ПРОТОКОЛ

№5

от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 27.01.2016 г.

Днес, 27.01.2016 г. в гр.Дългопол, в залата на Общински съвет – гр.Дългопол от 10:00
часа, се проведе 5-то редовно заседание на Общински съвет – Община Дългопол, Варненска
област. Присъстваха 16 от общо 17 съветника.
Злати Златев - 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. Злати Станев Златев – присъства
2. Добромир Василев Иванов – присъства
3. Катерина Димитрова Тончева - присъства
4. Радка Илиева Дукова - Русева– присъства
5. Александър Неделчев Александров – присъства
6. Красен Петков Железов – присъства /отсъства от 10:25ч. до 12:12ч./
7. Недялка Диянова Филчева – присъства /отсъства от 10:00ч. до 10:20ч./
8. Николай Иванов Христов – присъства
9. Даниела Маринова Костадинова – присъства
10.Халил Халилов Исмаилов – присъства
11.Хатидже Мехмед Чолак – присъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб – отсъства
13. Насуф Юсуфов Насуфов – присъства
14. Маринка Димитрова Иванова – присъства
15. Борислав Благоев Николов – присъства
16. Лъчезар Колев Лазаров – присъства
17. Гюлейдин Исмаил Кязим – присъства
Предварително обявен проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Питания и предложения от граждани
2.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
отчет за изпълнението на Културния календар на Община Дългопол за 2015 година.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева- Зам.- кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности"
3.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Културния календар на Община Дългопол за 2016 година.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева- Зам.- кмет ОХД
Становище: ПК „ Образование, култура, младежки и спортни дейности " и "Финанси и
бюджет "
4.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
отчет за изпълнението на Спортния календар на Община Дългопол за 2015 година.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева- Зам. - кмет ОХД
Становище: ПК „ Образование, култура, младежки и спортни дейности " и "Финанси и
бюджет "
5.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Спортния календар на Община Дългопол за 2016 година.

Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева – Зам.- кмет ОХД

Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности " и "Финанси и
бюджет "
6.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
план за действие на Община Дългопол за интегриране на ромите и гражданите в уязвимо
социално-икономическо положение 2016-2017г.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева - Зам.- кмет ОХД
Становище:ПК”Здравеопазване и социални дейности” и ПК „Образование, култура,
младежки и спортни дейности”
7.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Предложение
за изменение и допълнение на Наредба №15 за определяне на местните данъци на
територията на Община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев-кмет на Община Дългопол
Докладчик:Мирка Станчева – Нач. отдел МДТ
Становище: "Финанси и бюджет "
8.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Определяне на
допълнително стимулиране на всеки кръводарител от община Дългопол за 2016г.

Вносител: Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК”Финанси и бюджет” и ПК”Здравеопазване и социални дейности”
9.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Актуализация
на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015
г.-отдаване под наем на имот частна общинска собственост дворно място с площ от 794 кв.м.
съставляващ УПИ XVII в кв.33 по плана на с. Медовец и сграда на три етажа със застроена
площ -194 кв.м. /дясно крило на ЦДГ/
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел УТОСТГЗ
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”
10.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и
категории обекти за 2015 година.
Вносител: Георги Георгиев-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач.отдел УТОСТГЗ
Становище: ПК „ Собственост и стопанство "
11. Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол

Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач.отдел УТОСТГЗ
Становище: ПК „ Собственост и стопанство "
12.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Актуализация на бюджета на община Дългопол към 31.12.2015г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: "Финанси и бюджет "
13.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Разглеждане
и утвърждаване на направените разходи за командировки от Кмета на общината и от
Председателя на Общински съвет.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК"Финанси и бюджет "
14.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Утвърждаване на списък на длъжностите и лицата с право на транспортни разноски.
Вносител: Георги Георгиев-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова-Секретар на Община Дългопол
Становище: ПК”Финанси и бюджет”

15.Докладна записка от Мариана Николаева – Председател на МКБППМН, относно:
Приемане на отчет за дейността на МКБППМН в община Дългопол.
Вносител: Мариана Николаева – Председател на МКБППМН
Докладчик: Мариана Николаева – Председател на МКБППМН
Становище: ПК „ Образование, култура, младежки и спортни дейности ", ПК”Обществен
ред и сигурност”
16.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Промяна
предназначението на имоти от Общински жилищен фонд.
Вносител: Георги Георгиев-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач.отдел УТОСТГЗ
Становище: ПК”Собственост и стопанство”
17.Приемане на План за работа на ОбС-Дългопол през 2016г.
Вносител: Злати Златев – Председател на Общински съвет
Докладчик: Злати Златев – Председател на Общински съвет
Становище: Председателски съвет
18.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Определяне
размера на основните месечни работни заплати на Кмета на Община Дългопол, кметове на
кметства и кметските наместници в Община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова-Секретар на Община Дългопол
Становище: ПК"Финанси и бюджет "
19.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Годишни планове за ползване на дървесина от горски територии, собственост на община
Дългопол, приемане начина на усвояване и продажба, както и определяне начални цени за
продажбата на дървесината.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Николай Николаев - Гл. специалист „Общински гори”

Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК"Финанси и бюджет "
20.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане
планът на Капиталовите разходи през 2016 г. по източници на финансиране.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: Всички ПК + Председателски съвет
21.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
бюджета на Община Дългопол за 2016 година, индикативния годишен разчет за сметките от
ЕС и прогнозите по чл.82, ал.3 от Закона за публичните финанси.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: Всички ПК + Председателски съвет
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Всички сте запознати с проекта за дневен ред. Имате ли други
предложения?
К. Балинова – Секретар на община Дългопол: Общинска администрация оттегля т.18 Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Определяне
размера на основните месечни работни заплати на Кмета на Община Дългопол, кметове на
кметства и кметските наместници в Община Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Дневния ред остава от 20 точки. Който е съгласен проекта за
дневен ред да бъде приет за дневен ред на днешното заседание с така направената корекция,
моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.

Приет Дневен ред:
1.Питания и предложения от граждани
2.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
отчет за изпълнението на Културния календар на Община Дългопол за 2015 година.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева- Зам.- кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности"
3.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Културния календар на Община Дългопол за 2016 година.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева- Зам.- кмет ОХД
Становище: ПК „ Образование, култура, младежки и спортни дейности " и "Финанси и
бюджет "
4.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
отчет за изпълнението на Спортния календар на Община Дългопол за 2015 година.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева- Зам. - кмет ОХД
Становище: ПК „ Образование, култура, младежки и спортни дейности " и "Финанси и
бюджет "
5.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Спортния календар на Община Дългопол за 2016 година.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева – Зам.- кмет ОХД
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности " и "Финанси и
бюджет "
6.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
план за действие на Община Дългопол за интегриране на ромите и гражданите в уязвимо
социално-икономическо положение 2016-2017г.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева - Зам.- кмет ОХД
Становище:ПК”Здравеопазване и социални дейности” и ПК „Образование, култура,
младежки и спортни дейности”
7.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Предложение
за изменение и допълнение на Наредба №15 за определяне на местните данъци на
територията на Община Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев-кмет на Община Дългопол
Докладчик:Мирка Станчева – Нач. отдел МДТ
Становище: "Финанси и бюджет "
8.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Определяне на
допълнително стимулиране на всеки кръводарител от община Дългопол за 2016г.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК”Финанси и бюджет” и ПК”Здравеопазване и социални дейности”
9.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Актуализация
на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015
г.-отдаване под наем на имот частна общинска собственост дворно място с площ от 794 кв.м.
съставляващ УПИ XVII в кв.33 по плана на с. Медовец и сграда на три етажа със застроена
площ -194 кв.м. /дясно крило на ЦДГ/
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач. отдел УТОСТГЗ
Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Финанси и бюджет”
10.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и
категории обекти за 2015 година.

Вносител: Георги Георгиев-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач.отдел УТОСТГЗ
Становище: ПК „ Собственост и стопанство "
11. Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол

Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач.отдел УТОСТГЗ
Становище: ПК „ Собственост и стопанство "
12.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Актуализация на бюджета на община Дългопол към 31.12.2015г.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: "Финанси и бюджет "
13.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Разглеждане
и утвърждаване на направените разходи за командировки от Кмета на общината и от
Председателя на Общински съвет.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: ПК"Финанси и бюджет "
14.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно:
Утвърждаване на списък на длъжностите и лицата с право на транспортни разноски.
Вносител: Георги Георгиев-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова-Секретар на Община Дългопол
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
15.Докладна записка от Мариана Николаева – Председател на МКБППМН, относно:
Приемане на отчет за дейността на МКБППМН в община Дългопол.
Вносител: Мариана Николаева – Председател на МКБППМН
Докладчик: Мариана Николаева – Председател на МКБППМН
Становище: ПК „ Образование, култура, младежки и спортни дейности ", ПК”Обществен
ред и сигурност”
16.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Промяна
предназначението на имоти от Общински жилищен фонд.
Вносител: Георги Георгиев-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова-Нач.отдел УТОСТГЗ
Становище: ПК”Собственост и стопанство”
17.Приемане на План за работа на ОбС-Дългопол през 2016г.
Вносител: Злати Златев – Председател на Общински съвет
Докладчик: Злати Златев – Председател на Общински съвет
Становище: Председателски съвет
18.Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Годишни планове за ползване на дървесина от горски територии, собственост на община
Дългопол, приемане начина на усвояване и продажба, както и определяне начални цени за
продажбата на дървесината.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Николай Николаев - Гл. специалист „Общински гори”

Становище: ПК”Собственост и стопанство” и ПК"Финанси и бюджет "
19.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане
планът на Капиталовите разходи през 2016 г. по източници на финансиране.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: Всички ПК + Председателски съвет
20.Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
бюджета на Община Дългопол за 2016 година, индикативния годишен разчет за сметките от
ЕС и прогнозите по чл.82, ал.3 от Закона за публичните финанси.
Вносител: Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол

Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: Всички ПК + Председателски съвет
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Питания и предложения от граждани.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Няма питания от граждани.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на отчет за изпълнението на Културния календар на Община Дългопол за
2015 година.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности”?
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: Становището на комисията е да бъде приет отчета
за изпълнението на Културния календар на Община Дългопол за 2015 година.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1.
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 5-2
Приема отчет за изпълнението на Културния календар на Община Дългопол за 2015 година.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на Културния календар на Община Дългопол за 2016 година.
Зл. Златев – 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”?
В 10:20ч. Недялка Филчева влезе в залата и заседанието продължи със 16 общински
съветника.
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: Становището на комисията е да бъде приет
Културния календар на Община Дългопол за 2016 година.
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Становището на комисията е положително с предложение
за корекция, а именно: От м. Август от финансирането за Празника на град Дългопол, да се
прехвърлят 200лв. в м. Септември за Медния събор в с. Аспарухово.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, който е съгласен с предложението на ПК „Финанси и
бюджет” от м. Август от финансирането за Празника на град Дългопол, да се прехвърлят
200лв. в м. Септември за Медения събор в с. Аспарухово, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
В 10:25ч. Красен Железов излезе от залата и заседанието продължи с 15 общински
съветника.

Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол с така приетото предложение
за корекция, моля да гласува!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
отсъства
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1.
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 5-3
Приема Културния календар на Община Дългопол за 2016 година.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на отчет за изпълнението на Спортния календар на Община
Дългопол за 2015 година.
Зл. Златев – 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”?
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: Становището на комисията е да бъде приет отчет
за изпълнението на Спортния календар на Община Дългопол за 2015 година.
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Становището на комисията е да бъде приет отчет за
изпълнението на Спортния календар на Община Дългопол за 2015 година, но с препоръка
следващият път да има и финансова рамка на отчета.
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: Няма как да се включи финансова рамка, защото
нямаме представен отчет на Бюджет 2015г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1.
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 5-4
Приема отчет за изпълнението на Спортния календар на Община Дългопол за 2015 година.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на Спортния календар на Община Дългопол за 2016 година.
Зл. Златев – 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”?
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: Да бъде приет Спортния календар за 2016г., като
се направят следните корекции в графа „Субсидиране на лицензирани спортни клубове” – за
футбол – 2500лв., за тенис на маса – 1500лв., за борба – 2500лв., за конен спорт – 2500лв.
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Да бъде приет Спортния календар за 2016г., като се
направят следните корекции в графа „Субсидиране на лицензирани спортни клубове” – за
футбол – 2500лв., за тенис на маса – 1000лв., за борба – 3000лв., за конен спорт – 2500лв.
Говорихме с Кмета на общината, след актуализацията на бюджета, ако има постъпления,
клуба по борба да бъде финансиран допълнително. Предлагам също с докладна да бъдат
отпуснати безвъзмездно 10м3 дърва за огрев на клуба.
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: Аз подкрепям това, което каза г-н Христов. Имат
успехи момчетата, но се борят за Руен. Призовавам общинска администрация да потърсят
резерви и да финансираме клуба на 100%, защото това ни носи и дивиденти от точките от
Министерството на спорта.
Б. Николов – Зам.-предс. на ОбС: Преди 2 години излезе регистрацията на клуба в
Министерството на спорта, КБ „Аркос” е регистриран с адрес в с. Партизани, общ. Дългопол.
Има момчета, които се борят за общ. Руен, но тук идва ролята на общинска администрация, за
да бъдат обезпечени децата, защото точките, които носят, сега им предстои Републиканско
първенство в гр. Сливен, носят и средства от Федерацията по борба. Аз лично ще подкрепя
предложението на ПК „Финанси и бюджет”.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: По предложението на ПК ОКМСД да се направят следните
корекции в графа „Субсидиране на лицензирани спортни клубове” – за футбол – 2500лв., за
тенис на маса – 1500лв., за борба – 2500лв., за конен спорт – 2500лв, който е съгласен, моля
да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – няма;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 14 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: По предложението на ПК ФБ да се направят следните корекции
в графа „Субсидиране на лицензирани спортни клубове” – за футбол – 2500лв., за тенис на
маса – 1000лв., за борба – 3000лв., за конен спорт – 2500лв, който е съгласен, моля да
гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол с така приетото предложение
за корекция, моля да гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

отсъства
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1.
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 5-5
Приема Спортния календар на Община Дългопол за 2016 година.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на план за действие на Община Дългопол за интегриране на ромите и
гражданите в уязвимо социално-икономическо положение 2016-2017г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Здравеопазване и социални дейности” и ПК „Образование, култура, младежки и
спортни дейности”?
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде приет проекта за
решение. Бих искала да ви информирам, след разговор с кмета на с. Камен дял, за 3
семейства в селото, където става въпрос за деца. Едното е с пълни сираци – Галя, Богданка и
Венцислав, във второто семейство баща се грижи за две деца, майката е починала миналата
година, в третото семейство бабата се грижи за децата, тъй като бащата е загинал при
катастрофа, а майката я няма. Нека в бъдеще тези хора да се имат предвид за програми и
където има възможност да се помага с каквото може.
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: Становището на комисията е да бъде приет
проекта за решение.
Н. Христов – Зам.-предс. на ОбС: По отношение на общностите, искам да попитам т.нар.
бургуджийско население към коя графа попада?
Ф. Хасан – Ст. експерт „Образование”: При последното преброяване са се определили като
християни, като българи.
М. Иванова – Общински съветник: Този въпрос е много интересен за нашата община. Има
много сериозно финансиране за подпомагане на тези общности и поле за действие в тази
посока. Лошото е, че ромите изпитват обида да се нарекат роми, те са или мюсюлмани или
християни, което връзва ръцете на кмета. Всеки има право да се самоопредели. Има едно
село, което може да се възползва от тези програми и то е с. Величково.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Ако няма други въпроси преминаваме към гласуване. Колеги, в
процедура на гласуване, който е съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на
ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1.
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 5-6
Приема план за действие на Община Дългопол за интегриране на ромите и гражданите в
уязвимо социално-икономическо положение 2016-2017г.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол,
относно: Предложение за изменение и допълнение на Наредба №15 за определяне на
местните данъци на територията на Община Дългопол.
Л. Лазаров – Общински съветник: Като член на ПК „Финанси и бюджет”, смятам че е редно
да се предприеме по-комплексна политика по отношение на местните данъци и такси. Трябва
да имаме трайно решение на въпроса за стабилността на приходите. С едно механично
вдигане на местните данъци, ние не решаваме този въпрос. Ще се получи голям дисбаланс
между хората, които имат имоти със завишена данъчна оценка и хората, които не плащат,
защото имат незаконни постройки и между бизнеса, който инвестира и реално му се събира
най-високия данък, защото модерната инвестиция е пред очите на всички, не можеш да
скриеш разходите, които си направил. Това ще изкриви много отношението на хората, които
искат да инвестират. Говоря като защитник на бизнеса. Трябва да приемем някакъв
диференциран подход, всички сме съгласни, че трябва да подобрим събираемостта, но едно
механично вдигане на ставката на данъка, не е решение. Създават се условия за определени
практики, които ще принудят някои хора да бъдат по-гъвкави в обявяването на голямата
стойност на имуществото си и няма да постигнем същият ефект. Моля, да проявим малко
далновидност по отношение на работата по този въпрос. Аз съм „ЗА” това да има
събираемост от завишените данъчни оценки, но също така съм „ЗА” да бъдат стимулирани
хората, които искат да инвестират в тази община. Моето лично предложение е да изчакаме с
това решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Аз поддържам втората част на Вашето предложение и
изказване, но ще гласувам „ЗА” вдигане на ставката с 1%, която реално ще увеличи данък
сгради с от 2 до 5лв. за едно семейство. Втората част, която засягате, мое лично желание е,
общинска администрация или лично Кмета наистина да разработят такава методика в
близките месеци за хората от бизнеса, които ще създават работни места, ако трябва да бъдат
изцяло освободени от такса сгради.
К. Балинова – Секретар на общ. Дългопол: Съгласно Закона за местните данъци и такси,
Общински съвет като орган на местното самоуправление, не е в правомощията си да
освобождава категория лица от съответното данъчно задължение.
Ал. Александров – Зам.-предс. на ОбС: Напълно подкрепям г-н Лазаров, но ние няма да
откриваме топлата вода. Правят се т.нар. обратно пропорционални скали в зависимост от
стойността на инвестицията, когато тя расте процента на облагане намалява, така че бизнеса,
който влага пари в общината, да плаща по-малко данъци от това, което плаща обикновения
гражданин. Може да се почерпи опит от другите общини.
М. Исмаил – Кмет на с. Медовец: Това вдигане на данъка с 1% какъв приход ще донесе за
общината?
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Около 60 000лв. по предварителни разчети. Ако няма други
въпроси нека да чуем становището на ПК „Финанси и бюджет”.
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Становището на комисията е положително. Но аз
предлагам, за да спазим принципа на съседните общини, които са на около 2% на 1000, да
вдигнем таксата и ние с 2%, за да видим какъв ще бъде ефекта на събираемостта и за последващата година да го вдигнем с 2,5%.
Ал. Александров – Зам.-предс. на ОбС: На комисията също казах, че ако трябва да правим
това увеличение, е по-добре да го направим в максимално приетия размер, иначе всяка
година трябва да вдигаме данъците.
М. Станчева – Нач. отдел МДТ: Ще дам пример със съседните ни общини, за да отговоря
на г-н Христов. За община Аврен – физически лица 3 промила, юридически лица – 4,5

промила. В Северозападна България, където безработицата е много по-голяма от тук, няма
никъде по-малко от 2,2 промила.
М. Иванова – общ. съветник: Промила трябва да се качи в нашата община, това е лично мое
виждане. Но трябва да застанем и зад частния бизнес. Нека да видим колко реално живеещи
хора в общината не си плащат данъците, защото не са им регистрирани имотите. Не става
въпрос за 20 000лв., а за трицифрено число. Има процедура, трябва да се отиде на място,
местните кметове трябва да стоят зад кмета, за да обходят населените си места, но ако преди
4 години нямаше техническа база, върху която да се стъпи, сега има такава система.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Предлагам на гласуване предложението на г-н Христов. Който е
съгласен данък сгради да бъде увеличен на 2 промила, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 1 глас;
“ПРОТИВ” – 2 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 12 гласа.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, гласуваме докладната във вида, който е предложен от
общинска администрация.
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Гласуването трябва да е поименно, защото касае финанси.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Основанието не предполага поименно гласуване.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.
Със 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, на основание чл.21, ал.2 от
ЗМСМА и във връзка със Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ, Общински съвет –
Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 5-7
Изменя и допълва Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията
на община Дългопол както следва:
§1. В чл.15 се правят следните изменения: „числото 1,6 се заменя с 2,6”
В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава нов параграф 14, който е
със следният текст:
„§ 14 . Настоящите изменения и допълнения в Наредбата влизат в сила от 1 януари 2017 г.”.
ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол,
относно: Определяне на допълнително стимулиране на всеки кръводарител от община
Дългопол за 2016г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Финанси и бюджет” и ПК „Здравеопазване и социални дейности”?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Становището на комисията е да бъде приет проекта за
решение.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД: Становището на комисията е да бъде приет проекта за
решение.
Зл. Златев – 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. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
отсъства
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1.
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 5-8
Определя стимулиране на всеки кръводарител от общината за 2016г. – Парични средства в
размер на 20лв./двадесет лева/.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община Дългопол,
относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2015 г.-отдаване под наем на имот частна общинска собственост
дворно място с площ от 794 кв.м. съставляващ УПИ XVII в кв.33 по плана на с. Медовец и
сграда на три етажа със застроена площ -194 кв.м. /дясно крило на ЦДГ/
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Финанси и бюджет” и ПК „Собственост и стопанство”?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Становището на комисията е да бъде приет проекта за
решение.
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Становището на комисията е да бъде приет проекта за
решение.
Зл. Златев – 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. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов
11.Хатидже Мехмед Чолак
12. Муталиб Шевкет Муталиб
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова

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

„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1,
т. 8 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 8, ал. 9, т. 2, чл. 14 ал.1, 2, 3 от Закона за общинската
собственост, чл. 78 Наредба за реда за придобиване и управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 5-9
1.Включва в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2015 г.
обект – дворно място с площ от 794 кв. м, съставляващо УПИ XVII в кв.33 по плана на с.
Медовец и сграда на три етажа със застроена площ – 194 кв. м, подробно описани в АОС №
202 от 27.08.2007 г.
2.Да се открие процедура – публично оповестен конкурс за отдавате под наем на дворно
място с площ от 794 кв. м, съставляващ УПИ XVII в кв.33 по плана на с. Медовец и
построената в него сграда на три етажа със застроена площ – 194 кв. м, подробно описани в
АОС № 202 от 27.08.2007 г. при следните условия: Начална конкурсна месечна наемна цена
в размер на 2072. лв. ( две хиляди седемдесет и два лева) с включен ДДС, задължително
конкурсно условие – за разкриване на производствена дейност (лека промишленост), срок на
отдаване 3 (три) години.
3.Възлага на Кмета на Общината и го упълномощава да организира провеждането на
публично оповестен конкурс за отдавате под наем на горепосочения недвижим имот по реда
и условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на ОбС-Дългопол.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол,
относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното
управление по видове и категории обекти за 2015 година.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Становището на комисията е да бъде приет проекта за
решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.2 от
ЗМСМА, чл. 66 „а” на ЗОС и чл.4, ал.6 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Дългопол, Общински съвет – Дългопол
прие:
РЕШЕНИЕ 5-10
Приема отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното
управление по видове и категории обекти за 2015 година.

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
през 2016 г.
Т. Панайотова-Нач.отдел УТОСТГЗ: В Годишната програма са включени имотите за
разпореждане и управление. Цитирани са очакваните приходи от управлението и
разпореждането. Няма заложени средства от разпореждане. Има информация за отдаването
под наем на земеделските земи, отдаването под наем на помещения и жилища и придобиване
на имоти, които ще бъдат необходими за общината, като придобиването ще бъде възмездно и
безвъзмездно. Безвъзмездно ще се иска придобиването на имоти държавна собственост, на
този етап за разширение на гробищни паркове и придобиване на хиподрума, тъй като се
възобнови традицията на конния спорт.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Становището на комисията е да бъде приет проекта за
решение.
Зл. Златев – 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!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
отсъства
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1
т.8 от ЗМСМА и във вр. с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2 от
Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 5-11
Приема Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016
година.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Актуализация на бюджета на община Дългопол към 31.12.2015г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Финанси и бюджет”?

Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Становището на комисията е да бъде приет проекта за
решение.
Зл. Златев – 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!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
отсъства
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1 т.
6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал.2 от
Закона за публичните финанси и чл.23, ал.З от Наредбата 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, Общински съвет – Дългопол
прие:

РЕШЕНИЕ 5-12
1. Приема актуализация на бюджета към 31.12.2015г., в частта на делегираните
държавни дейности със сумата 15 043 лв., съгласно приложение № 1 по приходите и
приложение № 2 по разходите.
2. Приема актуализация на бюджета към 31.12.2015г. в частта за финансиране на
местните дейности и дофинансираните държавни дейности както следва:
2.1.Приема компенсирани промени по ЕБК по приходите и намалява планът на
приходната част със сумата 806 001 лв., съгласно приложение № 3, колона 7;
2.2.Приема компенсираните промени по планът на разходите по дейности, групи и
функции, и по ЕБК и намалява планът на разходната част със сумата 806 001 лв.,
съгласно приложение № 4, колона 7;
3. Задължава Кмета на община Дългопол да извърши необходимата актуализация по
разходните подпараграфи в местните дейности и дофинансираните държавни
дейности до размера на уточнения план, съгласно приетата актуализация.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Разглеждане и утвърждаване на направените разходи за командировки от
Кмета на общината и от Председателя на Общински съвет.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Финанси и бюджет”?

Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Становището на комисията е да бъде приет проекта за
решение.
Зл. Златев – 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!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
отсъства
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание основание чл.
8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната и чужбина и чл. 21, ал.1, т.6 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 5-13
1. Утвърждава изразходваните средства за командировки в страната и чужбина за 2015г.
както следва:
На Маринка Иванова командировки в страната - 316,46 лв.;
На Николай Христов командировки в страната - 105 лв. и командировки в чужбина 1660 лв.;
На Георги Георгиев командировки в страната - 291,59 лв.;
На Злати Станев командировки в страната - 436,38 лв.
В 11:20ч. бе обявена 15 минутна почивка, след което заседанието продължи с 15 общински
съветника.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на
Община Дългопол, относно: Утвърждаване на списък на длъжностите и лицата с право на
транспортни разноски.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Финанси и бюджет”?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Становището на комисията е да бъде приет проекта за
решение.
К. Балинова – Секретар на общ. Дългопол: Предлагам изменение в първоначалния списък
на лицата, които имат право на транспортни разходи, а именно: от списъка да бъде изключен
Александър Захариев.

Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол с така направеното предложение за
промяна, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 5-14
Утвърждава актуализиран списък на длъжностите и лицата с право на транспортни
разноски от местоживеене до месторабота и обратно както следва:
№

Име и фамилия

1.
2.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Емурла Ахмед Емурла
Гюнай Ниази Хасан
Веселина Иванова Петкова
Елеонора Йорд. Славчева
Мария Керанова Илиева
Йорданка Неделчева Благоева
Мариана Ат. Христова
Веселин Атанасов Мъглев
Зорница Дим. Костова
Костадин Димитров Павлов
Милан Стоянов Димитров
Ферхан Юсеин Хасан
Мензуре Мурад
Николай Йовчев

15
16

Ганка Димитрова
Зийнеб Зия Юсуфова

Заемана длъжност
Зам.кмет
Ст.експерт ИТ
Мед. сестра
Гл.спец. ТСУ
Гл.спец. МДТ
Км. наместник
Км. наместник
Гл. спец. „ГФ”
Финансов контрольор
Ръководител ДЮДО
Гл. архитект
Гл. експерт „ОКМДС“
Специалист „ЧР“
Гл. специалист „Общински
гори“
Лесоинженер
Ст. експерт към ОСЗ
гр.Провадия, офис Дългопол

маршрут
Медовец-Дългопол-Медовец
Лопушна-Дългопол-Лопушна
Дългопол-Аспарухово-Дългопол
Цонево-Дългопол-Цонево
Варна-Дългопол-Варна
Дългопол-Красимир-Дългопол
Дългопол-Арковна-Дългопол
Аспарухово-Дългопол-Аспарухово
Варна-Дългопол-Варна
Варна – Дългопол – Варна
Варна-Дългопол-Варна
Цонево-Дългопол-Цонево
Цонево-Дългопол-Цонево
Варна-Дългопол-Варна
Варна-Дългопол-Варна
Варна-Дългопол-Варна

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Мариана Николаева – Председател на
МКБППМН, относно: Приемане на отчет за дейността на МКБППМН в община Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности” и ПК „Обществен ред и
сигурност”?
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: Становището на комисията е да бъде приет отчета
за дейността на МКБППМН в община Дългопол.
Д. Иванов – Предс. на ПК ОРС: Становището на комисията е да бъде приет отчета за
дейността на МКБППМН в община Дългопол.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен проекта за
решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.
23 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 5-15
Приема отчет на дейността на МКБППМН – Дългопол за 2015 година.

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Промяна предназначението на имоти от Общински жилищен фонд.
Т. Панайотова-Нач.отдел УТОСТГЗ: Предложенията, които са направени за
разпределението на общинските жилища по този начин, са съгласувани с кметовете по
населени места, тъй като те са най-запознати с необходимостта дали това жилище ще бъде
във фонд „Резервен”, във фонд „Жилищен” или за настаняване на крайно нуждаещи се лица.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Собственост и стопанство”?
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Становището на комисията е да бъде приет проекта за
решение.
Зл. Златев – 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!
„ЗА”
1. Злати Станев Златев
„ЗА”
2. Добромир Василев Иванов
„ЗА”
3. Катерина Димитрова Тончева
„ЗА”
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров „ЗА”
отсъства
6. Красен Петков Железов
„ЗА”
7. Недялка Диянова Филчева
„ЗА”
8. Николай Иванов Христов
„ЗА”
9. Даниела Маринова Костадинова
„ЗА”
10.Халил Халилов Исмаилов
„ЗА”
11.Хатидже Мехмед Чолак
отсъства
12. Муталиб Шевкет Муталиб
„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1,
т. 8, от ЗМСМА и във връзка с чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост, и чл. 2,
ал. 2 от Наредба № 12 за условията и реда за настаняване в общински жилища и
продажбата им, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 5-16
I. Определя във фонд „Резервен” следните общински жилища частна общинска собственост:
1.с. Поляците – апартамент № 4,ет. II етаж в сграда „Общежитие за учители” в кв.7, УПИ Х21,22, АОС№160/02.06.2000 г.
2.с. Медовец – апартамент № 1, на Iви етаж в сграда „Общежитие за учители” в кв.27, УПИ І143, АОС №1000/01.06.2015 г.
3.с. Цонево – апартамент № 7, на IIри етаж в жилищен блок Цонево в кв.24, УПИ VІІІ, АОС
№ 82/22.02.1999 г.
II. Определя във фонд „Продажби” общински жилища частна общинска собственост:
1.с. Цонево – едностайни апартаменти с №№ 3,4 на I ви етаж и № 6 на IIри етаж в жилищен
блок Цонево кв.24, УПИ VІІІ, АОС №82/22.02.1999 г.
III. Определя във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”:
1.с. Поляците – апартамент № 3, на IIри етаж в сграда „Общежитие за учители” в кв.7, УПИ
Х-21,22, АОС№160/02.06.2000 г.

ІV. Ведомствени жилища.
1.с. Партизани – апартамент №3, на Iви етаж в жилищен блок на бивше АПК в кв.29, УПИ
ХV-201, АОС №187/15.11.2000 г.
V.Упълномощава и задължава Кмета на Общината да предприеме законосъобразни действия
за изпълнение на решението, съгласно Наредба № 12 за условията и реда за настаняване в
общински жилища и продажбата им на ОбС-Дългопол.
ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА: Приемане на План за работа на ОбС-Дългопол през
2016г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на Председателски съвет?
Х. Исмаилов – Зам.-предс. на ОбС: Становището на Председателския съвет е да бъде приет
плана за работа на ОбС за 2016г.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване, който е съгласен да бъде
приет плана за работа на ОбС за 2016г., моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.
23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 5-17
Приема План за работа на Общински съвет-Дългопол през 2016г.
ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на Годишни планове за ползване на дървесина от горски
територии, собственост на община Дългопол, приемане начина на усвояване и продажба,
както и определяне начални цени за продажбата на дървесината.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Финанси и бюджет” и ПК „Собственост и стопанство”?
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Становището на комисията е да бъде приет проекта за
решение.
Х. Исмаилов – Предс. на ПК СС: Становището на комисията е да бъде приет проекта за
решение.
Зл. Златев – 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. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов
11.Хатидже Мехмед Чолак
12. Муталиб Шевкет Муталиб
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
15. Борислав Благоев Николов

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

„ЗА”
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1, т.
8 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 5-18
1. Дава съгласие да бъдат изготвени Годишни планове за ползване на дървесина от горски
територии, собственост на Община Дългопол през 2016г., включващи добив на дървесина,
съобразен с Лесоустройствените проекти на общината:
-

1866,5 куб.м. плътни лежаща маса, предимно дърва за огрев за населението, които са около
3500 пространствени куб.м.;
1561 куб.м. плътни лежаща маса, които са предимно иглолистна дървесина.

2. Приема следните цени за продажба на дървесина, добита от общински горски територии, през
2016г.
-

Широколистна дървесина – 30,00 лева без ДДС за 1 м3 пр. от временен склад;
Иглолистната дървесина – 35,50 лева без ДДС за 1 обезличен плътен кубически метър
дървесина (иглолистни дърва, дребна технологична и средна технологична) от временен
склад.

3. Възлага и упълномощава Кмета на Община Дългопол да извърши всички законосъобразни
действия по изпълнение на Решението.

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане планът на Капиталовите разходи през 2016 г. по източници на
финансиране.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е обобщеното
становище на всички комисии от Председателски съвет?
Х. Исмаилов – Зам.-предс. на ОбС: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – 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. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов
11.Хатидже Мехмед Чолак
12. Муталиб Шевкет Муталиб
13. Насуф Юсуфов Насуфов
14.Маринка Димитрова Иванова
15. Борислав Благоев Николов
16. Лъчезар Колев Лазаров

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

„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.52, ал.1 и
чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.39 от Закона за публичните
финанси /ЗПФ/ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016г., Общински съвет –
Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 5-19
Приема планът на Капиталовите разходи през 2016 г. по източници на финансиране,
съгласно Приложението, неразделна част от докладната записка.
ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на бюджета на Община Дългопол за 2016 година,
индикативния годишен разчет за сметките от ЕС и прогнозите по чл.82, ал.3 от Закона за
публичните финанси.
М. Иванова – Зам.-предс. на ОбС: Аз имам правото да говоря от името на групата на
„Всички за долината”. Ние ще подкрепим като политическа група бюджета, защото нашата
визия е, че изборите са като един мач, който свършва и от тук-нататък всички с много
отговорност трябва да работим за тази община. Нашето мнение е, че трябва да дадем шанс на
кмета, той има право на своя начин на управление. Няма да му е лесно, лично аз съм била от
тази страна и съм се пържила, знам колко е трудно. Апелирам всички, които са
разпоредители с този бюджет, нека да го разберем, общината не е богата и не можем да
заделим средства за това, което ни се иска, но нека да застанем зад него. Пожелавам Ви
успех!
Ал. Александров – Зам.-предс. на ОбС: От името на групата на БСП искам да направя
изявление във връзка с Бюджет 2016г., който бюджет беше обстойно разгледан и приет от
Постоянните комисии с дебати и забележки - един нормален бюджетен процес, който се
развива във всяка община. Трябва да ви кажа, че лично аз като общински съветник, пък и
нашата група имахме сериозни забележки към този бюджет, най-вече относно бюджетните
прогнози за намаляване на собствените приходи. Номинално за 3 години те намаляват с
около 2, 400 млн. лв. и естествено ние сега приехме едни от инструментариумите за
преборване с това – данъчния инструмент. Ще ми се обаче да се разгърне програмния
инструмент с програми и инвеститори да влязат повече пари в общината. Това ще стане след
като общински съвет вземем съответните решения, така че да им създадем условия на
инвеститорите. Ще ми се повече инвестиции да влязат в образованието и в здравеопазването,
не виждаме нищо в борбата с демографията, но както казва народа „Всеки се простира
според чергата си”. В момента бюджета не е идеален, но това е възможният бюджет, който
успяхме да съставим. Занапред ще подкрепяме всички действия, свързани със социалната
сфера – инвестиция в пътните на децата, за да може да им дадем по-добро образование, в
здравословното хранене на децата, в политика, насочена към младите семейства – млечна
кухня, данъчни преференции. Във всичко това ще имате нашата подкрепа. От името на
групата на БСП декларираме, че подкрепяме бюджета като кредит на доверие и като шанс за
новото управление. Дай Боже занапред общински съвет да започне да обсъжда и да приема
мерки, които да смекчат и подобрят тази страшна угроза на прогнозата за следващата година,
защото четейки сегашните цифри ме притеснява прогнозата, която се очертава пред нас.
Разбира се имаме инструменти през заемите, които ще разрешаваме, но всичко това без
работата на общински съвет и общинска администрация, граждани, кметове на кметства,
кметски наместници, всичко това трябва да бъде насочено към вдигане на собствените
приходи, влизане на пари в общината и най-вече инвестиции там, където е най-необходимо –
в децата, в образованието и в здравеопазването, за да се подобри демографския статус на
общината и от там да очакваме повече приходи. Благодаря Ви!

Зл. Златев – Предс. на ОбС: Ако няма други мнения и предложения да чуем какво е
обобщеното становище на всички комисии от Председателски съвет?
Х. Исмаилов – Зам.-предс. на ОбС: Да бъде приет проекта за решение.
Н. Христов – Предс. на ПК ФБ: Колеги, бюджета наистина не е перфектния бюджет,
всички го знаем. Това, което ни притесняваше е този 1млн., който трябваше да изтеглим като
безлихвен заем и който дори няма и да стигне. Въпреки всичко нашата група от ПП ГЕРБ ще
подкрепим бюджета, защото общината трябва да има бюджет и живота в общинска
администрация трябва да върви нормално. Една лична моя препоръка към Кмета – нека да
направи всичко възможно, ако трябва и ние където можем ще съдействаме, за да може да се
вземе безлихвен заем, това е единственото ни спасение, защото безлихвения заем има
възможност да бъде опростен при добра финансова дисциплина. А аз мисля, че Вие ще я
спазите. Относно докладната искам само да прогласуваме промяната в т.8.3., където са
конкретизирани училищата, към които има неиздължени субсидии, а именно: „Приема
неиздължените субсидии за финансиране на дейност „Ученически столове” за 2015г. в
размер на 72 212 лв. равняващи се на процентното изпълнение на собствените приходи и
изравнителната субсидия намалени с приходите от продажба на общинско имущество, и
приходите от ТБО по отчетни данни към 31.12.2015г. да бъдат разпределени и преведени на
СОУ „Свети Климент Охридски гр. Дългопол – 36 153 лв.; на ОУ „Христо Ботев” с. Цонево –
12 333 лв.; на НУ „Иван Вазов” гр. Дългопол- 11 546 лв.; на ОУ с. Партизани – 4 060 лв.; на
ОУ с. Поляците – 4 060 лв. и на СОУ с. Медовец - 4 060 лв. от третия транш на
изравнителната субсидия”.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, който е съгласен т.8.3. да придобие следният вид:
„Приема неиздължените субсидии за финансиране на дейност „Ученически столове” за
2015г. в размер на 72 212 лв. равняващи се на процентното изпълнение на собствените
приходи и изравнителната субсидия намалени с приходите от продажба на общинско
имущество, и приходите от ТБО по отчетни данни към 31.12.2015г. да бъдат разпределени
и преведени на СОУ „Свети Климент Охридски гр. Дългопол – 36 153 лв.; на ОУ „Христо
Ботев” с. Цонево – 12 333 лв.; на НУ „Иван Вазов” гр. Дългопол- 11 546 лв.; на ОУ с.
Партизани – 4 060 лв.; на ОУ с. Поляците – 4 060 лв. и на СОУ с. Медовец - 4 060 лв. от
третия транш на изравнителната субсидия”, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен
проекта за решение на Докладната записка от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на бюджета на Община Дългопол за 2016 година, индикативния годишен
разчет за сметките от ЕС и прогнозите по чл.82, ал.3 от Закона за публичните финанси с така
направените промени, да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
1. Злати Станев Златев
2. Добромир Василев Иванов
3. Катерина Димитрова Тончева
4. Радка Илиева Дукова - Русева
5. Александър Неделчев Александров
6. Красен Петков Железов
7. Недялка Диянова Филчева
8. Николай Иванов Христов
9. Даниела Маринова Костадинова
10.Халил Халилов Исмаилов
11.Хатидже Мехмед Чолак
12. Муталиб Шевкет Муталиб

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

„ЗА”
13. Насуф Юсуфов Насуфов
„ЗА”
14.Маринка Димитрова Иванова
„ЗА”
15. Борислав Благоев Николов
„ЗА”
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 52, ал.1 и
чл.21, ал. 1 т. 6, във вразка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от
Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016г. и ПМС №
380/29.12.2015г., Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 5-20
1.Приема бюджета на община Дългопол за 2016г. както следва:
1.1. По приходите в размер на 8 565 489 лв. в т.ч.:
1.1.1. приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 5 144 628 лв.
/Приложение № 1/ в т.ч.:
1.1.1.1. обща субсидия за делегирани от държавата дейности – 4 855 925 лв.
1.1.1.2. собствени приходи на звената на делегиран бюджет- 104 278 лв.
1.1.1.3. преходен остатък от 2015 г. – 184 425 лв., /приложение № 6/
1.1.2. приходи за местни дейности в размер на 3 420 861 лв. /приложение № 2/ в
т.ч.:
1.1.2.1. данъчни приходи – 343 100 лв.
1.1.2.2. неданъчни приходи – 990 039 лв.
1.1.2.3. изравнителна субсидия – 1 039 900 лв.
1.1.2.4. целева субсидия за зимно поддържане и снегопочистване – 74 400 лв.
1.1.2.4. целева субсидия за капиталови разходи – 402 000 лв.
1.1.2.5. финансиране – 571 422 лв.
1.1.2.6. преходен остатък – 0 лв.
1.2. По разходите в размер на 8 565 489 лв., разпределени по функции, групи,
дейности и параграфи, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности – 5 144 628 лв. /приложение № 3/
1.2.2. За местни дейности – 3 117 596 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 – 303265 лв.
/приложение № 4/.
1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината,
изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.
2. Приема числеността на персонала и разходите за заплати на местните
дейности и за делегираните от държавата дейности /без звената от системата на народната
просвета, които прилагат делегирани бюджети/, считано от 01.01.2016г., разпределени по
месеци, съгласно Приложение № 5
3. Приема прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи
договори, съгласно приложение № 6;
4. Определя максималния годишен размер на плащанията по дълга и поемането
на нов общински дълг:
4.1. Максимален годишен размер на плащанията по общинския дълг за 2016г. –
360 222 лв.
4.2. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2016г. – 137 854 лв.
4.3. Определя лимит за поемане на нов общински дълг – 1000 000 лв.

4.4. Определя максимален размер на общинския дълг към края на година – 639 778 лв.
5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
5.1. За СБКО на персонала, определени в рамките на 3 на сто на база начислените трудови
възнаграждения, включително и социалните осигуровки.
5.2. За представителни разходи на кмета на общината в размер до 10 000 лв.
5.3. За представителни разходи на Председателя на общинския съвет в размер до 5 000 лв.
5.4. За разходи за общински културни мероприятия – не по вече от 25 000 лв.
5.5. За разходи за общински спортни мероприяия – не по вече от 8 300 лв.
5.6. Помощи за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни и настанени в
заведения за социални услуги лица в размер за едно погребение - до 200 лв., включващо
разходите за издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, превоз на покойника, изкопаване
на гроб, и надгробен кръст.
5.7. Разходи за помощи по решение на общински съвет не по вече от 6 000 лв.
5.8. Средства за работно облекло, както следва:
- на всички наети по трудово правоотношение в бюджетната сфера – 150 лв.;
- на кметове, кметски наместници и зам. кметове – 200 лв.;
- на кмет на община и председател на общински съвет – 300 лв.;
- държавни служители – по Закона за държавния служител ;
5.9. Сума в размер на 4 000 лв. за изплащане на членски внос в сдружения, в които
членува общината.
5.10.Текущи субсидии за дейност на спортни клубове, регистрирани като юридически
лица с нестопанска цел – до 9 000 лв. Средствата ще се получават след доказване с
разходооправдателни документи за реално извършени разходи.
5.11. Текущи субсидии за издръжка на НЧ «Н.Й.Вапцаров» гр Дългопол– 5 500 лв.
5.12. Субсидии за подпомагане дейността на самодейните колективи – 4 500 лв.
5.13. Субсидия за археологически разкопки на територията на общината – 4 000 лв.
5.14. Субсидии за дофинансиране на маломерни паралелки – 20 000 лв.
5.15. Трансфери за подпомагане разходите за гориво на ПУ – Дългопол – 8 000 лв.
5.16. Субсидии за дофинансиране на фонд „Работна заплата” в Целодневните детски
градини – 60 000 лв.
6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз в размер на 1485981 лв., съгласно приложение № 7;
7. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за
периода 2017-2019г., съгласно приложение № 2 и № 4;
8. Определя Второстепенните разпоредители с делигиран бюджет през 2016 г.
 СОУ „Св. Климент Охридски” гр. Дългопол;
 ОУ „Христо Ботев” с. Цонево;
 ОУ „Христо Ботев” с. Партизани;
 ОУ „Митко Палаузов” с. Лопушна;
 ОУ „Васил Левски” с. Поляците;
 СОУ „Назъм Хикмет” с. Медовец;
 НУ „Иван Вазов” гр. Дългопол;
 ЦДГ „Детелина”;
 ЦДГ „Пролет”;
 ЦДГ „Щастливо детство”;
 ЦДГ „Първи юни”
 Общински детски комплекс
 Читалище „Н.Й.Вапцаров” гр. Дългопол;
8.1. Приема бюджетите на второстепенните разпоредители с делегиран бюджет както
следва:
 Бюджет на училищата – 3 324 417 лв., в т.ч. дофинансиране на маломерни паралелки –
20 000 лв.



Бюджет на Целодневните детски градини – 894 502 лв. в т.ч. за издръжка 200 000 лв. и
дофинансиране – 60 000 лв.
 Бюджет на ОДК – 27 692 лв.
 Читалища – 201 160 лв., в т.ч. дофинансиране на Читалище Дългопол– 10 000 лв.
8.2. Приема остатъка от неиздължените субсидии за финансиране на дейност „Ученически
столове” за 2014г. в размер на 28 300 лв. да бъдат разпределени и преведени на СОУ
„Свети Климент Охридски гр. Дългопол – 15 911 лв., на ОУ „Христо Ботев” с. Цонево –
6 430 лв. и на НУ „Иван Вазов” гр. Дългопол- 5 959 лв. от първия транш на изравнителната
субсидия за 2016г.
8.3. Приема неиздължените субсидии за финансиране на дейност „Ученически столове” за
2015г. в размер на 72 212 лв. равняващи се на процентното изпълнение на собствените
приходи и изравнителната субсидия намалени с приходите от продажба на общинско
имущество, и приходите от ТБО по отчетни данни към 31.12.2015г. да бъдат разпределени
и преведени на СОУ „Свети Климент Охридски гр. Дългопол – 36 153 лв.; на ОУ „Христо
Ботев” с. Цонево – 12 333 лв.; на НУ „Иван Вазов” гр. Дългопол- 11 546 лв.; на ОУ с.
Партизани – 4 060 лв.; на ОУ с. Поляците – 4 060 лв. и на СОУ с. Медовец - 4 060 лв. от
третия транш на изравнителната субсидия.
9. Определя като разпоредител с бюджет през 2016г. Общински Музей гр. Дългопол
с бюджет 40 070 лв.;
10. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2016г. в размер на 4 436 963 лв. и максимален размер на новите задължения за
разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016г. в размер на 3 609 837 лв.
11. Одобрява план-график за обслужване на просрочените задължения от минали години,
които да бъдат разплатени от бюджета за 2016г. в размер на 729 900 лв. и просрочени
вземания, които да бъдат събрани през 2016г. в размер на 744 522 лв., съгласно Приложение
№ № 8 и 9;
12. Възлага на кмета на общината:
12.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с
делегиран бюджет и разпоредители с бюджет.
12.2. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и
разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя.
13. При спазване общия размер на бюджета и при възникнали неотложни и доказани
потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго, предоставя
следните правомощия на кмета на общината:
13.1. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от
една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в
частта на местните дейности.
13.2. Да се разпорежда с резерва за непредвидени и неотложни разходи.
14. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
съфинансиране на общински програми и проекти;
15. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални
програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на
годишния план за развитие.
16. Разходването на бюджетните средства (без целевите средства) се осъществява при
съблюдаване на следните приоритети:
16.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на
предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови
възнаграждения и стипендии са приоритетни.
16.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за
обслужване на общинския дълг; за трудови разходи; за покриване на просрочените задължения
от минали години; за разходи, свързани с дейности, за които се събират такси; за хранителни
продукти; неотложни сезонни разходи – горива, ел. енергия, отопление, вода и неотложни
текущи ремонти.

17. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет
да разработят и представят в срок до 31.03.2016г. конкретни мерки за изпълнение на бюджета
за 2016г.
18. Приема бюджетната прогноза на контролираните от общината дружества, съгласно
приложение № 10
19. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно
Приложение № 11
Г. Георгиев – Кмет на Община Дългопол: Благодаря на всички общински съветници за
гласуването, приемам това единодушие като огромна отговорност, ще направя всичко
възможно да оправдая това доверие. Ще се постараем да увеличим приходната част и около
м. Юли да направим една актуализация в нужните посоки, има нужда от пари за спорта,
съответно и в Капиталовата програма, ако останат пари има какво да се желае, тъй като през
тази година остават по-малко за разпореждане. Ще предвидим средства и за довършване на
сграда Б, за да я санираме и да стане по-енергийно ефективна, както и последните две
училища. Така, че силно се надявам и ще направя всичко възможно да ограничим разходите
в рамките на бюджета, ако може и по-малко, от което всички ще страдаме. На кметовете
искам да кажа, че това, което си говорихме не е последно, в момента, в който са готови ще ги
приема отново да говорим за заплатите им и в момента, в който постигнем консенсус,
веднага ще внеса докладна, но всичко през тази година ще бъде съобразено със строга
финансова дисциплина, защото не я ли спазим ще ни отпуснат кредит, но после ще си го
търсят и от цялата работа ще задлъжнеем с още 1 млн. Трябва да направим всичко възможно
да се възползваме от тази глътка въздух. Благодаря Ви още веднъж!

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Злати Златев закри заседанието
на Общински съвет - Дългопол в 12:12 ч.
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