, че от рентата правят улици, къде е
рентата на Дългополска община? Четири години общинска администрация и общински съвет
мълчаха, защо сега се говори? От името на всички граждани питам къде е рентата от земята и
общинските пътища? Аз съм против продаването на общинската земя.
Н. Христов – Председател на ОбС: Ние като общински съветници каквото е трябвало да го
свършим сме си го свършили, излезе нова Наредба, взели сме решение колко да бъде
арендната вноска на тези пътища. А къде са парите ако г-н Емурла знае нека да каже. Но
нека да не позволяваме още 4 години да ни държат в неведение какво се случва в общината.
Г. Киров – гражданин: Г-н Емурла, Вие сте длъжен да отговорите на очакванията на тези
хора, трябва веднага да се прекратят всички граждански договори, това са грешни пари.
Относно търга – трябва да се платят 30% от сумата, което веднага спира изпълнението или
другия начин е да се постигне по-добра цена за продажба на земята.
Зл. Златев – гражданин: Много от нас се опитаха да покажат ораторски майсторство и
изкуство. Аз ще бъда конкретен, защото темата на днешната среща е една – нямането на пари
и търга. Търга няма да се спре. Предлагам на Вас, г-н Емурла и на уважаемите общински
съветници спешна среща с ЧСИ, това, което е описано в момента и държим, че е много ценно
като земя го изваждаме и даваме друга земя. Взискателя и ЧСИ могат да го направят. Няма
от къде да дойдат пари, ще се наложи да се продава. Замяна може да стане и да се продава.
Вторият начин е да се продава на парче, цената ще бъде много по-висока.

Анатолий Ангелов – гражданин: Търгове за тази земя има от 2 години. Аз съм участвал, на
първия търг не успяхме да спечелим земя, на вторият взехме около 300дка, платежните за
платения наем си ги съхраняваме, не зная за другите колеги дали са си пратили. За
общинските пътища – всички сме задължени да плащаме за тези, които попадат в нашите
масиви, интересен момент е, че в с. Аспарухово няма почти никакви общински пътища,
докато в с. Цонево има няколко стотин дка. Другият интересен момент са „белите петна”,
това са земи, които нямат сключен договор с никой арендатор и се плащат рентите на
общината. Искал съм справка много пъти, но ми е била отказвана. Дали всички колеги си
плащат тия „бели петна”. Хубаво е да го проверите това, г-н Емурла, защото чух, че един от
големите арендатори прави един вид „прихващане”, понеже се въртят на 3 години тези пари.
Много нередни неща са се случвали, дано да излязат наяве.
Ал. Александров – общински съветник: Мисля , че общината ще успее да оспори тази
продажба на 1600дка. Те се продават анблок и там има едни ниви в Дългопол, за които пише
съгласно действащия земеразделителен план. План за земеразделяне няма в гр. Дългопол,
така, че тя самата обява е порочна и Ви съветвам да го използвате като мотив. Това е
единствената обработваема земя, която имаме, нека новия кмет седне с ЧСИ и да определят
имотите, които не са апетитна хапка.
инж. Ем. Емурла – Вр. ИД Кмет на Община Дългопол: Ние ще обжалваме, всички тези
неща, които предложихте сме ги прецизирали и в момента подготвяме тази жалба. Ще
направим всичко възможно да запазим земята.
В 12:10ч. бе обявена 15 минутна почивка, след което заседанието продължи със 10
общински съветника.
Петко Янчев – гражданин: Г-н Емурла, чест Ви прави това, което направихте! Господа
съветници, според моята камбанария всички имат вина, като започнем от гражданите, но
най-вече общинските съветници. Не може да не сте забелязали какво става, общинските
съветници могат да проверят и да известят обществеността ако те са безсилни. Тогава
нямаше да се стигне до тук. Нашата община в момента е тежко болен човек, на когото се
чудят дали да извикат добър хирург или поп или ходжа.
инж. Ем. Емурла – Вр. ИД Кмет на Община Дългопол: Това, което съм предоставил като
справки съм го направил като ВрИД Кмет, ако като заместник-кмет имах тази информация
щях да я споделя, но нямах достъп, както и общинските съветници, които също изискваха
информация, но няма да коментирам защо не е предоставена. Преди да вземете решение
искам да кажа следното: Благодаря за вашата подкрепа, необходима ми е! Един човек
колкото и да има опитност, колкото и да осмисля нещата, които се случват, има нужда да се
допитва. Това, което успях да изискам не е било самоцел, а исках да го споделя и да
почувствам вашата подкрепа, за да мога реално да си свърша работата, защото след тази
сесия чрез различни методи и канали ще ми се търси някаква сметка и отговорност, макар че
дължа сметка и отговорност само пред вас.
Н. Христов – Председател на ОбС: Проекта за решение ще придобие следният вид: 1.
Приема информацията за финансовото състояние на община Дългопол и възникнал проблем
със земеделски имоти Общинска собственост. 2.Сформира работна група за изработване на
кризисен план за излизане от финансовото състояние на общината в състав: 1.
Ръководителите на всички представители на Политически партии в Общински съвет 2. инж.
Ем. Емурла – ВрИД Кмет на Община Дългопол 3. Представители на Общинска
администрация по предложение на ВрИД Кмет на община Дългопол 4. Граждани – Анатоли
Ангелов, д-р Недялка Диянова, адв. Злати Златев, Петрана Василева 3. Задължава Кмета на
общината до 27.10.2015г. 15:00ч. да изготви всички необходими доклади, които да бъдат
предоставени на работната група 4. Настоящото решение влиза в сила, веднага след
приемането му. Колеги в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде приет проекта за
решение, моля да гласува!

Резултати от гласуването:
“ЗА” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21 ,ал.1, т.23
от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 78-2
1. Приема информацията за финансовото състояние на община Дългопол и възникнал
проблем със земеделски имоти Общинска собственост.
2. Сформира работна група за изработване на кризисен план за излизане от финансовото
състояние на общината в състав: 1. Ръководителите на всички представители на Политически
партии в Общински съвет 2. инж. Ем. Емурла – ВрИД Кмет на Община Дългопол 3.
Представители на Общинска администрация по предложение на ВрИД Кмет на община
Дългопол 4. Граждани – Анатоли Ангелов, д-р Недялка Диянова, адв. Злати Златев, Петрана
Василева
3. Задължава Кмета на общината до 27.10.2015г. 15:00ч. да изготви всички необходими
доклади, които да бъдат предоставени на работната група
4. Настоящото решение влиза в сила, веднага след приемането му.
Н. Христов – Председател на ОбС: Днес в залата присъстваха и четиримата кандидати за
общински кметове, моля да предадете на Общинска администрация, че ние не сме зверове.
Нека хората, които работят в Общинска администрация да бъдат спокойни, всеки, който е
работил съвестно за просперитета на общината ще си запази работното място, но има
няколко човека, които трябва да си заминат още първия ден. Знаете, че гражданските
договори трябва да се прекратят още днес, защото това е източване на общината. Аз като
кандидат заявявам, че от тази община ще си заминат само хора, които са били паразити. Това
е мнението и на другите двама кандидати, които си тръгнаха – Георги Киров и Красен
Железов.
Х. Ибов – общински съветник: Аз не деля хората по религии, аз ги деля на можещи и
неможещи. Тези, които не могат трябва да се притесняват.
Ф. Хасан – общински съветник: Предлагам аудио-записът от заседанието да бъде
публикуван още днес в официалният сайт на община Дългопол.
Н. Христов – Председател на ОбС: По предложението на г-н Хасан аудио-записът от
заседанието да бъде публикуван още днес в официалният сайт на община Дългопол, който е
съгласен, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21 ,ал.1, т.23
от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 78-3
1. Аудио-записът от заседанието да бъде публикуван още днес в официалният сайт на
община Дългопол.

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Николай Христов закри заседанието на
Общински съвет - Дългопол в 13:05 ч.
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