Разпространява се безплатно Брой 41, октомври 2019 г.

Георги Георгиев, кмет на община Дългопол:

Всяко поколение има по една
легенда, вие създавате нашата!

Г-н Георгиев получи официално кметската огърлица и ключа на общината,
а Злати Златев бе избран отново за председател на Общинския съвет

Подробности на 2 и 3 стр.

Уважаеми съграждани,
Благодаря Ви, че на 27.10.2019 г. за втори пореден път ми гласувахте доверие и ме
избрахте за кмет на община Дългопол.
Вярвам, че изборът Ви е правилен, защото излязох пред Вас с реалната оценка за
свършеното през изминалия мандат и с обещанието, че аз, екипът ми и новият Общински съвет ще продължим да работим за развитието на нашата община.
Сигурен съм, че високият резултат, който постигнахме на тези избори, не е случаен. Всички вие виждате положителните промени в община Дългопол и гласувахте
за това те да продължат. Само заедно можем да вървим напред и нагоре.
С уважение,
Георги Киров Георгиев,
Кмет на община Дългопол
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Всяко поколение има една
легенда, вие създавате нашата!

Георги Георгиев получи официално кметската огърлица
и ключа на Дългопол, а Злати Златев бе избран отново
за председател на Общинския съвет

“Вече приключиха политическите
страсти около изборите и оттук нататък мислете за просперитета на община Дългопол”. Това заяви областният
управител на област с административен център Варна Стоян Пасев при
откриването на тържествената сесия
на новия Общински съвет.
Церемонията се състоя в изпълнената до краен предел зала на
читалището в града. Под негово ръководство новоизбраните съветници и
кметове на населени места положиха
клетва пред своите избиратели. В
приветствието си той припомни, че
европейските програми са отворени
и общината трябва да се включи в тях
със свои проекти, както се казва, с летящ старт, защото само така може да
се подпомогне бъдещия просперитет
на хората в общината.
По традиция областният управител връчи на новоизбрания кмет на
града Георги Георгиев символите на
местната власт - огърлицата и ключа
на Дългопол.
“Чака ни още много работа - бяха
първите думи на стария нов кмет.
- Голямо доверие ми оказахте, изненадан съм. Изключително съм ви
благодарен. Всяко поколение има
една легенда, вие създавате нашата.
Благодаря Ви”.
Енорийският свещеник Иван Иванов отслужи празнична света литургия като поздрави и благослови

областния управител Стоян Пасев,
новоизбраните кметове и общински
съветници. Пожела им здраве, успехи
и благоденствие на полза роду.
По-късно председателят на общинската избирателна комисия
обяви окончателните резултати от
местните избори, които показват
разпределението на силите в новия
Общински съвет. В него ПП ГЕРБ
печели 8 мандата, Движение за права
и свободи – ДПС - 5 мандата, БСП за
България 2 мандата и Демократична

България – обединение - 2 мандата.
След полагането на клетвата с таен
вот общинските съветници избраха
Злати Златев (ПП ГЕРБ) за своя нов
председател. Той благодари на всички за оказаното доверие и обеща на
присъстващите, особено на младите,
че както тази сесия, така и на останалите, през следващите 4 години ще
бъдат публични и прозрачни. Всеки,
който желае, ще може да види с очите
си как се вземат решенията в местния
парламент.
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Местни избори – 27 октомври 2019, Община Дългопол, област Варна

Обобщени данни от избор на кмет на община – I тур
№

Партия, Коалиция, ИК

Гласове

Разпределение

8

Недялко Илиев Неделчев - НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ
НА БЪЛГАРИЯ

92

1.20%

14

Цвета Николаева Костова - Политическа партия АБВ (Алтернатива
за българско Възраждане)

105

1,36%

15

Емин Али Чакър - НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

235

3,05%

43

Георги Киров Георгиев - ПП ГЕРБ

4681

60,85%

55

Емурла Ахмед Емурла - Движение за права и свободи – ДПС

1618

21,03%

56

Александър Неделчев Александров - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

866

11,26%

-

Не подкрепям никого

96

1,25%

Обобщени данни от избор на Общински съвет
№

Партия, Коалиция, ИК

Гласове

Разпределение

8

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

72

1,16%

14

Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско Възраждане)

108

1,75%

Мандати

15

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

154

2,49%

43

ПП ГЕРБ

2763

44,67%

51

ВОЛЯ

39

0,63%

52

ПП ДОСТ

175

2,83%

55

Движение за права и свободи – ДПС

1512

24,45%

5

56

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

786

12,71%

2

576

9,31%

2

66
-

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
Не подкрепям никого

56

8
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Членове на Общински съвет –
Дългопол, за мандат 2019 – 2023
Общински съветници
от ПП ГЕРБ:

Злати Станев Златев
Роден през 1960 г. в
Дългопол. Средно образование получава в
СОУ „Св. Кл. Охридски“
– Дългопол. Завършил
е първото си висше
образование със специалност „Политикономия“, а второто – „Право“. Работил
в СОУ „Св. Кл. Охридски“ – Дългопол,
Младежки дом – Дългопол, Агробизнесбанк – клон Дългопол, ШУ „Епископ
Константин Преславски“ и като адвокат
на свободна практика. От 22 години е
член на Варненска адвокатска колегия. Общински съветник 4 мандата.
За втори път е избран за председател
на ОбС – Дългопол. Семеен, с 2 деца.
Катерина Димитрова Тончева
Родена в гр. Провадия. Омъжена, с едно
дете. Средно образование завършва в гр.
Дългопол. Учи висше
образование в ШУ
“Епископ Константин
Преславски”, специалност “Компютърна информатика”, а
по-късно и специалност “Право” във
ВСУ “Черноризец Храбър”. Управител
на фирма „ИННА – 9 – 8 ЕООД“ от 10
години. Започва втори мандат като
общински съветник от ПП ГЕРБ.
Гюлейдин Исмаил Кязим
Роден в гр. Варна.
Завършва средно образование в Техникум по
дървообработване – гр.
Варна. От 2009 г. работи
в сферата на частния
бизнес като управител
на фирма „Фериджан“
ЕООД със сфера на дейност - търговия. Има и автосервиз. Започва втори
мандат като общински съветник от
листата на ПП ГЕРБ.
Недялко Тодоров Михалев
Роден е през1963 г. в
с. Аспарухово, община
Дългопол. Средно образование завършва в
СОУ “Св. Кл. Охридски“
- гр. Дългопол. Работи
от 1985 до 2014 г. в
системата на МВР като
пожарникар в ПБЗН – Дългопол. От

2014 г., след 30 години трудов стаж в
системата, е пенсионер. В момента е
управител на специализиран малък
обект за дестилация, фирма ЕТ “Тодор
ТН – Недялко Михалев“. Женен, с 2
деца. Първи мандат общински съветник от листата на ГЕРБ – гражданска
квота.
Даниела Маринова Костадинова
Родена в гр. Провадия. Завършила средното си образование
в ТИХ „Д. Менделеев“
– гр. Варна. Омъжена,
с едно дете. Работи в
сферата на частния
бизнес – промишлена търговия. Учредител на ПП ГЕРБ – 2006 г. До 2016 г. е
в Управителния съвет на Общинското
ръководство на ПП ГЕРБ – Дългопол.
От 2016 г. е организационен секретар
на местната структура на ПП ГЕРБ.
Започва трети мандат като общински
съветник.
Стоян Николов Русев
Роден е през 1960 г.
в гр. Дългопол. Средно
образование завършва
в СОУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Дългопол.
Продължава образованието си в Техникум по
горско стопанство и дърводобив – гр.
Велинград. От 1981 г. до 1988 г. работи
в Горско стопанство – Провадия, от
1988 до 1999 г. в БТС „Чудните скали“, а
от 1999 г. в Горско стопанство – Цонево.
Първи мандат общински съветник от
квотата на СДС, в листата на ГЕРБ.
Катерина Красимирова Костова
Родена през 1991 г.
в гр. Дългопол. Средното си образование
завършва в СОУ – Дългопол. През 2013 г. завършва бакалавърска
степен, специалност
„Финанси“, а през 2015 г. получава
магистърска степен по специалност
„Публични финанси“ в Икономически
университет – Варна. От декември
2015 г. работи в община Долни чифлик,
като от януари 2019 г. е директор на
дирекция „Инвестиционна политика“.
За първи мандат общински съветник
от листата на ПП ГЕРБ.
Хасан Рафет Юзеир
Роден през 1961 г. в с. Цонево.
Средното си образование получава в
СПТУ по машиностроене в гр. Прова-

дия. Работи 10 години
в ТКЗС – с. Цонево. От
1989 г. работи в СЕП
Водно стопанство –
Варна като стругар, механик, началник гараж.
Понастоящем все още
работи там. Общински съветник първи
мандат от листата на ГЕРБ.

Общински съветници от
ПП „Движение за права и
свободи — ДПС“:

Шефкет Муталиб Шефкет
Роден е през 1982
г. в гр. Провадия. Завършил строителен
техникум в гр. Шумен.
След завършване на
образованието си започва частен бизнес
– собственик на фирма
за строителна дейност. Председател
на Младежката организация на ДПС в
община Дългопол. От 2019 г. е избран
за съпредседател на Общинската
организация на ДПС. Първи мандат
общински съветник от листата на ДПС.
Женен, с 2 деца.
Сабри Мустафов Сабриев
Роден е през 1985
г. в гр. Провадия. Завършва средното си
образование в СОУ
„Климент Охридски“ –
гр. Варна. Продължава
образованието си в
Медицински университет – Варна. След дипломирането си
работи в Спешна помощ – Провадия,
и като заместник семеен лекар. От
2015 г. работи в община Руен като
личен лекар. Започва първи мандат
като общински съветник от листата
на ДПС.
Тамер Нуредин Рафет
Роден през 1976 г. в
с. Цонево. Завършва
Техникум по обществено хранене – Варна.
Работи в чужбина по
специалността си от
техникума. От 2000 г. се
занимава с пчеларство,
а от 2005 г. е регистриран като земеделски производител.
Председател на местната организация на ДПС в с. Цонево. От 2019
г. е съпредседател на Общинската
организация на ДПС. Женен, с 3 деца.
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Бюлент Мехмед Мехмед
Роден е през 1976 г. в
с. Партизани. Завършва
Строителен техникум в
гр. Варна, специалност
“Строителство и архитектура”. Работи в строителството. От 2004 г.
до 2009 г. е технически
ръководител в строителна фирма в гр.
Варна. След 2009 г. работи в чужбина,
а от 2017г. е в „Инвесто“ ЕООД – Варна.
Започва първи мандат като общински
съветник от листата на ДПС.
Хатидже Мехмед Чолак
Родена е 1971 г. в с.
Партизани. Завършва
основното си образование в ОУ „Хр. Ботев“
- Партизани. Учи в ШУ
„Еп. Константин Преславски“. Работи като
учител в ОУ „Митко
Палаузов“ – с. Лопушна. Член е на ДПС
от 2000 г. Председател на местната
организация на ДПС в с. Лопушна. За
трети последователен мандат общински съветник от листата на ДПС.

Общински съветници
ПП „БСП за България“:

Александър Неделчев Александров
Роден в гр. Дългопол
през 1962 г. Средното си
образование завършва
през 1980 г. в ЕСПУ
„Климент Охридски“
- гр. Дългопол. Има висше образование, специалност „Математика“.
От 1991 г. е директор на
СУ „Св. Климент Охридски“. Зам. -кмет
е на община Дългопол през мандат
2003-2007 г. Председател на ОбС на
БСП и общински съветник, пети мандат.
Добромир Василев Иванов
Роден е в гр. Дългопол. Средно образование завършва в Техникум по жп транспорт
– Г. Оряховица. Работи
в системата на Бърза
помощ от 1988 г. Това е
третият му мандат като
общински съветник. Избран е от гражданската квота на „БСП за България”.
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Общински съветници от
“Демократична България
– обединение”
(Да, България, ДСБ,
Зелено движение):

Борислав Благоев Николов
Роден през 1972 г. в
гр. Търговище. Завършил средно образование във Второ СОУ „Ст.
Куцаров“ - Търговище.
Учи в Шуменски университет, специалност
“Българска филология”.
През 1996 г. преминава курс на обучение в ШЗО „Хр. Ботев“ – гр. Плевен, а
след това започва работа като учител
в ОУ „Митко Палаузов“ – с. Лопушна.
От 1999 г. е директор на ОУ „Христо
Ботев“ – с. Партизани. Председател
на ДСБ – Община Дългопол. Общински съветник трети пореден мандат.
Зам.-председател на Общински съвет
- Дългопол.
Теодор Златев Станев
Роден 1994г. в гр.
Варна. Средно образование получава в СОУ
„Св. Климент Охридски“
– гр. Дългопол. Завършва висше образование
в ШУ „Еп. Константин
Преславски“, специалност “Туризъм”. Работил е в хотел
„Гранд Марина“ – Златни пясъци. Неженен. Първи мандат като общински
съветник от листата на „Демократична
България – Обединение“.
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Кметове на населени места в община
Дългопол за мандат 2019 – 2023 г.
Мехмед Кодран – с. Рояк

Роден през 1961 г. в Дългопол.
Завършил Техникум по машиностроене – гр. Провадия. Работил в ЗХМ
– Провадия, до 1989 г. От 1990 г. до
2003 г. е кмет на с. Рояк. От 2003 г.
до 2011 г. работи в частния сектор
като земеделски производител. От
2011 г. до 2019 г. отново е кмет на
селото. На местните избори 2019 г.
е избран за кмет на селото за шести
път от листата на ДПС.

Недка Василева – с. Цонево

Родена през 1961 г. в с. Баня, община Карлово. Завършила Техникум
по механотехника в гр. Търговище
през 1980 г. Работила е в ТКЗС –
Цонево, 15 години. От 1996 г. работи
в кметство Цонево. Първият й мандат
като кмет е 2003–2007 г., а вторият –
2015–2019 г. През останалите години
е работила като специалист в кметство Цонево. На местните избори
2019 г. е избрана отново за кмет на
село Цонево от листата на ПП ГЕРБ.
Омъжена, с 2 деца.

Цеца Димова – с. Величково

Родена през 1959 г. в с. Цонево.
Завършила ПГ „Д. Благоев“ – Провадия, а след това Икономически
техникум – Варна, със специалност
икономист-счетоводител. Работила
е 11 години в ТКЗС – Цонево. От
1993 г. до 1995 г. е секретар в кметство Величково. От 1995 г. е кмет на
селото. На местните избори през т.г.
е избрана за кмет на Величково от
листата на ПП ГЕРБ.

Мария Георгиева – с. Аспарухово

Родена през 1975 г. в Дългопол.
Завършва средно образование в СОУ
„Св. Кл. Охридски“- Дългопол, през
1993 г. Работи в община Дългопол на
различни длъжности. През 2007 г. се
дипломира като магистър “Публична
администрация” в ШУ „Еп. Константин
Преславски“. Членува в ПП ГЕРБ от
2010 г. Избрана за кмет на с. Аспарухово от ПП ГЕРБ за втори последователен мандат. Омъжена, с едно дете.

Хасан Асан – с. Партизани

Роден е през 1969 г. в с. Партизани. Завършва е средното си
образование в Техникума по горско
стопанство и дърводобив – гр. Варна, със специалност “Техник-лесовъд”. Работи в чужбина, а след
завръщането си в Държавно горско
стопанство – Цонево. Член е на
ДПС от 2002 г. От 2011 г. е кмет на
село Партизани 3 последователни
мандата от листата на ДПС. Женен,
с 2 деца.

Халил Насуфов – с. Лопушна

Роден през 1967 г. в село Лопушна.
Средно образование завършва в
Техникума по обществено хранене
– гр. Търговище, през 1984 г. Три
години работи в Циментовия завод в
Девня, а през следващите 13 години
– в Германия. След завръщането си
работи в частния бизнес, а от 2012
г. във ВиК – Дългопол. Бил е общински съветник в мандат 2011-2015 г.
Избран е за кмет на село Лопушна
за мандат 2019-2023 г. от листата на
ДПС. Семеен, с 2 деца

Байзид Якубов – с. Поляците

Роден през 1964 г. в село Партизани.
Основното си образование завършва
в ОУ „Васил Левски“ – с. Поляците,
а средното в СПТУ по автотранспорт
– Провадия. Член на ДПС от 1993 г.
От 1999 г. до 2007 г. е бил кмет на с.
Поляците от листата на ДПС. В следващите години се е занимавал с частен
бизнес. На местните избори през 2019
г. е избран отново за кмет на селото
от листата на ДПС. Семеен, с 2 деца.

Мустафа Исмаил – с. Медовец

Роден през 1970 г. в Провадия.
Средното си образование получава
в Техникума по индустриална химия
„Д. И. Менделеев“ – гр. Варна. След
дипломирането си работи за кратко
в АТЗ – Девня, и заминава на работа
в Германия. След завръщането си от
1999 г. до 2007 г. изкарва два мандата
като кмет на с. Медовец. От 2007 г. до
2015 г. е общински съветник, а от 2015
г. отново е избран за кмет на селото.
Член е на ДОСТ и на местните избори
през т.г. отново печели надпреварата
за кмет на селото от тази партия. Семеен, с 2 деца.
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Кмет на кметство Аспарухово:
№

Партия, Коалиция, ИК

Гласове

43

Мария Христова Георгиева, ПП ГЕРБ

338

Разпределение
94.15%

-

Не подкрепям никого

21

5.85%

Кмет на кметство Рояк:
№

Партия, Коалиция, ИК

Гласове

Разпределение

15

Сесил Хасан Юмер, Национално движение за права и свободи

54

31.40%

55

Мехмед Али Кодран, Движение за права и свободи – ДПС

118

68.60%

-

Не подкрепям никого

0

0.00%

Кмет на кметство Партизани:
№

Партия, Коалиция, ИК

Гласове

52

Ахмед Мехмед Ахмед, ПП ДОСТ

186

Разпределение
29.86%

55

Хасан Хюсеин Асан, Движение за права и свободи – ДПС

429

68.86%

-

Не подкрепям никого

8

1.28%

Кмет на кметство Лопушна:
№

Партия, Коалиция, ИК

15

Рашид Мустафов Мехмедов, Национално движение за права и свободи

Гласове
41

Разпределение
8.37%

55

Халил Салиев Насуфов, Движение за права и свободи – ДПС

274

55.92%

68

Ниази Хасан Хасан, ИК Ниази Хасан Хасан

174

35.51%

-

Не подкрепям никого

1

0.20%

Кмет на кметство Медовец:
№

Партия, Коалиция, ИК

52

Мустафа Юнуз Исмаил, ПП ДОСТ

Гласове

55

Хайрула Расим Мехмедемин, Движение за права и свободи – ДПС

336

38.67%

67

Бекир Наил Бекир, ИК Бекир Наил Бекир

238

27.39%

-

Не подкрепям никого

9

1.04%

286

Разпределение
32.91%

Кмет на кметство Поляците:
№

Партия, Коалиция, ИК

Гласове

Разпределение

55

Байзид Шевкедов Якубов, Движение за права и свободи – ДПС

250

49.02%

69

Хасан Али Хасан, ИК Хасан Али Хасан

254

49.80%

-

Не подкрепям никого

6

1.18%

Кмет на кметство Цонево:
№

Партия, Коалиция, ИК

43

Недка Петрова Василева, ПП ГЕРБ

Гласове
725

Разпределение
59.18%

55

Тамер Нуредин Рафет, Движение за права и свободи – ДПС

409

33.39%

56

Нанка Гочева Райкова, БСП за България

86

7.02%

-

Не подкрепям никого

5

0.41%

Кмет на кметство Величково:
№

Партия, Коалиция, ИК

43

Цеца Найчева Димова, ПП ГЕРБ

Гласове
227

Разпределение
91.16%

56

Тодорка Петрова Колишева, БСП за България

19

7.63%

-

Не подкрепям никого

3

1.20%

Кмет на кметство Медовец, II тур:
№

Партия, Коалиция, ИК

Гласове

Разпределение

52

Мустафа Юнуз Исмаил, ПП ДОСТ

478

55.97%

55

Хайрула Расим Мехмедемин, Движение за права и свободи – ДПС

367

42.97%

-

Не подкрепям никого

9

1.05%

Кмет на кметство Поляците, II тур:
№

Партия, Коалиция, ИК

Гласове

55

Байзид Шевкедов Якубов, Движение за права и свободи – ДПС

270

Разпределение
50.47%

69

Хасан Али Хасан, ИК Хасан Али Хасан

261

48.79%

-

Не подкрепям никого

4

0.75%
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По проект подобряват енергийната
ефективност на сградата на общината
На 4 ноември 2019 г.
вр.и.д. кмет на община
Дългопол Мариана Николаева подписа с Държавен
фонд „Земеделие“ договор
за поредния спечелен
проект за основен ремонт
за въвеждане на мерки
за енергийна ефективност в административна сграда „Б“ на община
Дългопол - гр. Дългопол,
и многофункционална
сграда „Младост“ - гр.
Дългопол, по Процедура
№ BG06RDNP001-7.008

„Енергийна ефективност“.
Одобрената инвестиция е на стойност 211
728,12 лева и ще включва
дейности за повишаване
на енергийната ефективност - подмяна дограма,
топлинно изолиране на
външни стени, подмяна на
осветителна инсталация
и др.
Срокът за изпълнение
на проектните дейности
е 36 месеца. Предстои
стартиране на процедури
за избор на изпълнител.

Инфраструктура

От 25 октомври започна поетапното асфалтиране на улиците в обхвата на проект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Дългопол и с. Цонево, община Дългопол”, финансиран от Държавен
фонд „Земеделие”. В ход е асфалтирането с ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Христо Михайлов“, ул. „14“ в с. Цонево
и продължава с останалите по график.

