Разпространява се безплатно Брой 42, 17 декември 2019 г.

Уважаеми жители на община Дългопол,
На прага сме на Новата 2020 г. През отиващата си 2019 всички ние дадохме своя принос
за развитието на общината ни и постигнахме
добри резултати. Положихме много усилия за
положителната промяна на облика на Дългопол
и достойно отбелязване на 50-годишнината от
обявяването му за град. Със силната подкрепа,
която ми дадохте на местните избори,се надявам,че съм оправдал вашето доверие и очаквания от предишния ми мандат. Вярвам, че и
в този ще работим заедно, още по-уверено и
отговорно за благоденствието на общината ни.
Приемете моите най-искрени пожелания за
много здраве, обич, късмет и благополучие за
Вас и Вашите семейства.
Пожелавам на всеки от Вас да посрещне
тези светли празници – Коледа и Нова година,
с най-скъпите си хора, да почувства топлината
на семейния уют и обичта на близките си.
Весела Коледа и щастлива
Нова година!
Георги Георгиев,
Кмет на община Дългопол

За да събудим коледния дух и внесем настроение в
навечерието на празниците, за поредна година ритуално запалихме коледните светлини на елхата. Този път
символичното им включване извърши Мариана Николаева
– зам.-кмет на община Дългопол.
Най-нетърпеливи на площада през това време се
оказаха децата, които бурно аплодираха включването
на многобройните разноцветни лампички. Техните
светлинки озариха площада и създадоха топлота и уют
като за истински празник.
Скъпи съграждани,
От мое име и от името на всички общински
съветници Ви поздравявам с настъпващите светли
християнски празници – Рождество Христово и
предстоящата Нова година!
Приемете сърдечните ни пожелания за здраве,
уют и късмет във всеки дом, за благополучие и
воля за реализиране на всички Ваши начинания.
Нека изпратим с радост старата година и посрещнем с вяра и надежда новата 2020
година. Нека бъде мирна и спорна!
Весела Коледа и щастлива
Нова година!
Злати Златев
Председател на ОбС - Дългопол
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В навечерието на Коледа

Деца участваха в благотворителен базар в помощ на Теодора

Всяка година МКБППМН – Дългопол, организира „Коледна работилница“. Тази година тя се помещава
в Къщата на културата в Дългопол.
Под ръководството на обществените
възпитатели към МКБППМН ученици от СУ “Св. Климент Охридски“ с
много желание и творческо въображение изработиха коледни картички
и сувенири, които предоставиха за
закупуване на благотворителния
базар в помощ на Теодора Жечева.

Той бе организиран с цел събиране
на необходимата сума за спешна
бъбречна трансплантация. Участниците в работилницата успяха да
продадат почти всички свои изделия
и събраха сумата от 100 лева. Тя бе
прибавена към събраните от билети
и кутии пари. С радост можем да
кажем, че жители и гости на града
отвориха сърцата си за благородната
кауза и събраха 4306 лева, които ще
увеличат събраната до момента сума.

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
Кметът на Община Дългопол отправя покана за участие
в обществено обсъждане на:

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА НА
ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ЗА 2020 г.
Обсъждането ще се проведе на 08.01.2020 г. от 17.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Дългопол (сграда № 2 на Община
Дългопол).
Проектът на бюджета на Община Дългопол ще бъде публикуван на
интернет страницата на общината и ще е на разположение в Центъра
за услуги и информация на гражданите.
Писмени предложения и становища ще се приемат в деловодството
на Община Дългопол и на електронен адрес obshtina@dalgopol.org
За допълнителна информация, справки и въпроси – тел. 051722185,
вътр.31.

Със своята отзивчивост те запалиха
искрата на надеждата за една майка,
която иска да има пълноценен живот
със семейството си. Инициативата
за благотворително набиране на
средства за операцията на Теодора
ще продължи. Всеки, който иска да
се включи, може да го направи, като
дари сума или си закупи сувенир от
базара във фоайето на читалището
на 19. 12. 2019 г. преди Коледния
концерт.
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СТАЖАНТ-ОДИТОР В
ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДЪЛГОПОЛ

КОНКУРС
за длъжността „Стажант – одитор“ в звено за
Вътрешен одит в Община Дългопол
в) да имат завършено висше
На основание Заповед №
1303/04.12.2019 г. на Кмета на Община образование и придобита образоДългопол и чл. 91 от Кодекса на труда вателно-квалификационна степен
„магистър” или „бакалавър;
г) в рамките на две години от
О Б Я В Я В А:
Конкурс за длъжността: „Стажант – назначаването, „стажант-одиторът”
одитор” в Звеното за вътрешен одит трябва да положи успешно изпита за
вътрешен одитор в публичния сектор
в Община Дългопол.
1. Вид правоотношение – трудово, и да придобие сертификат „вътрешен
като с одобрения кандидат се сключва одитор в публичния сектор”, издаден
трудов договор със срок за изпитване от министъра на финансите.
3.2. Допълнителни изисквания към
6 (шест) месеца в полза на работодателя при спазване изискванията на чл. кандидатите:
а) придобитото висше образова107а от Кодекса на труда.
2. Кратко описание на длъжността ние следва да е в едно от следните
„Стажант – одитор”, съгласно длъж- професионални направления: „Икононостната характеристика:
мика”, „Право” или „Администрация и
Стажант-одиторът, чрез изпълне- управление”;
б) познания в областта на основние на служебните си задължения, помага на Община Дългопол да постигне ната нормативна уредба, свързана с
целите си, като прилага систематичен изпълнение на задълженията за длъжи дисциплиниран подход за оценява- ността: Закон за вътрешния одит в пубне и подобряване ефективността на личния сектор; Закон за финансовото
процесите за управление на риска, управление и контрол в публичния
контрол и управление.
сектор; Закон за публичните финанСтажант-одиторът изпълнява слу- си; Закон за обществените поръчки;
жебните си задължения в съответствие Закон за местното самоуправление
с изискванията на Закона за вътрешен и местната администрация; Закон за
одит в публичния сектор (ЗВОПС), счетоводството; Закон за местните
Стандартите за вътрешен одит в данъци и такси; Закон за общинския
публичния сектор, Етичния кодекс на дълг; Закон за общинската собствевътрешните одитори, Статута на зве- ност; Закон за администрацията;
в) способност да анализира инфорното за вътрешен одит, утвърдената от
министъра на финансите методология мация, да я синтезира и да представя
за вътрешен одит в публичния сектор, резултатите;
нормативната уредба и вътрешните
г) комуникационни умения и умения
актове на Община Дългопол.
за работа в екип;
д) добра компютърна грамотност
Стажант-одиторът има всички права и задължения на вътрешен одитор, – работа с MS Office (Word, Excel),
с изключение на правото самостоя- Internet;
Притежаването на професионален
телно да изготвя и подписва планове
и доклади, свързани с изпълнението опит в областта на финансовата и
счетоводната дейност е предимство
на конкретен одитен ангажимент.
3. Изисквания към кандидатите за при равни други условия.
4. Необходимите документи, които
заемане на длъжността:
3.1. Кандидатите за заемане на кандидатите следва да представят за
длъжността следва да отговарят на участие:
а) заявление за участие в конкурса
предвидените в чл. 19, ал. 2 и чл. 20 от
Закона за вътрешен одит в публичния по образец;
б) автобиография европейски
сектор изисквания:
образец;
а) да са дееспособни лица;
в) заверено от кандидата „Вярно с
б) да не са осъждани за умишлено
престъпление от общ характер и да не оригинала” копие от документи:
– за придобитото образование;
са лишени по съдебен ред от правото
– за придобити допълнителни квада заемат съответната длъжност;

лификации (ако кандидата притежава
допълнителни квалификации);
– документи, удостоверяващи продължителността на професионалния
опит (ако кандидата притежава такъв);
г) декларация от кандидата по
образец;
Документите следва да се подават
в срок от 30 дни, считано от датата
на публикуване на обявлението, в
сградата на Община Дългопол, ул.
„Г. Димитров” № 105, специалист
„Човешки ресурси“ – всеки работен
ден от 08:00 до 12:30 и от 13:30 до
17:00 часа.
При подаване на документите,
кандидатите могат да се запознаят
с длъжностната характеристика за
длъжността.
5. Начин на провеждане на конкурсната процедура:
5.1. Подборът ще се проведе на
два етапа:
а) първи етап – провеждане на
писмен тест;
б) втори етап – провеждане на
интервю-събеседване.
5.2. До участие до писмения тест
ще се допускат само лица, представили всички необходими документи и
отговарящи на посочените изисквания
за длъжността.
5.3. До участие до интервюто-събеседване ще се допускат само лица,
издържали успешно писмения тест.
6.
Минимален размер на основната месечна заплата: 560 лв.
При назначаване на стажант-одитора размерът на индивидуална месечна заплата ще бъде определена
съгласно чл.9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната
администрация.
7. Списъците и други съобщения
във връзка с провеждането на конкурса ще се обявяват на официалната
страница на Община Дългопол (http://
www.dalgopol.org), в общински вестник „Дългопол, вчера, днес и утре“ и
на таблото в Центъра за информация
и услуги, с административен адрес:
гр. Дългопол, ул. „Г. Димитров”
№ 132.
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/п/
Кмет на Община Дългопол
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ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

п.к. 9250 гр. Дългопол, ул.Г. Димитров,105; тел.0517/2 21 85; факс:0517/2 21 35
e-mail: оbshtina@dalgopol.org

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПРОМЯНА В
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩ ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ
На основание чл. 15 от Закона за
общинския дълг и чл.52 от Наредба
№10, Община Дългопол, във връзка с
чл. 4, ал. 6 и 9 от Закона за общинския
дълг, Кмета на Община Дългопол кани
всички граждани, общински съветници, кметове на кметства, обществени
организации, граждански сдружения,
медии и всички заинтересовани лица,
на среща за обществено обсъждане
на предложението за промяна в предназначението на съществуващ дългосрочен общински дълг по договор за
банков кредит № 46874/31.05.2019 г.,
сключен с „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“
АД /Решение № 50-7 от 26.11.2018 г. на
Общински съвет Дългопол, а именно:
Промяна предназначението на вече
договорения кредит с цел включване
в обхвата му разплащания на просрочени задължения и осигуряване на
плащания по предоставени временни
безлихвени заеми за сметка на централния бюджет по реда на Закона
за публичните финанси. /чл. 4, т.8 и
9 от ЗОД/.
Всички останали параметри на кредита остават непроменени.
Настоящия дългосрочен дълг е
предназначен за закупуване на Специализиран сметосъбиращ автомобил;
Комбиниран трактор с целия прикачен

инвентар- нов; Челен товарач; Контейнери за ТБО тип „Бобър“ и Товарен
автомобил - самосвал за дейностите
по сметосъбиране, сметоизвозване и
почистване на уличните платна, тротоари и дерета и е на стойност 450
000 лева.
Крайният срок за погасяване е
25.05.2024 г.
Годишната лихва е в размер, равен
на Основен Лихвен Процент на Българска Народна Банка /ОЛП на БНБ/,
увеличен с надбавка 2 /два/ пункта, но
не по-малко от 2,5 % /Две цяло и пет
стотни пункта/ на годишна база.
Начинът на обезпечение на кредита
е чрез учреден особен залог по реда
на Закона за особените залози върху
всички настоящи и бъдещи парични
вземания, представляващи настоящи
и бъдещи приходи на община Дългопол и обща изравнителна субсидия по
чл. 52, ал.1, т.1 буква Б от Закона за
публичните финанси и е в размер на
1 199 176 лв.
Към настоящия момент, общината
е усвоила 165 765,27 лв. за закупуване на фабрично нов сметосъбиращ
автомобил и 59 664 лв. за закупуване
на контейнери за събиране на отпадъци тип „Бобър“ 1100 литра. Целта
е да предоговорим остатъка от кре-

дита в размер на 224 570,72 лв., като
променим предназначението му от
„Закупуване на Специализиран сметосъбиращ автомобил; Комбиниран
трактор с целия прикачен инвентарнов; Челен товарач; Контейнери за
ТБО тип „Бобър“ и Товарен автомобил
– самосвал за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на уличните платна, тротоари и
дерета“ в „Закупуване на Специализиран сметосъбиращ автомобил
и Контейнери за ТБО тип „Бобър“
за дейностите по сметосъбиране и
сметоизвозване, за разплащания на
просрочени задължения и осигуряване на плащания по предоставени
временни безлихвени заеми за сметка
на централния бюджет по реда на
Закона за публичните финанси. /чл.
4, т.8 и 9 от ЗОД/.
Публичното обсъждане ще се проведе на 19.12.2019 г. от 17,00 часа в
залата на Общински съвет в Сграда
№ 2 на Общинска администрация гр.
Дългопол.
Писмени предложения и становища
ще се приемат в деловодството на
Община Дългопол и на електронен
адрес obshtina@dalgopol.org
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ, ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

п.к. 9250 гр. Дългопол, ул.Г. Димитров,105; тел.0517/2 21 85; факс:0517/2 21 35
e-mail: оbshtina@dalgopol.org

ПОКАНА

На основание чл. 15 от Закона за
общинския дълг и чл.52 от Наредба
№10, Община Дългопол уведомява
всички граждани, общински съветници, кметове на кметства, обществени
организации, медии, граждански сдружения и всички заинтересовани лица,
че организира среща за обществено
обсъждане на намерение за поемане
на дългосрочен дълг - временен безлихвен заем от Централния бюджет на
Република България по реда на чл. 103,
ал.1 от Закона за публичните финанси,
при следните основни параметри:

1. Максимален размер на дълга – до
500 000 лева (петстотин хиляди) лева;
2. Валута на дълга – български лева;
3. Вид на дълга – дългосрочен безлихвен заем от Централния бюджет;
4. Цел на дълга: финансиране на
временен касов недостиг на средства
по бюджета на община Дългопол за
2019 г.
5. Обезпечения: без обезпечения;
6. Срок за погасяване – до 31.12.2021
г.
7. Условия за погасяване на заема:
с приходи от общинския бюджет и

изравнителната субсидия;
8. Лихви, такси и комисионни – без
лихви, такси и комисионни;
Публичното обсъждане ще се проведе на 19.12.2019 г. от 17,00 часа в
залата на Общински съвет в Сграда
№ 2 на Общинска администрация гр.
Дългопол.
Писмени предложения и становища
ще се приемат в деловодството на
Община Дългопол и на електронен
адрес obshtina@dalgopol.org
Георги Георгиев
Кмет на Община Дългопол
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Решения на Общински съвет – Дългопол
Трето заседание от 29.11.2019 трайно предназначение на територията – урбанизирана, отреден „за бенРешение № 3 – 2
зиностанция, газостанция, автомивка
1. Упълномощава кмета на общи- и обслужваща сграда – магазин” с
на Дългопол да подпише Запис на ПУП-ПЗ одобрен със Заповед № 1164
заповед, без протест и без разноски, / 05.10.2017 г.; 24565.141.475 (държавплатима на предявяване в полза на на частна собственост, територия на
ДФ „Земеделие“ в размер на 167 транспорта) и 24565.141.16 (публична
576,94 лв. (Сто шестдесет и седем бщинска собственост, вид територия
хиляди петстотин седемдесет и шест - земеделска, НТП - за селскостопанлева и 94 стотинки) за обезпечаване ски, горски, ведомствен път).
на 100% от заявения размер на ДДС
ПУП-ПРЗ да се изработи във връзвърху авансовото плащане по дого- ка с провеждане на процедура за
вор за предоставяне на безвъзмездна промяна предназначението на имот
финансова помощ №03/07/2/0/00601 24565.141.53 от земеделска земя в
от 02.01.2018г. по подмярка 7.2 на територия за неземеделски нужди
мярка 7 за Проект „Изграждане, – „за промишлена, производствена,
реконструкция и рехабилитация на складова и търговска дейност“ и приулична мрежа в гр. Дългопол и с. общаването на имоти 24565.141.53
Цонево, община Дългопол“, склю- и 24565.503.952 към регулационния
чен между Община Дългопол и ДФ план посредством проектиране на
„Земеделие“.
улица през имоти 24565.141.475 и
2. Възлага на кмета на община 24565.141.16 при следните условия:
Дългопол да подготви необходимите
– Проектът да се процедира по
документи за получаване на ДДС вър- чл.17 от ЗУТ.
ху аванссовото плащане по договор
– Да се изработи част Пътна и
№03/07/2/0/00601 от 02.01.2018 г. и да съответните план-схеми по чл.108 и
ги представи пред ДФ „Земеделие“. чл.109 от ЗУТ.
Решение № 3 – 3
– Съгласно чл.128 ал.6 от ЗУТ
1. Дава съгласие прихващането преди внасянето за одобряване от
на остатъка от дължимия безлихвен общината, проектът да се съгласува
заем да се извърши до размера на със заинтересуваните централни и
утвърдената целева субсидия за териториални администрации, а при
капиталови разходи със ЗДБРБ за необходимост и със специализирани2020г.
те контролни орган,и включително с
2. Остатъка да бъде прихванат ОПУ и ДПНКЖИ.
от утвърдената със ЗДБРБ за 2020г.
– Във връзка с чл.125, ал.7 от
обща изравнителна субсидия.
ЗУТ заданието за проектиране да
Решение № 3 – 4
се внесе в РИОСВ за определяне на
Общински съвет - гр. Дългопол приложимите процедури по реда на
одобрява техническо задание и раз- глава шеста от ЗООС и чл.31 от ЗБР.
решава на „АКЕРА“ ЕООД и Неделчо
– Проектът се внася за одобряване
Симеонов Неделчев да възложат из- след издаване на решение за утвърработване на Подробен устройствен ждаване на площадка за проектиране
план - План за регулация и застро- от Комисията по чл.17 от ЗОЗЗ.
яване (ПУП-ПРЗ) по чл.16 от ЗУТ за
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ
следните поз. имоти по кадастралната настоящото решение не подлежи на
карта на гр.Дългопол обл.Варна с оспорване.
идентификатори: 24565.141.53 Решението да се разгласи по реда
собственост на Неделчо Симеонов на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ с обявление,
Неделчев, с трайно предназначе- което да се постави на информ. табло
ние на територията – земеделска, в сградата на община Дългопол, да
начин на трайно ползване „друг се публикува на интернет страницата
вид земеделска земя“ в местността на общината и същото да се впише
„При гробища”, четвърта категория; служебно в публичния регистър на
24565.503.952 - собственост на общинската администрация съгласно
„АКЕРА“ ЕООД с площ 3000 кв.м., с чл.5, ал.5 ЗУТ.
г.

Решение № 3 – 5
1. Дава съгласие да бъдат предоставени под наем за стопанската 2019/2020г. полски пътища
- собственост на община Дългопол,
попадащи в масивите за ползване
на земеделски земи в землищата на
общината, които не са необходими
за осигуряване на пътен достъп до
имотите, на потенциални ползватели,
подробно описани в Приложение №
1, неразделна част от настоящата
Докладна записка
2. Определя размер на годишна
наемна цена на декар за предоставяне под наем на полски пътища
– собственост на община Дългопол,
съгласно Списък на землищата на
територията на община Дългопол с
определено средно годишно рентно
плащане за ползване на земеделски
земи за стопанската 2019/2020 г.,
съставен от комисия, назначена със
Заповед № РД-19-10-159/12.03.2019
г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” Варна по землища
както следва: Арковна – 29.00 лева,
Аспарухово – 39.00 лева, Боряна –
40.00 лева, Величково – 45.00 лева,
Дългопол – 40.00 лева, Камен дял –
40.00 лева, Комунари – 35.00 лева,
Красимир – 35.00 лева, Лопушна
– 30.00 лева, Медовец – 33.00 лева,
Партизани – 35.00 лева, Поляците –
35.00 лева, Рояк – 40.00 лева, Сава
– 35.00 лева, Сладка вода – 35.00
лева, Цонево – 48.00 лева, Дебелец
– 39.00 лева.
3. Ползвателят, на който са предоставени под наем полски пътища,
осигурява достъп до имоти, декларирани и заявени за ползване в реални
граници съгласно разпоредбите на
ЗСПЗЗ.
4. Упълномощава кмета на общината и го задължава да извърши необходимите действия по изпълнение
на решението.
Решение № 3 – 6
1. Дава съгласие за сключване
на договор за наем на автомобил
марка БМВ Х 4 X ДРАЙВ 30 Д,
цвят бял, с регистрационен номер
№ В 54 35 ВВ, идентификационен
номер на превозното средство
WBAXX310X00K83529 и номер на
двигателя N57D30A58629190, между
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собственика „ТОП ЕР - 2009“ ЕООД,
ЕИК 200666036 със седалище и
адрес на управление гр. Варна, ж.к.
„ВЪЗРАЖДАНЕ“, бл. 17, вх. 2, ет. 2, ап.
30 и община Дългопол, при месечен
наем в размер на 1.00 лв., платим еднократно за една календарна година.
2. Договорът да бъда сключен със
срок до изтичане на управленски
мандат 2019/2023г.
3. Неразделна част от решението
са следните документи:
• Писмено съгласие от собственик на
автомобил БМВ Х4 с рег.№ В 54 35 ВВ.
• Проект на договор за наем.
• Свидетелство за регистрация.
4. Упълномощава кмета на общината и го задължава да извърши необходимите действия по изпълнение
на решението.
Решение № 3 – 7
1. Дава съгласие за нуждите на
общинска администрация Дългопол
да бъде сключен Договор за наем
на автомобил марка ПЕЖО 508,
цвят сив металик, с регистрационен номер № В 4131 ВС, идентификационен номер на превозното
средство VF38D5FV8BL041230 и
номер на двигателя 10FJBT1188781,
между собственика „НОВА ГЕНЕРАЦИЯ-ДЪЛГОПОЛ“, ЕИК 205607885
със седалище и адрес на управление
гр. Дългопол, ул. „Георги Димитров“ №
105 и община Дългопол, при месечен
наем в размер на 1.00 лв., платим еднократно за една календарна година.
2. Определя 4-годишен срок на
договора, считано от датата на подписване му.
3. Неразделна част от решението
са следните документи:
• Писмено съгласие от представляващия собственика на автомобил
марка ПЕЖО 508, цвят сив металик, с
регистрационен номер № В 4131 ВС,
идентификационен номер на превозното средство VF38D5FV8BL041230 и
номер на двигателя 10FJBT1188781.
• Проект на договор за наем.
• Свидетелство за регистрация.
4. Упълномощава кмета на общината и го задължава да извърши необходимите действия по изпълнение
на решението.
Решение № 3 – 8
1. Дава съгласие чрез договор за
дарение да бъдат предоставени 800
литра бензин А 95 Н на обща стойност
1808.00 лв. при единична цена 2.26
лв. за нуждите на Районна служба

„Пожарна безопасност и защита на
населението“ Дългопол.
2. Определя 12-месечен срок на
договора, считано от датата на подписване му.
3. Упълномощава кмета на общината и го задължава да извърши необходимите действия по изпълнение
на решението.
Решение № 3 – 9
1. Дава съгласие чрез договор
за дарение да бъдат предоставени
от общински горски територии 8
м3 пр. дърва за огрев с включен
транспорт на обща стойност 592.00
лв. при единична цена 74.00 лв. с
ДДС за нуждите на Районна служба
„Пожарна безопасност и защита на
населението“ Дългопол.
2. Упълномощава кмета на общината и го задължава да извърши необходимите действия по изпълнение
на решението.
Решение № 3 – 10
1. Определя за пълномощен представител на Областния съвет за развитие, представителя на общинския
съвет Злати Станев Златев – председател на Общински съвет-Дългопол.
Решение № 3 – 11
1. Общински съвет - Дългопол
изменя структурата и числеността
на общинска администрация, както
следва:
1.1. Одобрява броя на кметовете
на кметства и кметските наместници,
считано от 06.11.2019 г., както следва:
– 8 щ. бр. кметове на кметства;
– 8 щ. бр. кметски наместници.
2.2. Определя правомощията на
кметските наместници както следва:
– Организира провеждането на
благоустройствени, комунални и
други мероприятия;
– Отговаря за стопанисването на
определени от Общинския съвет
обекти на общинската собственост;
– Отговаря за опазването на околната среда и организира участието
на населението в мероприятия в
тази насока;
– Организира охраната на полските
имоти;
– Води регистрите на населението
и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до
ЕСГРАОН;
– Осигурява спазването на обществения ред; има правомощията
по чл. 68, 70, 73, 74, 76, 78 и 80, 81,83,
85 и 87 от Закона за Министерството

на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на
полицейския орган;
– Осигурява извършването на административни услуги на физически
и юридически лица;
– Организира и ръководи защитата на населението при бедствия
и аварии;
– Организира изпълнението на
актовете на общинския съвет и на
кмета на общината, отнасящи се до
територията на наместничеството;
– Представлява населеното място пред други лица и институции в
случаите, когато това е предвидено
в нормативен акт;
– Извършва връчването на документи, призовки и съдебни книжа,
изпратени от прокуратурата, съд,
община и други държавни органи,
съгласно изискванията на действащото законодателство;
– На основание Закона за нотариусите и нотариалната дейност
удостоверява подписите на частни
документи, които са едностранни
актове и не подлежат н вписване,
подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от ЗЗД, както и верността на преписите и извлеченията
от документи и книжа.
– Събира от населението дължимите данъци и такси по ЗМДТ;
– Изпълнява функции, възложени
му със заповед от кмета на общината.
Решение № 3 – 12
Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение
на общините в Република България
представителя на общинския съвет,
Злати Станев Златев – Председател
на Общински съвет Дългопол.
Решение № 3 – 13
Определя за представител на
Общински съвет – Дългопол в Управителния съвет на МИГ Дългопол
– Смядово, общинския съветник
Шефкет Муталиб Шевкет.
Решение № 3 – 14
1. Определя възнаграждение на
общински съветник за един месец
– в размер на 40 на сто от средна
брутна работна заплата на общинска
администрация за съответния месец,
считано от 06.11.2019 г.
2. Отменя чл. 22, ал. 1, т. 6 и т. 7
от действащия ПОДОС, считано от
06.11.2019 г.
Решение № 3 – 15
1. Определя за пълномощен пред-
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ставител в Общото събрание на Асоциация общински гори представителя
на Общинския съвет Злати Станев
Златев – Председател на Общински
съвет – Дългопол.
2. При невъзможност за участие
на определения по т. 1 представител
в заседание на Общото събрание,
той ще бъде заместван от инж. Ганка
Иванова Димитрова – лесоинженер.
Решение № 3 – 16
Отменя Решение № 2-4/14.11.2019г.
на Общински съвет – Дългопол.
Решение № 3-17-1
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 300 лв. на Сема Феджри
Мехмед – жител на с. Цонево
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение № 3-17-2
1. Отпуска еднократна помощ
в размер на 100 лв. на Димитър
Христов Желязков – жител на гр.
Дългопол.
2. Възлага на кмета на Общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение № 3-17-3
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 50 лв. на Шефкия Шефкет
Каракаш – жител на с. Партизани.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение№ 3-17-4
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 50 лв. на Цветан Стоянов
Борисов– жител на с. Партизани.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение № 3-17-5
1. Отпуска еднократна помощ
в размер на 100 лв. на Атанаска
Парушева Добрева – жител на гр.
Дългопол.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение № 3-17-6
1. Отпуска еднократна помощ в

размер на 200 лв. на Радка Атанасова
Янкова, жител на с. Боряна.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение №3-17-7
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 50 лв. на Злати Цветанов
Златев, жител на гр. Дългопол.
2. Възлага на Кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение № 3-17-8
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 200 лв. на Тефиде Бекирова Ахмед, жител на с Лопушна.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 3-17-9
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 50 лв. на Станка Маринова
Асенова, жител на с Величково.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 3-17-10
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 50 лв. на Ася Юлиянова
Димитрова, жител на гр. Дългопол.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение № 3-17-11
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 200 лв. на Юлиян Тодоров
Михайлов, жител на гр. Дългопол.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение № 3-17-12
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 50 лв. на Господин Георгиев Димов, жител на гр. Дългопол.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение № 3-17-13
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 50 лв. на Юмер Шакир
Юмер, жител на с. Лопушна.
2. Възлага на кмета на общината

се издава от
Общинска администрация – Дългопол
гр. Дългопол, обл. Варна
ул. „Георги Димитров“ №105
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да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение № 3-17-14
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 100 лв. на Исмаил Асенов
Селимов, жител на гр. Дългопол.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение № 3-17-15
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 100 лв. на Асен Иванов
Янков, жител на гр. Дългопол.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение № 3-17-16
Отказва да отпусне еднократна
помощ на заявления с:
1. Вх. № 9400-2422/18.11.2019 г.
от Гергина Николова Иванова, гр.
Дългопол, ул. „Хаджи Димитър“ №14.
2. Вх. № 9400-2393/14.11.2019 г. от
Добра Жекова Петрова, гр. Дългопол,
ул. „ Христо Михайлов“ № 5.
3. Вх. № 9400-2364/11.11.2019 г.
от Валентина Георгиева Иванова,
гр. Дългопол, ул. „ Маршал Толбухин“ №1.
4. Вх. № 9400 – 2303/30.10.2019 г.
от Елена Златева Петрова, гр. Дългопол, ул. „Хр. Михайлов“ №14.
5. Вх. № 9400-2302/30.10.2019 г.
от Лиляна Станимирова Асенова, с.
Величково.
6. Вх. № 9400-2298/30.10.2019
г. от Василе Салишева Алиева, с.
Величково.
7. Вх.№ 9400-2276/24.10.2019 г.
от Филка Андреева Атанасова, с.
Величково.
8. Вх. № 9400-2149/07.10.2019 г.
от Зюлкюф Мехмед Ферад, с. Партизани.
9. Вх. № 9400-2141/04.10.2019 г. от
Мехмед Ферад Осман, с. Партизани.
10. Вх. № 9400-2103/30.09.2019
г. от Станчо Иванов Димитров, гр.
Дългопол, ул. „Т. Влайков“ №5.
11. Вх. № 9400-1966/11.09.2019г.
от Виолета Пеева Христова, с. Величково.

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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Наближава Рождество Христово
Религиозното осмисляне на Рождество Христово
е абсолютно обвързано с
това, което то означава за
човечеството. Раждането на
Христос е най-важната стъпка, която прави възможно спасението, поне така настоява
християнската доктрина. Но
нека и този път се доверим на
мъдрите слова, които ще ни
разкаже иконом Иван Иванов
за тихата и свята нощ на
Неговото раждане.
На 25 декември православният християнски свят
чества Рождество Христово.
Ако се позовем на стародавната традиция, е хубаво да
припомним онази прекрасна
легенда, за раждането на
Исус. И така, наближавало
указаното време и всички
надежди на юдеите се устремили към идването на Месия.
От него очаквали за себе си
величие и слава. Чудесните
личби, които ставали при
раждането на Йоан Кръстител, бързо се разнесли
по планинската страна на
Юдея. Пророческите думи на
свещеник Захарий, внушени
му от св. Дух, ясно посочвали
приближаващото се явяване
на Спасителя: „И ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, понеже
ще вървиш пред лицето на
Господа, за да приготвиш
Неговите пътища“.
Но юдеите още не знаели
за благовещението, пратено
на Пресвета Дева Мария.
Като приела с вяра думите на
архангела, който й известил,
че ще роди Син, който ще се

нарече Син Божи, тя смирено
пазела тая вест в сърцето
си. Йосиф узнал за това от
ангела, който му се явил
насън. Когато наближило
време Мария да роди, особен
случай я повикал с Йосиф
във Витлеем. Римският император Август заповядал
да се направи народно преброяване в цялата обширна
империя. Всеки отивал да се
запише в онова място, където
бил роден. Йосиф трябвало
да отиде във Витлеем, който е бил малък град, край
Йерусалим. През време на
преброяването той се оказал
малък да побере дошлия в
него народ. Йосиф и Мария
не могли да намерят място в
странноприемницата и били
принудени да се подслонят
извън града в една пещера,
където нощно време пастирите затваряли добитък. Тук
Мария родила сина си, повила го в пелени и го положила
в яслите, където били при-

вързани магаре и вол, които
със своето дишане сгрявали
божествения Младенец.
Първата вест за това велико събитие ангелите съобщили на смирените пастири,
които недалече от Витлеем
пазели в полето стадата си.
Ненадейно те видели на небето чудна светлина и ангел
Божи им се явил в небесна
слава. Бедните пастири се
уплашили от чудното видение, но ангелът им казал:
„Не бойте се! Ето, благовестя
ви голяма радост, която ще
бъде за всички човеци! Защото днес ви се роди в града
Давидов Спасител, Който е
Христос Господ”.
След известно време в Йерусалим дошли мъдреци от
Изток. Известно е, че някога
в Халдея пророк Даниил бил
поставен от Навуходоносор
за началник над езическите мъдреци. Трябва да се
предполага, че тогава той
открил на халдейските мъ-

Каним всички миряни на 25 декември от 09:00 ч.
в храм „Св. Преподобни Иван Рилски Чудотворец”
в Дългопол на Празнична божествената
света литургия и водосвет за здраве.

дреци своето пророчество за
времето, когато ще се роди
очакваният от юдеите Месия. Това пророчество било
предавано от поколение на
поколение. И когато на изток
се появила необикновена
звезда, мъдреците разбрали, че пророчеството се е
изпълнило.
Следвайки източния обичай, те взели със себе си
злато, ливан и смирна, и като
дошли в Йерусалим, питали:
„Где е новороденият Цар
Юдейски? Видяхме звездата
Му на Изток и дойдохме да
Му се поклоним“. Цар Ирод,
като узнал това, се смутил,
събрал първосвещениците
и учените книжници, и ги питал: „Где трябва да се роди
Христос?“. Те отговорили:
„Във Витлеем Юдейски, както
е казано в пророчествата“.
Царят повикал мъдреците
и им казал: „Идете, разпитайте грижливо за Младенеца
и като Го намерите, обадете
ми, за да ида и аз да Му се
поклоня!“. Мъдреците веднага заминали, и звездата,
която те видели на Изток,
им показвала пътя. Тя се
спряла на същото място,
където бил Младенецът. Като
влезли, те му се поклонили и
с благоговение му поднесли
скъпоценните дарове. Така
се изпълнили пророчествата,
които преди толкова векове
предсказвали идването на
Избавителя.
Иконом Иван Иванов

