ПРОТОКОЛ №1
от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 09.11.2015 г.
Днес, 09.11.2015 г. от 10:00 часа, в залата на НЧ „Н. Й. Вапцаров” – гр.Дългопол,
в съответствие с изискванията на чл.23, ал.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Областният управител на област Варна свика първото
заседание на новоизбрания общински съвет.
В залата присъстваха новоизбраните общински съветници, кмет на община и
кметове на кметства, представители на общинска администрация, граждани. Гости на
заседанието бяха г-н Галин Иванов - Председател на ОИК - Дългопол, г-н Стоян Пасев
- Областен управител на област с административен център - Варна.
В залата прозвуча химна на Република България, химна на Европа и химна на
Община Дългопол, след което думата взе г-н Емурла Емурла – ВрИД Кмет на Община
Дългопол.
Емурла Емурла – ВрИД Кмет на Община Дългопол: Уважаеми г-н Областен
управител, уважаеми г-н Кмет на община Дългопол, уважаеми дами и господа
новоизбрани общински съветници, уважаеми дами и господа кметове на населени
места, скъпи гости и жители на община Дългопол, за мен е голяма чест в качеството си
на ВрИД Кмет на община Дългопол, да открия тържествената сесия на Общински
съвет-Дългопол за полагане на клетва на новоизбраните общински съветници, кмет на
община и кметове на населени места за мандат 2015-2019г. През изминалия месец се
проведоха местни избори в нашата община и жителите на общината в качеството си на
избиратели, пряко със своя вот избраха кой да има правото да управлява общината през
следващите 4 години. Трябва да уважаваме техния избор и да дадем необходимия
кредит на доверие през следващите месеци на новоизбраните кмет на община, кметове
на населени места и общински съветници да покажат, че са заслужили това доверие. От
свое име им пожелавам преди всичко да са живи и здрави в личен план, а в своите
действия при взимане на съответните решения, да се водят на първо място от
обществения интерес и полза. На добър час! Благодаря Ви за вниманието! Давам
думата на г-н Галин Иванов – Председател на ОИК-Дългопол да връчи
удостоверенията на новоизбраните кмет на община, кметове на населени места и
общински съветници.
Галин Иванов – Председател на ОИК - Дългопол: Уважаеми дами и господа, за мен е
голяма чест в качеството си на Председател на ОИК-Дългопол да връча на
новоизбраните кмет на община, кметове на населени места и общински съветници
удостоверенията след проведения избор. Преди да пристъпя към връчване на
удостоверенията, бих искал да благодаря на всички, които активно спомогнаха за
провеждане на законосъобразните избори на територията на общината, а това са
членовете на ОИК-Дългопол, членовете на СИК, Общинска администрация-Дългопол,
Областна администрация-Варна, Министерството на вътрешните работи и на
политическите партии за проявения толеранс по време на изборния процес, което е
гаранция за висок професионализъм и висока политическа култура. Благодаря Ви!
Г-н Галин Иванов – председател на ОИК- Дългопол връчи удостоверенията на
Кмета на общината, кметовете на кметства и общинските съветници.
Г-н Емурла Ахмед даде думата на г-н Стоян Пасев – Областен управител на
Област Варна, за полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, кмет на
Община и кметове на кметства.
Стоян Пасев – Областен управител: Поздравявам всички граждани за
толерантността, която спазихте по време на изборите. Община Дългопол е една от
малкото общини, от която нямах жалби при мен. Благодаря на ОИК-Дългопол! Навреме
се отвориха секциите, навреме се затвориха. На територията на област Варна имаше две

общини, с които имахме големи проблеми по време на изборите. За това съм
благодарен на всички вас, че всичко мина толерантно и без проблеми. Поздравявам
всички новоизбрани кмет на община, кметове на населени места и общински
съветници. Моят апел към Вас е: отговорността, която поемате всички е изключително
важна. Навлизаме в изключително важен период 2014-2020г., периода, в който сами си
определяме за какво ни трябват евросредствата. Няма да имаме повече шанс, нито
България, нито всяко населено място да кандидатстваме сами и да насочваме
средствата там, където са необходими. Знаете, че без пари нищо не става, бюджета не
само на държавата, но и на общината е пробит, поради независещи от Вас причини.
Така, че искам всички Вие да сте дейни и ако някой от тези, които са на сцената не си
върши работата, знаете, че можете да го отзовете по всяко време. Така, че
отговорността, която те поемат с днешната клетва пред Вас е изключително важна. Вие
сте им дали този мандат, Вие сте работодателите на тези хора, така и Вие можете да ги
свалите от пост. Затова те всички днес пред Вас ще се закълнат във вярност и искам
след края на мандата, пак така да ръкопляскате за добре свършената работа. Пожелам
успешен мандат! Благодаря Ви!
Г-н Стоян Пасев помоли всички съветници и кметове, с лице към своите
избиратели да повторят след него, клетвените слова по чл.32, ал.1 от ЗМСМА, след
което да подпишат клетвените декларации.
Стоян Пасев – Областен управител: Едно последно пожелание към Общинския
съвет – искам да не връщам нито едно ваше решение! Искам да поканя г-н Кмета при
мен, за да му връча символите на гр. Дългопол.
Г-н Стоян Пасев връчи символите на местната власт – огърлица и ключ на
новоизбрания Кмет на Община Дългопол- Георги Георгиев.
Символите на местната власт са учредени с решение на Управителния съвет на
Националното сдружение на общините в Република България и по традиция се
връчват на първото заседание на Общински съвет. Те са символ на приемствеността,
на задълженията и отговорностите на Кмета на общината като добър и грижовен
стопанин, който през следващите четири години ще се грижи за нашия дом – Община
Дългопол.
Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол: Благодаря на всички! Уважаеми г-н
Пасев, уважаеми общински съветници, уважаеми гости, уважаеми жители на община
Дългопол, поздравявам всички общински съветници, които са избрани и всички
кметове на кметства. Благодаря на всички, които ме подкрепиха и ми гласуваха
доверие, че заедно ще постигнем общата цел – развитието на община Дългопол. Днес
положих клетва като Кмет на община Дългопол, заклех се да се ръководя от вашите
интереси, интересите на гражданите на общината и да работя за вашето общо
благоденствие. Уважаеми съветници, призовавам Ви и вярвам, че политическите
пристрастия ще останат на заден план, защото ни предстои сериозна работа да
осигурим финансовата стабилизация на общината, подобряване на качеството на живот
на хората, да решим проблемите на младите хора, на бизнеса, да осигурим една
спокойна зима. Обещавам, че ще взаимствам и че ще продължа всички добри практики
на предишното ръководство. Отворен съм към нови идеи и предложения, залегнали в
предизборните програми на всички политически партии. Навлизаме в нов етап –
възможности за европейско финансиране, страната ни ще има възможност за усвояване
на над 15млрд. лв. евро и нашата община ще положи всички усилия да се включи в този
процес. Уважаеми кметове, уверявам Ви, че всяко Ваше разумно предложение ще бъде
подкрепено и ще търсим решение на всеки проблем. Уважаеми колеги от Общинска
администрация, независимо от позицията, която заемате, разчитам на пълно съдействие
в общата ни работа. На всички искам да пожелая здраве и успехи в предстоящата ни
работа. Благодаря!

Стоян Пасев – Областен управител: Чухте Кмета, хубави пожелания, ще държим
сметка. Искам да заявя, че по всяко време е отворена вратата на Областна управа, както
за Вас, така и за целия Общински съвет. Ще съдействам напълно на всички общини на
територията на Варна-област, така че да се похвалим всички заедно за един успешен
мандат. А сега по силата на ЗМСМА, откривам първата сесия на Общински съвет. По
традиция и на основание чл.23, ал.3 от ЗМСМА, предоставям думата на най-възрастния
общински съветник – д-р Недялка Деянова.
Д-р Недялка Деянова – общински съветник: Позволете ми на първо място да поздравя
гражданите на Община Дългопол, които на 25.10.2015г. направиха своя избор за
общински съветници и кметове на населени места и на 01.11.2015г. за кмет на община
Дългопол. На всички пожелавам да са здрави. Поздравявам новоизбрания Кмет г-н
Георги Киров Георгиев за встъпването му в длъжност и му пожелавам успешен мандат.
Убедена съм, че приоритетите на жителите на общината ще бъдат на първо място при
взимане на управленски решения от Кмета на общината и тези решения ще бъдат не
само законосъобразни, но и 100% целесъобразни. Със сигурност на новия кмет ще му
се наложи взимането и на трудни решения. Когато взимането на такива решения става
при категоричната подкрепа на общинските съветници, а не с крехкото 8 на 9, когато
взимането на трудни решения става при пълна прозрачност и информираност на
жителите на общината, правилния път ще бъде намерен. Поздравявам и новоизбраните
общински съветници и кметове на населени места. Всеки един от съветниците е избран
с гласовете на хората от тази община и има съветници, които влизат с преференциален
вот. Да бъдеш общински съветник е огромна отговорност към хората, които са ти
гласували доверие. Тези хора имат очаквания за по-добър живот. Пожелавам на
общинските съветници да работят само и единствено за добруването на хората от тази
община. Уважаеми господин Областен управител, уважаеми господин Кмет на община,
уважаеми госпожи и господа общински съветници, скъпи съграждани! На основание
чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрацията
/ЗМСМА/, първото заседание на общински съвет се свиква от областния управител.
Предлагам да преминем към приемане на дневния ред на заседанието. Съгласно
предварително обявения дневен ред от Областния управител, който Вие всички имате в
материалите си, предлагам следния проект на дневен ред:
Проект за ДНЕВЕН РЕД:
1. Избор на Председател на Общински съвет Дългопол
2.Връчване на символите на местната власт на новоизбрания кмет на община Дългопол.
3. Обръщения и декларации.
Имате ли други предложения? Няма. Който е съгласен с така предложения дневен ред,
моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Приет Дневен ред:
1.Избор на Председател на Общински съвет Дългопол
2.Връчване на символите на местната власт на новоизбрания кмет на община Дългопол.
3.Обръщения и декларации.

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Избор на Председател на Общински съвет Дългопол.
Д-р Недялка Деянова – общински съветник: Преди да пристъпим към избор, следва
да уточня, че в сега действащият Правилник на Общински съвет Дългопол, е разписан
реда за избор на Председател. Към материалите за днешното заседание, е приложена
извадка от ПОДОС от чл.9 до чл. 12 вкл. Съгл. чл. 10, ал. 1 от ПОДОС –Дългопол,
комисията по произвеждане на избора се състои от трима души. Предлагам да
преминем към определяне на поименния състав на комисията. Моля за Вашите
предложения:
Красен Железов – общински съветник: Аз предлагам Александър Александров да
бъде член на комисията по избора.
Злати Златев – общински съветник: Аз предлагам Борислав Николов.
Злати Златев – общински съветник: Предлагам Добромир Иванов.
Д-р Недялка Деянова – общински съветник: Който е съгласен Комисията по избора за
Председател на Общински съвет да бъде в следния състав: 1. Александър Александров
2.Борислав Николов 3.Добромир Иванов, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21 ,ал.1,
т.23 и чл.23, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 1-1-1
Избира Комисия по избора за председател на Общински съвет в състав:
1. Александър Александров
2. Борислав Николов
3. Добромир Иванов
Д-р Недялка Деянова – общински съветник: Моля, за Вашите предложения за
Председател на Комисията по избора.
Злати Златев – общински съветник: Предлагам Александър Александров за
Председател на Комисията по избора.
Д-р Недялка Деянова – общински съветник: Имате ли други предложения. Няма.
Който е съгласен за Председател на Комисията по избора да бъде избран Александър
Александров, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 17 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21 ,ал.1,
т.23 и чл.23, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 1-1-2
Избира за Председател на комисията по избора Александър Александров.
Д-р Недялка Деянова – общински съветник: Уважаеми общински съветници,
пристъпваме към избор на Председател на общински съвет Дългопол. Имате думата за
предложения.
Радка Дукова – общински съветник: Предлагам Злати Станев Златев – адвокат на
свободна практика, член от 20 години на АК-Варна, с две висши образования –

икономическо и юридическо. Човек с опит в администрацията, два мандата общински
съветник, деен общественик.
Маринка Иванова – общински съветник: Предлагам Борислав Николов за
Председател на Общински съвет.
Борислав Николов – общински съветник: Давам си отвод.
Д-р Недялка Деянова – общински съветник: Имате ли други предложения?Няма
други предложения. Обявявам 10 минути почивка за подготовка на бюлетините.
В 15:45ч. бе обявена 10 минутна почивка, след което заседанието продължи със 17
общински съветника.
Д-р Недялка Деянова – общински съветник: Дами и господа, заседанието на
Общински съвет Дългопол продължава. Моля, Комисията по избора за Председател на
Общински съвет да заеме местата си и да започне работа по избора.
Александър Александров – Председател на Комисията по избора: Уважаеми
общински съветници, предстои да направим избор на Председател на Общински съветДългопол. Съгл. чл. 9, ал. 1 от ПОДОС на Общински съвет Дългопол, изборът на
Председател на Общински съвет е с тайно гласуване. Затова, всеки един от вас ще бъде
поканен да гласува по ред на списъка съгл. Решение №191 на ОИК Дългопол. Готови
са бюлетините с името на кандидата. Пред името има празно квадратче в което със знак
"Х" или "V" в квадратчето всеки един от общинските съветници ще изрази по съвест и
воля своя вот за Председател на общински съвет – Дългопол, след това бюлетината се
поставя в плика и се пуска в урната, след което всеки съветник се подписва в списъка за
това, че е гласувал.
Пристъпи се към тайно гласуване.
Председателят на комисията обяви гласуването за приключило, след което се
пристъпи към разпечатване на кутията. Комисията обяви резултатите.
Александър Александров – Председател на Комисията по избора: Общия брой на
намерените пликове в урната е 17. Намерените бюлетини също са 17. Недействителни
бюлетини – 7. Действителни бюлетини – 10. За Злати Станев Златев – 10 гласа „ЗА”.
Обявявам за избран за Председател на Общински съвет – Дългопол с 10 гласа „ЗА” г-н
Злати Станев Златев.
С 10 гласа “ЗА”, на основание чл.24, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол
прие:
РЕШЕНИЕ 1-1-3
Избира Злати Станев Златев за Председател на Общински съвет Дългопол.
Злати Златев – Председател на ОбС: Уважаеми колеги общински съветници,
благодаря за Вашия избор! Благодаря на тези, които ми гласуваха доверие, благодаря и
на тези, които не пуснаха гласа си за моята личност. По този начин лампичката ми
трябва да свети постоянно в червено, защото ако бях избран като единствена
кандидатура със 17 гласа „ЗА”, може би щях да се самозабравя. Сега тази лампичка ще
свети в продължение на 4 години в името на движението напред за тази община, напред
за тези граждани. От тук-нататък искам да благодаря на всички граждани, които
излязоха и гласуваха, независимо за кого, дълбок поклон пред Вас, уважаеми
съграждани. Благодаря и на всички колеги от останалите политически сили, надявам се,
че ще сформираме един работещ през годините общински съвет, който тясно ще
взаимодейства с Кмета на общината – г-н Георги Киров и с общинска администрация.
Дано няма големи пробойни, защото ако има нещата ще буксуват. Не на последно

място искам да благодаря на моето семейство, на съпругата си и на синовете си, че за
последните 2 месеца ние не бяхме семейство. Това се отнася и за всички мои колеги,
които са тук – кмет на община, кметове и общински съветници, в името на доброто в
продължение на 2 месеца бяхме загърбили нашите близки и семейства. Желая
добруване и напредък на община Дългопол! Давам думата на колегите от различните
политически сили, ако имат желание за приветствие, изказване, мнения и съображения,
също така на кметовете и гражданите, които имат да кажат нещо.
Маринка Иванова – общински съветник: Убедена съм, че г-н Златев ще бъде един
добър Председател на Общински съвет. В моя мандат ние бяхме заедно 6 месеца.
Искам да пожелая на новото ръководство много успехи и онова, което е направено да
се надгради, аз с каквото мога ще помагам, ще дам цялата опитност, която натрупахме.
Както знаете не малко се направи, предстои обаче да се направи още много, защото
това вие – хората от община Дългопол го заслужавате. На колегата пожелавам много
успехи и дай Боже да има един много успешен и добър мандат 2015-2019г.

Други изказвания не постъпиха, поради което Председателят Злати Златев закри
заседанието на Общински съвет - Дългопол в 16:15 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/ Д. ТОНЧЕВА/

