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Променяхме епохата, градихме много, направихме
всичко възможно да изберат Дългопол за град
Строихме денонощно, съревновавахме се със себе си и, едва когато хората видяха, че животът им се подобрява, ни повярваха, че Дългопол може да се превърне в
град, припомня бившият кмет Киро Георгиев по повод 50-годишнината на града
Киро Георгиев е роден на 20.09.1935 г. в Дългопол, където завършва местната гимназия. В казармата служи като граничар
в Малко Търново. След като се завръща от граничната бразда
го приемат на работа като технически секретар на общината.
По-късно става счетоводен бригадир в местното стопанство.
Ръководи 17 години РПК “Камчийска долина”. Национален първенец
е в системата на ПК за 1985 г. Носител е на златен орден на труда. Председател е и на завода за обков. Завършва ВИНС - Варна,
специалност “Счетоводство и контрол”. Два мандата е кмет
на Дългопол (1966-1974 г.). По негово време Дългопол е обявен за
град. Има син и дъщеря. Вече се радва на внуци и правнуци. Младежката му страст бе баскетболът, който оставя отпечатък
и днес върху стройната му фигура.
Зная от собствен опит, че човек сам
си пише биографията. Може да ти помогнат с “едно рамо” тук или там, но
всичко останало зависи от теб. Това го
разбрах още като млад, когато тренирах
баскетбол. Много е важна колективната
игра. Може да си силна личност, но ако
не успееш да привлечеш останалите в
името на победата, нищо не става. След
това приложих наученото от спорта и в
политиката, защото ме избраха за кмет в
началото на 1966 г. Бях едва 30-годишен,
младо момче, спортист. Тогава хората не
избираха директно кмета на населеното
място, а районните съветници. Те, от
своя страна, по време на общинска сесия
избираха кмета на населеното място. По
мое предложение избрахме за секретар
на общината Атанас Павлов, също много
добър баскетболист.
Преди да стана кмет, Дългопол бе
оформен като селище от градски тип.
Бе вдигната сградата на АПК-то, на универсалния магазин, имахме построено

читалище и кино. Напорният водопровод също беше готов, имахме водоеми
и кладенци. Бяха шосирани всичко на
всичко 4 улици. Помня, че първият
изграден водопровод на Дългопол е
положен през 1934 г., по времето на
кмета Христо Добрев. Дотогава хората
черпеха вода от кладенци. Имахме в
селото по централната улица десетина
чешми. Живеехме в източния край на
селото, близо километър от централната улица. Още са пресни спомените
ми как ходехме всеки ден до центъра
с кобилица на рамо за вода. С едната
ръка придържаш кобилицата, а с другата – пълна кофа.
Още при избирането ми на високия
пост знаех, че наближава 25-годишнината от социалистическата революция през
1944 г. Затова няколко селища щяха да
бъдат обявени за градове. От Варненски окръг бяха предложени Вълчи дол,
Белослав, Девня и Дългопол. Започна
своеобразно съревнование между тези

населени места, кой ще се представи
най-добре. Имаше специална комисия от
София, която обикаляше всеки месец, за
да проследи как се развива съответното
селище и да оценява възможностите му.
Знаех някои от предимствата на другите
селища. Във Вълчи дол улицата, която
тръгва от центъра до железопътната
гара, е застлана с павета. В Белослав
улиците им също имаха павета.
След като сформирах моя екип от специалисти си поставихме задача в края на
март да назначим поне 120 работници с
техника, които да се включат в строителните работи. От с. Боряна започнаха да
вадят камъни с помощта на командира
на бойното поделение Георги Милушев,
получихме и няколко камиона.
През цялото време ни държеше невероятен ентусиазъм, че можем да се
справим успешно със задачите, които
сме си поставили. Но и като всеки нормален човек изпитвах и известни съмнения.
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Когато започнахме бавно да преобразяваме Дългопол, през февруари 1966 г.,
хората не вярваха, че това е възможно.
Затова с думи и действия се опитвах да
ги убеждавам всеки ден, че това е възможно. Само трябва много, много работа,
за да превърнем селото в един модерен
град. Нашата цел бе първо да изградим
изцяло водопровода на Дългопол, защото хората все още нямаха достъп до
нормално течаща вода. Трябваше да
бъде изградена канализацията. След
това да оправяме улиците, пътищата,
бордюрите, тротоарите. На мястото
на сегашната сграда на общината се
помещаваше банката. Архитект Румяна
Петрова проектира новата сграда на
днешната община. Преди това тя бе
изградила проектите на местното АПК,
централния универсален магазин и сега
се зае с новата си задача. Имахме сериозен проблем, защото в местната преса
проектът за новата сграда на община
излезе предварително и се наложи да
давам обяснения за все още проектната
му готовност. Налагаше се да преместим
банковия клон на друго място. Имах
малки неприятности, но ги преодоляхме.
Затова бих казал, че всяка работа става
с хора, със специалисти, които са на мястото си и разбират от това, което вършат.
Междувременно укрепих финансовия
отдел с млади хора, наскоро завършили икономическото си образование във
Варна. Сред тях бяха Анка Вълчева,
Станка Желева, Райна Андонова и др.
Целта ми бе да събера млад екип от хора
в общината, с които да се разбираме и
постигаме определените цели.
Кипеше упорит труд през тези няколко
месеца. Нямахме достатъчно машини,
затова се налагаше се да копаем ръчно.
За 1 година от 40 км улична мрежа в
Дългопол ние изградихме 20 км. За онези
години това бе наистина сериозно постижение. По този начин се опитвахме да
променим и културата на хората. Защото
едно е да ходиш до чешмата на улицата
всеки ден, а съвсем друго е водата да
ти тече спокойно в къщата. По-късно ни
помогнаха от АПК-то с техника и така
улиците се копаеха по-лесно и бързо.
Оправихме първо водоснабдяването,
след това и самите улици, шосирахме ги
и накрая оформяхме тротоарите.
Дойде време да обновим центъра на
Дългопол. Проектът, който избрахме, бе
на уредника на музея Димитър Златарски. Погледнат от високо той представляваше прекрасна народна шевица.
Беше наистина много красив. Оправихме
централното дере, което често след поройни дъждове заливаше част от къщите
в селото. Направихме специален бетонен
цокъл и го покрихме изцяло.

Създадохме и специални комисии,
които да определят как да модернизираме кварталите, как да бъдат оформени. Бордюрите се варосваха и улиците
придобиха съвършено нов вид. На много
места изградихме прекрасни градинки
за отдих. И тогава забелязах, че хората
повярваха в самата идея, че Дългопол
наистина може ще стане град. Невероятното чувство витаеше някак във въздуха
и всички започнаха да осъзнават, че може
много скоро Дългопол да се превърне
в град. Намерихме и машини, с които
миехме и метяхме улиците.
След поредното посещение на коми-

сията, създадена от ЦК на БКП, която
инспектираше всяко населено място,
предложено да стане град, остана много
доволна. Така нашата увереност постепенно се предаваше на хората и затова
те повярваха, че ще станат граждани.
На 27 август 1969 г. чудото се сбъдна.
В 8 часа вечерта в централната емисия
“По света и у нас” говорителят Никола
Филипов обяви тържествено от малкия
екран, че с Указ №828/27.08.1969 г. на
Президиума на Народното събрание
за градове се обявяват Антоново,
Търговищко, Девня, Долни чифлик и
Дългопол. От надпреварата бе отпаднал Вълчи дол.
Радостната новината изкара хората
на площада, които вече официално
ставаха граждани. Цяла нощ музиката не
спря да свири. Да видите какво означава
всенародна радост. Малко по-късно, на
9 септември 1969 г., председателят на
Окръжния комитет на партията дойде на
официалната церемония по символичното връчване ключа на града.
По същото това време открихме
новата сграда на гимназията, два нови
селскостопански двора, подари се и духовата музика на гимназията, която много

скоро се превърна в културна институция
на нашия град. Гордея се, че успях да
допринеса с труда си, за всичко това.
Знаете, че кметът сам не е в състояние да
постигне толкова много, ако няма силен
екип, на който да се опре в работата си.
Ако знаете колко съмнения имах вътре
в душата си. Ами ако не ни изберат за
град? Ако се провалим с нещо, как ще
погледна хората в очите?
Виждате, всеки кмет прави възможното, според финансовите условия, които
му се задават. И по мое време нямаше
пари, както сега. Обаче имахме хъс за
много работа в името на хората. Много
добре се развиваше селското стопанство
в района.
Имах и някои драматични моменти.
Реших, че е необходимо по целесъобразност да отклоня 300 хиляди лв., предвидени за изграждането на нов музей в
града. Средствата бяха пренасочени за
изграждането и оборудването на нов цех,
който се превърна във филиал на варненския завод “Метал”. Е, наказаха ме за
отклонените целеви средства, отделени
от държавния бюджет, но така осигурихме
подготовката за работа на над 300 души
от Дългопол. Малко по-късно, Цех №8 бе
открит през август 1971 г.
Затова и днес казвам на моите деца
и внуци, че с думите и работата си човек
трябва да оставя следа. Да му повярват
и само така ще може да ги увлече след
себе си.
Виждам, че синът ми, настоящият
кмет Георги Георгиев, е разбрал посланието, което се опитах да му предам.
Че хората са най-важният капитал на
общината и трябва да работи за тях,
за тяхно добро. С тях може да постигне
много неща, когато е честен и откровен.
За грешките, които прави в работата
си и за победите, които извоюва. Тогава те разбират, че защитава техните
интереси и прави всичко по силите
си, за да постигне това, от което имат
необходимост. Вижте сега, в навечерието на 50-годишния юбилей на града,
улиците на града, парковете, детските
площадки, социалните дейности и помощта, която възрастните хора получават.
Работи се усилено. Всичко се обновява,
търсят се средства за развитието на инфраструктурата не само в Дългопол, но
и в другите населени места. Строителството продължава. Погледнете спорта
и културата в общината. За втори път
тук се провеждат държавните игри на
спортистите от малките населени места.
Лично министърът на спорта идва да ги
открие. За да се постигне всичко това,
се изискват не само средства, както
казват мнозина, но и хъс за работа,
пък и вкус - като го направиш да бъде
качествено, като за пред хората.
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Със спечелен от общината проект се дебатират
въпросите за значението на Европейския съюз
В периода 12-14 юли 2019 г. във
Вила Нова де Сервейра, Португалия,
се проведе втората среща по проект
„Европейското бъдеще е нашето бъдеще”, по който община Дългопол е
бенефициент и водещ партньор. Основната цел на проекта е да повдигне
въпросите за значението на ЕС и да
насърчи отговорността на гражданите
към европейските ценности. В събитието взеха участие 96 участници - 25
от тях бяха поканени делегации от
представители на местните власти:
община Дългопол (България), водена
от кмета на общината Георги Георгиев;
община Аксаково (България), водена
от кмета на общината инж. Атанас Стоилов; община Озило (Италия), водена
от Джовани Лигиос - кмет на общината;
община Нова Горица (Словения), водена от Горазд Божич - ръководител
на кабинета на кмета. Срещата беше
открита от Фернандо Ногейра - кмет
на община Вила Нова де Сервейра
и кмета на община Дългопол Георги
Георгиев (бенефициент по проекта).
В рамките на срещата от Мануела
Ферейра - координатора на проекта,
бе представен проект „Олимпийски
игри за европейските граждани - Без
граници за европейския дух”, насочена към присъединяване на различни
хора по възраст, националност, физически и здравен статус и изследване
„Какво означава ЕС за вас лично”.
Представители на възрастни хора от
Вила Нова де Сервейра и Санхенхо
се възползват от възможността да
представят опита си като участници

в проекта и „Какво означава лично ЕС
за Вас“ - ползите от това да си в ЕС
за възрастните хора.
Ръководителят на проекта Нели
Петрова представи проекта „Европейското бъдеще е нашето бъдеще”
и обяви конкурс в рамките на проекта
„Аз съм европеец”, който ще започне
през октомври 2019 г. във всяка от
партньорските общини.
Програмата продължи с представянето от всеки партньор за „Ползите
от ЕС за местните граждани, хора
с увреждания и възрастни хора” и
представянето от всеки партньор
на „Иновативни трансгранични и
транснационални дейности“. Представители на Вила Нова де Сервейра
и Томино, Испания, представиха проекта Remo Cerveira ADCJC и Vontade
Association - 2019 г.
Домакините организираха и пик-

ник в красивата природа на върха
на хълма, където се намира логото
на община Вила Нова де Сервейра,
и посещение на град Виана де Кастело, където имаше възможност да
се придобият знания за историята и
културата на Северна Португалия.
В програмата се проведоха и демонстрационни олимпийски игри с
участници от всички страни партньори
и от Испания. Община Дългопол се
включи в състезанието по баскетбол.
В залата за мероприятия всички
участници представиха в специално
обособени кътове традиционни за
страната си брошури, значки, предмети, кулинарни изделия и др. В края
на срещата се размениха подаръци
и приветствия към всички участници.
Щандът на община Дългопол представи продукти „Българска роза”, които са
емблематични за страната ни.
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XXIV Държавни игри на спортистите от малките селища - Дългопол 2019

Завоювахме сребро на баскетболното игрище

След оспорван финал младите състезатели на ОСК “Камчиец” (Дългопол)
останаха втори в надпреварата по
баскетбол във финалния турнир на Държавните игри на спортистите от малките
селища. Загубиха с малко от своя про-

тивник - отбора на пловдивското село с.
Рогош. За пловдивчани това е четвърта
титла през последните години и ги прави
неизменни фаворити на игрището. Трети
остана СК „Кария“ (Шабла).
При девойките победата завоюва

отборът на Перущица, побеждавайки
на финала тима на Велики Преслав.
На трето място остана отборът на
Поликраище, а на четвърто отборът на
СУ “Назъм Хикмет” - с. Медовец, които
представяха община Дългопол

Борците Волейболистите ни са четвърти
на Камчия
са трети в
крайното
класиране
Последните за месец юли, срещи
от XXIV Държавни игри на спортистите от малките селища се състояха в
дните от 18 до 22. 07.2019 г. в Спортния комплекс в с. Аспарухово. В тях
взеха участие отборите по волейбол
юноши и девойки, а класирането е
както следва: при юношите първото
място е за отбора на Омуртаг, второто за отбора на Суворово, третото
за отбора на Белослав и четвъртото
за домакините от Дългопол.
При девойките победата и първото

Средец е отборът по борба свободен стил, който излезе краен
победител във финалите на XXIV
Държавни игри на спортистите от
малките селища. На второ място се
класира отборът на Тополовград,
трети остана отборът на „Камчия“,
а четвърто място е за отбора на
Руен. Пети в крайното класиране се
наредиха състезателите от Раднево.
При момичетата първи стана отборът на Симеоновград, второто място
извоюва отборът на Средец, трети
остана отборът на Тича. Четвъртото
място е за отбора на Камчия.

място извоюва отборът на Кирково,
втори са момичетата от Любимец,
трети са Тополово, четвърти Суворово, петото място е за отбора
домакин.
Финалните и заключителни срещи
за XXIV Държавни игри на спортистите от малките селища ще се състоят
в дните от 29 до 31август 2019 г. на
стадион „Камчия“ – гр. Дългопол,
когато ще се проведат футболните
срещи, с които ще бъде закрито XXIV
издание на игрите.

Свиленградските шахматисти се окичиха с шампионската титла

На 15 юли се състоя финалният турнир по шахмат в
рамките XXIV държавни игри
на спортистите от малките селища. Партиите се играха в
залата на Спортния комплекс
в с. Аспарухово. Първи в турнира са състезателите на ШЦ
“Свиленград 2013” с 15 точки.
Втори в класирането останаха
ШК “Оборище” от Попинци, трети
- ССНЦ “Вихър 2002” от Вълчи
дол”. На четвърто място останаха ШК
“ГеБеДже” Белослав, пети - ОСК “Родина” - Суворово. А ето и класиране

по дъски: Стефани Данаилова - Свиленград, Васил Чардаков - Попинци,
Тунай Ертонов - Вълчи дол, Антония
Тонева - Свиленград.
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Трети сме в отборното
класиране по лека атлетика
В шестия ден на XXIV Държавните
игри на БАСС се проведе оспорваната
надпревара в редица лекоатлетически дисциплини. Тя включи отборите
на Ракитово, Костенец и Дългопол.
Девойките на Дългопол спечелиха
трето място, а юношите спечелиха 3-то
отборно място и много индивидуални
отличия.
Първенец при момичетата е отборът
на Ракитово, среброто е за Костенец.
При момчетата победители са Костенец.

Взехме медали в
Момичетата от ХК
отборната надпревара “Медовец” са трети в
по тенис на маса
турнира по хандбал
Успешно приключиха
и финалните срещи по
хандбал при момичетата и
момчетата на XXIV Държавните игри на спортистите от
малките селища. При момичетата за първото място се
състезаваха отборите на
ХК “Опака”, ХК “Белене”,
Дългопол и Медовец. Отборът на Белене заслужи
първо място, второ място
е за отбора на ХК “Опака”,
трети стана отборът на
Медовец, а четвърто място
е за отбора на домакините

Приключиха и финалните
срещи по тенис на маса
на XXIV Държавни игри на
спортистите от малките селища. Крайното класиране
при момчетата приключи
със златен медал за отбора
на Поповица, сребърният
медал е за отбора на Тополовград. Домакините участваха с два отбора - „Камчия
1“ и „Камчия 2“. Първият,
ръководен от треньора Н.
Николов, спечели бронзов
медал, а вторият - с треньор

Д. Денев, остана четвърти.
При момичетата отборът
от град Роман спечели златния медал. Участниците от
отборите се състезаваха
и индивидуално. На първо
място е Нина Петкова от
Роман, второ място е за
Теодора Богданова, също
от отбора на Роман, трети е
Алекси Костов от Поповица
и на четвърто място при
индивидуалното класиране
е за Карло Карчев от Тополовград.

от Дългопол.
При момчетата за първото място се състезаваха
5 отбора - ХК “Труд”, ХК
“Гложене”, ХК “Опака”, ХК
“Топлика”, заедно с домакините от Медовец. След
успешна и спортсменска
игра първо място спечели
отборът на ХК “Труд”, надигравайки на финала отбора
на Опака. ХК “Гложене”остана трети. На четвърто място
са представителите на ХК
“Топлика”. Пети се класира
отборът от с. Медовец.
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Решения на Общински съвет – Дългопол

57-мо заседание от 28.06.2019 г.
Решение 57-2
1. Общински съвет - гр. Дългопол приема
информация за организацията по подготовката на
училищата и ДГ за 2019/2020 учебна година.
Решение 57-3
Приема на първо четене Наредба за символите,
почетните знаци, отличията и почетните звания на
община Дългопол.
Решение 57-4
1. Приема Наредба за допълнение на Наредба
за условията и реда за прокопаване на елементите
на техническата инфраструктура.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
последващи действия във връзка с изпълнение
на решението.
Решение 57-5
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №33 за избор на финансова или
кредитна институция и финансов посредник на
община Дългопол.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
последващи действия във връзка с изпълнение
на решението.
Решение 57-6
Проект „С грижа за хората“ №
BG05M9OP001-2.040-0067 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания Компонент 2”, да
се изпълнява от общинска администрация Дългопол.
Възлага на кмета на община Дългопол да подпише Акт за възлагане/Заповед и всички изискуеми
документи.
Решение 57-7
1. Предоставя без заплащане по 5 (пет) м3 пр.
дърва за огрев от гори - общинска собственост нa
ветераните от войните от община Дългопол, за отоплителен сезон 2019 г. – 2020 г., съгласно приложен
списък неразделна част от настоящето решение.
2. Дървата за огрев да бъдат доставени до
домовете на ветераните от войните, находящи се
на територията на Община Дългопол.
3. Възлага на кмета на община Дългопол да
предприеме съответните действия за изпълнение
на настоящето решение.
Решение 57-8
1. Предоставя без заплащане по 5 (пет) м3 пр.
дърва за огрев от гори - общинска собственост нa
църковни и джамийски настоятелства, пенсионерски
и спортни клубове на територията на община Дългопол, за отоплителен сезон 2019 г.-2020 г.
2. Дървата за огрев да бъдат доставени до
адрес на църковни и джамийски настоятелства,
пенсионерски и спортни клубове на територията
на община Дългопол.
3. Възлага на кмета на община Дългопол да
предприеме съответните действия за изпълнение
на настоящето решение.
Решение 57-9
Приема Годишен доклад за наблюдение на
изпълнението на Общински план за развитие 2014
- 2020 г. за 2018 г.
Решение 57-10
Общински съвет - гр. Дългопол приема предоставената информация за организацията на дейността
по опазване на селскостопанската продукция.
Решение 57-11
Учредява право на ползване за срок от 10 години
върху поземлен имот - общинска собственост с

идентификатор 24565.1.168 и площ от 1.715 дка,
находящ се в местността „Дервенито“ по КК на гр.
Дългопол, за устройване на постоянен пчелин с над
10 пчелни семейства на Атанас Жечев Великов, с
адрес гр. Дългопол, ул. „Георги Димитров” № 162,
собственик на животновъден обект - пчелин с рег.
№ 9250-0349, срещу заплащане на годишна сума за
учреденото право в размер на 96.04 лева.
Упълномощава кмета на общината да извърши
всички законосъобразни действия по изпълнение
на решението.
Решение 57-12
Приема предоставеното за ползване моторно
превозно средство, марка «Isuzu», модел „Turquoise”,
32+1 места, рег. № СВ 5413 НН, движима вещ на
ОУ „Христо Ботев” – с. Партизани, за извършване
на превоз на деца и ученици във връзка с осигуряване на транспорта на пътуващите до средищните
училища и детските градини в община Дългопол, с
всички произтичащи от това права и задължения,
както и поемане техническото обслужване, и заплащането на всички данъци, такси, застраховки и
други разходи, регистрация и пререгистрация пред
съответните компетентни органи и произтичащи от
това права и задължения.
Възлага на кмета на община Дългопол да предприеме всички необходими действия по изпълнение
на взетото решение.
Решение 57-13
Дава съгласие за ползване на временно свободните средства по сметката за средства от ДФ
„Земеделие“ в размер на 110 000 лв. във вид на
заем по бюджета на община Дългопол, със срок на
възстановяване до 31.10.2019 г.
Предоставя от бюджета на общината краткосрочен заем в размер на 110 000 лв. на СУ „Свети
Климент Охридски“ гр. Дългопол, със срок на погасяване до 30.10.2019 г. за еднократно изплащане
на обезщетенията при пенсиониране.
Задължава кмета на община Дългопол да
извърши необходимите действия за изпълнение
на решението.
Решение 57-14
1. Приема актуализираната капиталова програма
по функции и източници на финансиране и по обекти
към 30.06.2019 г. в размер на 6 216 914 лв., съгласно
Приложението.
2. Приема вътрешно компенсирани промени по
бюджета към 30.06.2019 г. както следва:
2.1.Намалява заложеният план по параграф
10-00 „Издръжка“ в дейност „Други дейности по
икономиката“ със сумата - 6 070 лв. и завишава
планът по параграф 52-03 „Придобиване на МС и
друго оборудване“ със сумата - 2 485 лв. в дейност
„Други дейности по жилищното строителство и
благоустрояване“, и планът по параграф 53-00
в дейност „Общинска администрация“ с 3585 лв.
Решение 57-15
І. Утвърждава общинска транспортната схема за
територията на община Дългопол съгласно Приложение №1 към настоящата докладна.
II. Делегира изпълнението на своите функции по
възлагането на превозите на пътници по автобусните
линии за провеждане на процедура по реда на Закона за обществените поръчки на кмета на община
Дългопол и го оправомощава да предприеме всички
правни и фактически действия по подготовката на
процедурата, нейното провеждане и сключване
на договор.
III. На основание чл. 60, ал.1 от АПК допуска

предварително изпълнение на настоящото решение
от деня на приемането му.
Решение 57-16
Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2019 г. като
създава нова т. 6 към Раздел IV, а именно: Отдаване
под наем чрез публичен търг с явно наддаване за
срок от три стопански години (стопанските 2019/2020
г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г.) на необработваеми
поземлени имоти, собственост на община Дългопол,
както и стопанисвани и управлявани от общината
на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ, подробно описани в
Приложение № 1, неразделна част от настоящата
Докладна записка.
Определя начална тръжна цена на декар за
имотите в размер на 28.00 лв. (50% от началната
тръжна цена на декар за отглеждане на едногодишни
полски култури за земите от ДПФ на територията на
община Дългопол, определена със Заповед № РД
46-161/21.03.2019 г. на министъра на земеделието,
храните и горите). Задължително условие в тръжната документация да бъде забрана за отрязването
на дървета в поземлените имоти. Спечелилите
процедурата участници да заплатят гаранция за
изпълнение на договорите в размер на годишната
наемна цена за една стопанска година. При постъпили в общинска администрация допълнителни
заявления за предоставяне под наем на поземлени
имоти и след установяване от комисия, че същите са
необработваеми и наличната дървесина в същите
не притежава характеристиката на „ГОРА“ по чл. 2
от Закона за горите, дава съгласие с имотите да
бъде допълнено приложение № 1 от т. 6 към Раздел
IV от Програмата.
Упълномощава кмета на общината да извърши
всички законосъобразни действия по изпълнение
на Решението.
Решение 57-17
I. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2019
г. като включва:
1. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеални части с площ от 98 (деветдесет и
осем) кв.м, включени в дворно място, съставляващо
УПИ XXVI-77, кв 30, цялото с площ 915 кв.м по регулационния план на с. Поляците, при граници улица,
УПИ XVIII-78, УПИ XIX-78, УПИ XXII-78 и УПИ XXV77, подробно описан в АОС № 2855/11.06.2019 год.
II. Одобрява предложената пазарна оценка
изготвена по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС в размер
на 980.00 лв. (деветстотин и осемдесет лева) без
включен ДДС за общински имот представляващ
идеални части от 98 кв.м (деветдесет и осем квадратни метра) дворно място, съставляващо УПИ
XXVI-77, кв 30 по плана на с. Поляците, съгласно
АОС № 2855/11.06.2019 год. Данъчна оценка на
частта - 400.30 лв. (четиристотин лева и тридесет
стотинки).
III. Разрешава прекратяване на съсобственост
в урегулиран поземлен имот XXVI-77, кв 30 по
плана на с. Поляците, целия с площ от 915 кв. м
(деветстотин и петнадесет квадратни метра), чрез
продажба на 98 кв.м (деветдесет и осем квадратни
метра), собственост на община Дългопол, съгласно
АОС №2855/11.06.2019 г. на другия съсобственик,
съгласно Нотариален акт № Н.А №195, т.V, д.
1264/1998 г. (собственик на идеални части от 817
кв.м – Айтен Якубова Якубова), като същият заплати
пазарната цена на общинските идеални части в
размер на 980.00 лв. (деветстотин и осемдесет
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лева) без включен ДДС.
IV. Административните такси, такса вписвания и
всички останали разходи по придобиването на имота да бъдат за сметка на Айтен Якубова Якубова.
V. Упълномощава и задължава кмета на общината да предприеме законосъобразни действия, за
изпълнение на решението съгласно изискванията
на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
ОбС-Дългопол.
Решение 57-18
І. Определя във фонд „Настаняване под наем
на граждани с установени жилищни нужди” – апартамент №2 на І-ви етаж в жилищен блок, в УПИ VІІІ,
квартал 24 по плана на с. Цонево.
ІІ. Включва в годишната програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за
2019 г., жилище – частна общинска собственост:
апартамент № 2, с площ от 21 кв.м, находящ се
на първи етаж в жилищен блок, построен в урегулиран поземлен имот VІІІ, в квартал 24 по плана
на с. Цонево, описан в АОС №82/22.02.1999 г.,
ведно с прилежащото му избено помещение №2,
с площ от 9 кв.м.
ІIІ. Възлага и упълномощава кмета на общината
да предприеме действия по издаване на заповед
и настаняване в горепосочения недвижим имот
по реда и условията на Наредба №12 за условията и реда за настаняване в общински жилища и
продажбата им.
Решение 57-19
І. Включва в годишната програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за
2019 г., жилище – частна общинска собственост:
апартамент №3, с площ от 21 кв.м, находящ се
на първи етаж в жилищен блок, построен в урегулиран поземлен имот VІІІ, в квартал 24 по плана
на с.Цонево, описан в АОС №82/22.02.1999 г.,
ведно с прилежащото му избено помещение №3,
с площ от 9 кв.м.
ІІ. Одобрява пазарната оценка в размер 5500.00
лв. (пет хиляди и петстотин лева) без ДДС на
общинско жилище – апартамент №3, с площ от
21 кв.м, находящ се на първи етаж в жилищен
блок, построен в урегулиран поземлен имот VІІІ,
в квартал 24 по плана на с. Цонево, описан в АОС
№82/22.02.1999 г., ведно с прилежащото му избено
помещение №3, с площ от 9 кв.м. Данъчна оценка
на жилището -1232,60 лв. (хиляда двеста тридесет
и два лева и шестдесет стотинки).
ІІІ. Открива процедура за продажба чрез публичен търг с явно надаване на общинско жилище
– апартамент №3, с площ от 21 кв.м, находящ се
на първи етаж в жилищен блок, построен в урегулиран поземлен имот VІІІ, в квартал 24 по плана
на с. Цонево, описан в АОС №82/22.02.1999 г.,
ведно с прилежащото му избено помещение №3,
с площ от 9 кв.м.
ІV. Определя начална тръжна цена в размер
на 5500.00 лв. (пет хиляди и петстотин лева) без
ДДС, определена като пазарна стойност на имота
от независим оценител на недвижими имоти.
V. Възлага и упълномощава кмета на общината
да извърши продажба на горепосочения недвижим
имот по реда и условията на Наредба №12 за
условията и реда за настаняване в общински
жилища и продажбата им.
Решение 57-20
І. Включва в годишната програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за
2019 г., жилище – частна общинска собственост:
апартамент №6, с площ от 21 кв.м, находящ се на
втори етаж в жилищен блок, построен в урегулиран
поземлен имот VІІІ, в квартал 24 по плана на с.

Цонево, описан в АОС №82/22.02.1999 г., ведно с
прилежащото му избено помещение №6, с площ
от 9 кв.м.
ІІ. Одобрява пазарната оценка в размер 5500.00
лв. (пет хиляди и петстотин лева) без ДДС на
общинско жилище – апартамент №6, с площ от
21 кв.м, находящ се на втори етаж в жилищен
блок, построен в урегулиран поземлен имот VІІІ,
в квартал 24 по плана на с.Цонево, описан в АОС
№82/22.02.1999 г., ведно с прилежащото му избено
помещение №6, с площ от 9 кв.м. Данъчна оценка на
жилището -1273,70 лв. (хиляда двеста седемдесет
и три лева и шестдесет стотинки).
ІІІ. Открива процедура за продажба чрез публичен търг с явно надаване на общинско жилище
– апартамент №6, с площ от 21 кв.м, находящ се
на втори етаж в жилищен блок, построен в урегулиран поземлен имот VІІІ, в квартал 24 по плана
на с. Цонево, описан в АОС №82/22.02.1999 г.,
ведно с прилежащото му избено помещение №6,
с площ от 9 кв.м.
ІV. Определя начална тръжна цена в размер
на 5500.00 лв. (пет хиляди и петстотин лева) без
ДДС, определена като пазарна стойност на имота
от независим оценител на недвижими имоти.
V. Възлага и упълномощава кмета на общината
да извърши продажба на горепосочения недвижим
имот по реда и условията на Наредба №12 за
условията и реда за настаняване в общински
жилища и продажбата им.
Решение 57-21
Общински съвет гр. Дългопол дава съгласие
за извършване на основен ремонт и удължаване
на срока до 31.12.2025 г. включително за безвъзмездно управление на части от имот – публична
общинска собственост, находящ се в кв. 74, УПИ I по
регулационния план на гр. Дългопол на ул. „Райна
Княгиня“ № 17, представляващ поземлен имот с
идентификатор 24565.502.621.1 по КК на гр. Дългопол, подробно описан в АОС № 38/27.10.2010 г.
Одобрява допълнително споразумение към договора, сключен между община Дългопол и Агенция
за „Социално подпомагане“, съгласно приложението към писмо изх. № 0305-08-00-1121/12.06.2019
г. и вх. № 7709-127/17.06.2019 г. от Директора на
Дирекция за „Социално подпомагане“ гр. Провадия.
На основание чл. 60, ал.1 от АПК допуска
предварително изпълнение на настоящото решение от деня на приемането му. Упълномощава
и задължава кмета на общината да извърши
всички законосъобразни действие в изпълнение
на решението.
Решение 57-22
Дава съгласие за включване в капиталовата
програма на Общината за 2019 г. и закупуването
от собствени приходи следната движима вещ:
Автовишка с височина на стрелата не по-малко
от 14.00 метра на цена до 20 000.00 лв. /двадесет
хиляди/ с вкл. ДДС.
Възлага на кмета на общината да извърши
всички действия по изпълнение на решението.
Решение 57-23-1
1. Отпуска еднократна помощ в размер на
100 лв. на Атанас Радев Атанасов – жител на с.
Величково.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Решение 57-23-2
1. Отпуска еднократна помощ в размер на 100
лв. на Елена Марийкова Василева – жител на гр.
Дългопол.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
всичко необходимо във връзка с изпълнение на
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решението.
Решение 57-23-3
1. Отпуска еднократна помощ в размер на
200 лв. на Нели Илиева Михалева – жител на гр.
Дългопол.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Решение 57-23-4
1. Отпуска еднократна помощ в размер на
100 лв. на Ахмед Юмеров Османов – жител на
с. Партизани. Средствата да бъдат получени от
Славка Илийчева Сейфула.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Решение 57-23-5
1. Отпуска еднократна помощ в размер на
100 лв. на Айше Мустафа Осман – жител на с.
Партизани.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Решение 57-23-6
1. Отпуска еднократна помощ в размер на
100 лв. на Стефка Илиева Ангелова – жител на
с. Цонево.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Решение 57-23-7
1. Отпуска еднократна помощ в размер на
100 лв. на Райко Христов Иванов – жител на с.
Цонево. Средствата да бъдат получени от Стоянка
Маркова Иванова.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Решение 57-23-8
1. Отпуска еднократна помощ в размер на
100 лв. на Милан Раденков Станоев – жител на
с. Партизани.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Решение 57-23-9
1. Отпуска еднократна помощ в размер на 200
лв. на Севдалина Сергеева Великова – жител на
с. Цонево.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Решение 57-23-10
1. Отпуска еднократна помощ в размер на 240
лв. на Шермин Шабанова Хасан, класен ръководител на VII-а клас в ОбУ „Хр. Ботев“ с. Цонево.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Решение 57-23-11
1. Отпуска еднократна помощ в размер на 50
лв. на Петко Христов Челебиев – жител на гр.
Дългопол.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Решение 57-23-12
Отлага за разглеждане заявление с Вх. 94001066/06.06.2019 г. от Стефка Димитрова Паскалева,
адрес гр. Дългопол.
Решение 57-23-13
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
Заявление с Вх. № 9400-1067/06.06.2019 г. от
Александър Асенов Атанасов, адрес с. Цонево.
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Спомняте ли си тези места от
близкото минало в Дългопол?
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Успение на пресвета Богородица

„Радвай се благодатна Богородице, Господ е с
тебе, благословена си ти между жените“. На 15 август целият християнски свят чества деня „Успение
на пресвета Богородица“. След като се върнали от
Елеонската планина подир възнесението Христово, Светите апостоли прекарвали в Йерусалим,
очаквайки Утешителя обещан им от Спасителя.
Всички вярващи живеели в единодушие и любов
и непрестанно се молели. С тях била и майката
Христова и някои свети жени, които служели на
Господа през последните години на живота Му.
Понятно е колко радостно и утешително било
присъствието на Божията Майка за учениците,
които скърбели за раздялата със своя божествен
учител. Тя вероятно им предавала ония думи, които
според евангелист Лука „спазвала, като ги слагала
в сърцето си“ и всички вярващи гледали на нея с
любов и благоговение. Пресветата Дева е живяла
на хълма Сион в дома на св. Йоан Богослов, когото
сам Господ в последните минути на Своя земен
живот отдал като син – вместо себе си – на своята
пречиста майка; и от тогава Йоан, като я взел при
себе си вкъщи като своя майка. И след слизането
на св. Дух над апостолите пресвета Богородица си
останала в Йерусалим. Скъпи й били ония места,
гдето страдал и умрял нейният божествен син. Често
тя ходела да се моли на Голгота, на Елеонската
планина, в градината, гдето било погребано тялото
на Спасителя. Предполагат, че от нея християните
възприели благочестивия обичай да посещават
местата, осветени чрез присъствието на Господ
Иисус Христос. Когато цар Ирод почнал да гони
християните, пречистата Божия Майка заминала
за известно време в Ефес при св. Йоан Богослов.
Има предание, че тя посетила Света гора Атонска
и остров Кипър, където праведният Лазар, когото
нейният Син възкресил от мъртвите, бил епископ.
Ето какво разказва църковното предание - „Когато
апостолите хвърлили жребие кой къде да отиде, за
да проповядва Евангелието, пресвета Богородица
пожелала да дели с тях трудовете им и казала да
хвърлят жребий и за нея. На Божията Майка се
паднало Иверската земя и Света гора Атонска.
Но ангел Божи й се явил и казал да не напуска
за известно време Йерусалим. Няколко години
след това тя пожелала да посети Свети Лазар и
се отправила на кораб за остров Кипър. По пътя
се дигнала страшна буря. Корабът се отклонил от
пътя си, отдалечил се от Кипър и стигнал до Света
гора. Тук имало езически храм, пълен с идоли. Но
щом пресветата Дева слязла на сухо, идолите
паднали и Пресвета Богородица проповядвала на
изплашените жители за своя Син Иисус Христос.
Мнозина повярвали и Божията Майка казала: „Това
място ще бъде мой жребий, даден ми от моя Син
и Бог и аз ще му бъда застъпница!“. Затова отците
на св. Атонска гора и досега считат Божията Майка
своя особена покровителка и наричат Св. гора
„Жребий на Божията Майка“. Когато гоненията малко
поутихнали, Божията Майка се върнала в Йерусалим
и живяла там обкръжена от благоговейна любов.
Пресвета Богородица била на 64 години и
веднъж, когато се молела на Елеонската планина,
тя видяла пред себе си архангел Гавриил, който
държал в ръка палмово клонче. Той й възвестил,
че след три дни тя ще се престави отвъд: „Твоят

Син и Бог наш ще те вземе в Своето царство, за
да живееш и царствуваш с Него вечно!“. И, след
като й дал райското палмово клонче, се оттеглил.
С най-жива радост св. Богородица приела вестта
за своята близка смърт, понеже отдавна желаела
да се пресели във вечните обители. Тя коленичила,
дълго се молила и благодарила на Господа. Когато
тя се върнала у дома, св. Йоан Богослов бил поразен
от сиянието, което озарявало нейното лице. Тя му
известила за случилото се и започнала да се готви
за своята смърт.
Настъпил денят на нейното представяне. От
сутринта свещи горели в дома в знак на радост и
тържество. Апостолите се молели и славословели
Бога. Божията Майка възлегнала на украсен одър,
радостно очаквайки смъртта. Изведнъж в третия
час (9 часа) чудна небесна светлина озарила стаята. Покривът на къщата като че ли се разтворил
и чудно явление се представило пред очите на
вярващите. Сам Господ Иисус Христос в небесна
слава, обкръжен от ликове ангели и светци, слязъл
от небесата за душата на св. Богородица. „Душата
ми величае Господа – възкликнала тя – и духът
ми се зарадва в Бога, Спасителя мой, задето Той
милостно погледна смирението на рабинята Си“.
Господ повикал пречистата си майка за вечен
живот и след това се чуло пеенето на ангелите,
които славели с думите на архангел Гавриил:
„Радвай се, благодатна Богородице, Господ е с
тебе, благословена си ти между жените!“. Всички с
благоговение гледали на това преславно видение.
И когато след това пристъпили към одъра, на който
лежало пречистото тяло на Божията Майка, видели,
че лицето й сияе като слънце и чудно благоухание се
разляло по стаята. Сърцата на всички присъстващи
се изпълнили с неизказана духовна радост. Когато
дошло време за погребение, апостолите вдигнали
одъра и с пеене на псалми го занесли през град
Йерусалим в село Гетсимания. Напред вървял св.
Йоан Богослов, държейки в ръка райското клонче.
Всички вярващи вървели подир пречистото тяло,
над което се носел сияещ във вид на кръг облак,
който озарявал цялото шествие, и ангелското пение
се сливало с гласовете на вярващите. Много жители
от града, като видели това чудно шествие, се присъединили към него. Но когато юдейските архиереи
и началници узнали, че такава чест се оказва на
починалата Майка Христова, те пратили въоръжени
войници, за да разгонят събралата се тълпа и да
отнемат от християните тялото на Божията Майка
– те искали да го изгорят. Но когато войниците се

приближили, сияещият кръг изведнъж се спуснал
и като че ли с каменна стена оградил шествието,
а пратените войници били внезапно поразени от
слепота. По-късно някои от тях повярвали и били
изцерени при гроба на Пресвета Майка Божия.
Апостолите погребали тялото в пещерата при село
Гетсимания и затворили с камък входа й. В продължение на три дни те се молили непрестанно при
гробницата и през всичкото време над това място
пеели ангели. На третия ден след успението на св.
Богородица пристигнал ап. Тома. Той много се огорчил, че пристигнал твърде късно и не заварил жива
пресвета Богородица. В желанието си да го утешат
апостолите му предложили да отвалят камъка от
гроба, за да може да се поклони на пречистото тяло.
Но когато влезли в пещерата, видели, че е празна
и че на мястото, гдето било положено тялото на
Божията Майка, останала само плащеницата, с
която я били покрили.
Апостолите в недоумение молили Бога да им
открие тайната на това чудно събитие и в същия ден
тя им била разкрита. Като се събрали на обща трапеза, те беседвали за успението на св. Богородица.
Трябва да се има предвид, че на своята трапеза те
имали обичай да оставят едно празно място и да
турят на него хляб за възкръсналия Господ Иисус
Христос. След ядене те вдигали тоя хляб, наричан
„част Христова“, и като славели Пресвета Троица,
казвали: „Господи Иисусе Христе, помагай ни!“ След
това разделяли тоя хляб помежду си и го изяждали
като благословение от Иисуса Христа. Тоя път, в
същото време, когато станали от трапезата, за да
въздигнат Христовата част, изведнъж чули ангелско
пение и, като отправили очи към небето, видели
на облаците пречистата Божия Майка, сияеща от
слава и обкръжена от ликове ангели: „Радвайте
се! – казала им тя, – защото с вас съм през всички
дни!“. Изпълнени от неизказана радост, те вместо
обикновената си молитва извикали: „Пресвета
Богородице, помагай ни!“. Оттогава апостолите повярвали, че Пресветата Божия Майка възкръснала в
третия ден след успението си и с тялото била взета
на небесата. В памет на това нейно явяване пред
апостолите Светата Църква наредила да се прави
възношение „Панагия“ (въздигане хляб) в чест на
пресвета Богородица. По-късно над пещерата, гдето
било положено тялото на Божията Майка, издигнали
църква и оттогава започнали да празнуват Успението на Божията Майка. Този е един от дванадесетте
велики празници на църквата.
Имен ден на този светъл празник имат: Мария,
Марийка, Марияна, Мариана, Мика, Мара, Мариета,
Мариела, Мариан, Мариян, Марта, Марчела, Марио,
Марчо, Марий.
На светлия празник от 08:30 ч. в храм “Св. преп.
Иван Рилски” в Дългопол ще отслужа празнична
Света литургия и водосвет за здраве, успехи,
дълголетие. Заповядайте на този светъл празник с
Вашето присъствие молитвени слова да отправим
молитвите си към Божията Майка, която е и нашата
закрилница и застъпница пред Бог.
Честит празник, на всички вас пожелавам здраве,
успехи, дълголетие, доброта, щастие и божието
благословение да е с вас и вашите семейства. Мир
вам и благоденствие!
Иконом Иван ИВАНОВ - 0888034550 / 0888758021
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Проект „Аз и ти – палитра от чистота, единство и красота“
Конкурсна процедура 33.16 – 2017, Договор № БС – 33.16 – 2 - 008/03.10.2017г.
Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ” – гр. ДЪЛГОПОЛ, общ. ДЪЛГОПОЛ, обл. ВАРНА, ул. „ИВАН ВАЗОВ”
№ 11, тел.: 0517 22 283, E-mail: nu_dalgopol@abv.bg

В НУ „Ив. Вазов“ – гр. Дългопол, приключи проект
„Аз и ти – палитра от чистота, единство и красота“
„Вазов – това сме ние,
Вазов – това е народът наш,
Вазов – това е България“
– под това мото премина
последната изява на планираните и реализирани дейности на групите и клубовете
по проект „Аз и ти – палитра
от чистота, единство и красота“, финансиран от ЦОИДЕУМ – гр. София. Проектът
бе одобрен за двугодишен
период, в който ученици и
учители вложиха идеи, сили
и невероятни емоции при реализирането на плануваните
дейности.
Две години учениците
от Начално училище „Иван
Вазов“ – гр. Дългопол, подпомагани от педагогическите
специалисти, от своите родители, от общественици и
изявени личности, работиха
и популяризираха проектните решения.
За Начално училище
„Иван Вазов“ този проект
към ЦОИДУЕМ е вторият,
по който работи. Училището
кандидатства с огромно желание и работи с такова по
Конкурсна процедура 33.16-

2017, Договор № БС-33.16-2008/03.10.2017 г., Приоритет
2 „Развиване на дейности,
гарантиращи равния достъп
до качествено образование
за децата и учениците от
етническите малцинства,
включително и за преодоляване на сегрегацията и
вторичната сегрегация на
децата и учениците от етническите малцинства“.

Проектът бе насочен към
това да покажем отношението към децата и учениците
от етническите малцинства,
към техните постижения,
тяхното развитие, съхраняването им като личности.
Приоритет бе обхващането
и задържането на децата и
учениците с нисък социален
статус на семейна среда в
училище, намаляване броя
на отсъствията, приобщаването им към живота в училище, като акцентирахме върху
премахване различията,
възпитание в толерантност
и взаимно уважение. Това
постигнахме чрез реализиране на дейностите:
– извеждане на деца и
ученици от обособената
етническа махала с цел преодоляване на сегрегацията,
чрез осигуряване на транспорт до училище и обратно;
– допълнително обучение
за овладяване на българския
език;
– допълнително обучение
за подготовка за НВО – ІV

клас, като тези дейности
се реализираха с педагогически специалисти и с
ученици наставници, като
целта е ръка за ръка да са
обучението и възпитанието в
приятелство, толерантност,
уважение;
- клуб „Аз съм българче“
– усвояване на българския
език с четене, преразказване, драматизиране на
приказки, разучаване на
стихове, рецитиране;
– „Да постъпим в първи
клас като приятели“- лятно
училище
– посещение на културни и исторически обекти в
България.
В дейностите по проекта
бяха обхванати по-голям
брой ученици от етнически малцинства, ученици,
за които се опитахме да
създадем чрез проектните
дейности равен достъп до
образование, да провокираме интереса им към ученето,
към редовното посещение на
училището, към засилено же-
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лание за изява и творчество.
Включени бяха 117 ученици от І–ІV клас и деца от
подготвителна група.
За дейност „Извеждане
на деца и ученици от обособената етническа махала“
бе осигурен транспорт за
децата и учениците от етническата махала до училището и обратно. Всеки учебен
ден учениците излизаха на
определените спирки и се
качваха на осигурения за тях
транспорт, за да пристигнат
безпроблемно в училище.
Това бяха децата, които
нямат възможността да
имат лични превозни
средства и при влошено
време да бъдат докарани в училище; това бяха
децата, които трябваше
в дъжд, студ и сняг да
вървят някои леко облечени, някои с пречупени чадъри, някои без
такива или просто да
се откажат да станат от
леглото и да тръгнат за
училище. За тях транспортът беше комфорт,
беше необходимост, за
да се почувстват равни,
забелязани и значими.
Обхванати бяха 48 деца
и ученици.
В групата за овладяване на български език
три пъти седмично учениците четяха, разказваха,
драматизираха, подкрепяни
бяха от свои съученици,
които са напреднали в обучението си по български
език, показваха наученото
пред своите съученици, родители и гости. В стремежите
и желанията за постигане
на положителни резултати, учениците и техните
родители организираха и
пресъздадоха обичаи от различните етноси, участваха
в организираните коледен,
първомартенски, великденски и др. спектакли. Най-ин-

тересни бяха съвместните
занимания със съучениците
(ученик учи ученик). В тези
моменти учениците добиваха самочувствие и вяра
в собствените си възможности. От ученика, седнал
безлично на последния чин,
ученикът се чувства като
първият в класа, с винаги
вдигнатата ръка за верен и
правилен отговор.
Клуб „Аз съм българче“
бе формата, в която непрекъснато имаше желаещи
ученици да бъдат включени
в заниманията. Разгледано

завоюваха трето място, а
ученичката Аслъ Ахмедова
зае второ място при индивидуалните изпълнители.
За малкото провинциално
училище участието в национален конкурс и получената
награда си е чиста гордост.
Наградата провокира малките участници и те се подготвиха с композиция за общинския конкурс, посветен
на Апостола на свободата
Васил Левски. Отново се
окичиха с награда – Първа
награда и Наградата на ЦЛП
– гр. Дългопол. Ученичката

бе творчеството на български автори, разучени бяха
стихове, правиха се опити
за написване на такива,
подготвяха се рецитал-конкурси, конкурси за добър
рецитатор, за добър четец,
за добър разказвач, за добър
артист. Учениците от клуба
участваха в Национален
рецитал-конкурс за поезия,
проза и песен „Поезия и песен на Балкана” – Дряново,
18 и 19 октоври 2017 г., като
представиха литературно-музикалната композиция
„Времето оставя летопис“ и

Натали Андонова спечели
първа награда при индивидуалните изпълнители.
През 2019 г. клуб “Аз съм
българче” се представи отново на общинския рецитал
конкурс, посветен на Васил
Левски, и този път освен
Първа награда, спечели и
специалната награда на
кмета на града Георги Георгиев. Аслъ Алиева зае първо
място при индивидуалните
изпълнители. И абсолютно
силният финал със спектакъл “Вазов – това сме ние,
Вазов – това е народът наш,

се издава от
Общинска администрация – Дългопол
гр. Дългопол, обл. Варна
ул. „Георги Димитров“ №105
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Вазов – това е България”,
изнесен в гр. Сопот в къщата
музей на поета. Вълнуващо
преживяване за малките
участници, заредени с хъс,
енергия, самочувствие на
значимост и възможности.
Те не грееха, те просто блестяха. Да рецитираш, пееш
и пресъздаваш моменти от
разкази и повести на Вазов
в родния му дом, там където
е живял, творил и докосвал
до вещите, които виждаш, е
приказно преживяване за децата. Гости на изявата бяха
група ученици от Центъра
за работа с деца в гр.
Сопот и посетители на
музея.
Активно се включиха
децата от подготвителна група в лятното училище през месец юни
2018 и 2019 г. Това са
бъдещите първокласници на училището,
децата, които трябва
да се опознаят, да възприемат училището
като своя втори дом,
да усетят топлината на
училищния колектив и
отношението към тях,
за да пристъпят на 15
септември с уверена
стъпка по утъпкан път,
който е по-лек и по-приемлив. За тях, освен
организиран транспорт
от махалата до училище и
обратно, се организираха
различни игрови дейности
и ситуации. Те бяха готвачи,
бяха герои от приказки, бяха
плувци в басейн, бяха работливи пчелици, танцуваха,
пяха и играха до насита.
Проектните дейности ще
продължат да се изпълняват
в училището и след приключване на проекта.
ЦОИДУЕМ е партньор,
подкрепа и надежда. Отворени сме към тяхната
дейност и с удоволствие ще
продължим да работим с тях.

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП:
Мариана Николаева – зам.-кмет, Юлияна Манолова – секретар
МКБППМН, Пламен Минасов – редактор
Тел: 0517/22-185
ПРЕДПЕЧАТ: „Медиа бокс“ ЕООД, ПЕЧАТ: „Алфа дизайн“ ООД
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26 август (понеделник)
30 август (петък)
1. 18:00 ч. (градски площад) – Тържествено
1. 08:30 – 11:00 ч. (градски стадион) - Футиздигане на знамена, литургия и откриване
болна среща БАСС - деца XXIV Държавни
на бюст-паметник на Васил Левски – Апосигри на спортистите от малки селища
тола на свободата, с участието на почетен
2. 17:00 – 19:00 ч. (градски стадион) - Футкараул от ВМС
болна среща БАСС - деца XXIV Държавни
2. 19:00 ч. (градски площад) – Тържествен
игри на спортистите от малки селища
концерт на Духов оркестър „Дико Илиев“
3. 20:00 ч. - (градски площад) - Концертна
– гр. Дългопол
програма с участието на ансамбъл „Добруджа“.
27 август (вторник)
1. 18:00 ч. (НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1896) - Тър- 31 август (събота)
жествено заседание на ОбС – Дългопол, и
1. 10:00 ч. (хиподрум – гр. Дългопол) - Конни
церемония по удостояване със звание „Занадбягвания
служил гражданин“ на Община Дългопол
2. 09:00-12:00 ч. - (градски стадион) - Финални футболни срещи – БАСС - деца - на28 август (сряда)
граждаване и закриване на XXIV Държавни
1. 10:00 ч. (зала ОбС, сграда Б) – „Златна
игри на спортистите от малки селища
сватба“ - ритуал
3. 17:00 ч. - (градски стадион) - Официална
2. 17:00 ч. (зала ОбС, сграда Б) – Представяцеремония по награждаване на футболине на книгата „Градецът на Камчия“, автор
сти ветерани и футболна среща между
Румяна Казакова
ФК „Камчиец“ (Дългопол) и ФК „Атлетик“
3. 18:00 ч. (зала ОбС, сграда Б) Представяне
(Провадия) - ветерани
на книгата „Див огън“, автор Анчо Калоянов
4. 20:00 ч. (градски площад) - Концертна про29 август (четвъртък)
грама с участието на оркестър „Канарите“
1. 17:00-19:00 ч. (градски стадион) - Футбол5. 22:00 ч. (градски площад) - Празнична заря
на среща БАСС - деца, XXIV Държавни игри
1 септември (неделя)
на спортистите от малки селища
1. 09:00 ч. (баскетболна площадка - градски
2. 19:00 ч. (градски площад) - празничен конпарк) - Баскетболна среща - ветерани –
церт на любителските състави на община
младежи
Дългопол с водещ Галя Асенова
2. 10:30 ч. (градски парк) - Турнир по борба
– мъже.

