ПРОТОКОЛ

№13

от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 10.09.2016 г.

Днес, 10.09.2016 г. в гр.Дългопол, в залата на Общински съвет – гр.Дългопол от 10:00
часа, се проведе 13-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
7. Недялка Диянова Филчева – отсъства
8. Николай Иванов Христов – присъства
9. Даниела Маринова Костадинова – присъства
10.Халил Халилов Исмаилов – присъства
11.Хатидже Мехмед Чолак – присъства
12.Муталиб Шевкет Муталиб – присъства
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.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ВИД Кмет на община Дългопол, относно:
Формиране на маломерна паралелка в НУ "Иван Вазов" - гр. Дългопол за учебната
2016/2017г.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ВИД Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОСДКС
Становище:ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности"
2.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ВИД Кмет на община Дългопол, относно:
Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в
Предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията
на Община Дългопол на второ четене.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ВИД Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОСДКС
Становище: ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности" и Председателски
съвет
Зл. Златев – Предс. на ОбС: На Председателски съвет беше разгледан проекта за дневен ред
и към настоящият момент той е от 2 точки. Имате ли други предложения? Няма. Който е
съгласен проекта за дневен ред да бъде приет за дневен ред на днешното заседание, моля да
гласува!
Резултати от гласуването:

“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Приет Дневен ред:
1.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ВИД Кмет на община Дългопол, относно:
Формиране на маломерна паралелка в НУ "Иван Вазов" - гр. Дългопол за учебната
2016/2017г.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ВИД Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОСДКС
Становище:ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности"
2.Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ВИД Кмет на община Дългопол, относно:
Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в
Предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията
на Община Дългопол на второ четене.
Вносител: инж. Емурла Емурла – ВИД Кмет на община Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-Зам.-кмет ОСДКС
Становище: ПК„Образование, култура, младежки и спортни дейности" и Председателски
съвет
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Преди да пристъпим към т.1 от дневния ред, давам думата на гн Б. Николов – общински съветник, който ще отправи питане към Кмета на общината.
Б. Николов – Общ. съветник: Кога ще бъдат снабдени училищата с дърва за огрев?
Г. Георгиев – Кмет на Община Дългопол: В рамките на този месец всички училища ще
бъдат снабдени с дърва за огрев.
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ВИД Кмет на община
Дългопол, относно: Формиране на маломерна паралелка в НУ "Иван Вазов" - гр. Дългопол за
учебната 2016/2017г.
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: 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
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„ЗА”
16. Лъчезар Колев Лазаров
„ЗА”
17. Гюлейдин Исмаил Кязим
Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;
С 16 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание на
разпоредбата на чл.21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, вр. чл.11, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, ал. 3, т. 2
и ал. 4, ал.5,т.2 от Наредба № 7 / 29.12.2000 г. / изм. и доп. ДВ бр.75 / 24.09.2010 г., за
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и
групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общински съвет – Дългопол
прие:

РЕШЕНИЕ 13 – 1
I. Утвърждава маломерна паралелка в НУ „Иван Вазов”, гр. Дългопол, както следва:
● Маломерна паралелка – ІI клас – 12 ученици
ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от инж. Емурла Емурла – ВИД Кмет на община
Дългопол, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на децата в Предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските
училища на територията на Община Дългопол на второ четене.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е становището
на ПК „Образование, култура, младежки и спортни дейности” и Председателски съвет?
Ал. Александров – Предс. на ПК ОКМСД: Да бъде приет проекта за решение.
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Становището на Председателския съвет също е положително.
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” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Със 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21,
ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.59, ал.1 от Закона за предучилищното и
училищното образование, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 13 – 2
1. Приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата
в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община
Дългопол на второ четене.
Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Злати Златев закри заседанието
на Общински съвет - Дългопол в 10:30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ/
ПРОТОКОЛЧИК:
/ Д. ДИМИТРОВА/

