Разпространява се безплатно Брой 43, 5 февруари 2020 г.

Над 12 млн лв. е новият бюджет
на община Дългопол за 2020 г.

По време на своето пето
заседание, което се проведе на 31 януари, ОбС –
Дългопол прие бюджета на
общината за 2020 г. Той е в
размер на 12 180 195 лв. От
тях за държавно делегирани
дейности са предвидени
8 161 954 лв., а за местни
дейности са отделени 4 018
241 лв. Сумата за капиталови разходи в бюджет 2020 г.
е 3 780 625 лв.
За трета поредна година
правителството на ГЕРБ
оказва доверие на управлението на община Дългопол,
като отпуска допълнително
794 000 лв. към сумата за
капиталови разходи на общината!
Ще припомним, че основ-

ната цел на този най-важен
документ за общината през
тази година е да се запази
финансовата стабилност и
да не се поемат нови рискове, които биха могли да
доведат до формиране на

дефицит.
А ето и как гласуваха
общинските съветници при
приемането на бюджета
-“за” неговото приемане
бяха Злати Станев Златев
(ГЕРБ), Даниела Маринова

Костадинова (ГЕРБ), Катерина Димитрова Тончева
(ГЕРБ), Катерина Красимирова Костова (ГЕРБ), Гюлейдин Исмаил Кязим (ГЕРБ),
Недялко Тодоров Михалев
(ГЕРБ), Хасан Рафет Юзеир
(ГЕРБ), Шефкет Муталиб
Шевкет (ДПС), Хатидже
Мехмед Чолак (ДПС), Сабри
Мустафов Сабриев (ДПС),
Бюлент Мехмед Мехмед
(ДПС), Борислав Благоев
Николов (Демократична
България-Обеднение) и Теодор Златев Станев (Демократична България-Обединение). “Против” гласуваха
Александър Неделчев Александров (БСП за България)
и Добромир Василев Иванов
(БСП за България).

За първи път министър на образованието
и науката посети община Дългопол
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Почетоха ромския Банго Васил

Василица се отбелязва като начало на Новата година от много ромски групи в България, а от няколко
години и като Ден на ромската култура. Празнуването
на Василица е свързано с легенда, че Свети Васил,
застъпник и защитник на ромите, възстановява моста,
по който те преминавали, след като той бил разрушен
от Дявола, и по този начин ги спасил.
Вечерта на 13 срещу 14 януари се повтарят християнските ритуали на Бъдни вечер – цялото семейство
се събира вкъщи, а сутринта на Василица децата
обикалят съседските къщи и сурвакат за здраве,
благополучие, късородие. Вярва се, че от тяхната
благословия и „лек крак“ зависят щастието и късметът.
За да нарекат за здраве и благоденствие, в общината влязоха група деца от НУ „Иван Вазов“ в гр.
Дългопол, които пресъздадоха обичаите на Василица в духа на толерантност и почит към различните
култури и традиции.

Със спокойствие и без бързане дядо Яню от Дългопол навърши 100 години

На 9 януари 2020 г. в град Дългопол своето столетие отбеляза Яню Тодоров. Кметът и ръководството
на община Дългопол посетиха дядо Яню, за да го
поздравят по случай празника му. „Чест е да поздравя
рожденика и да му пожелая много здраве и щастливи
дни от мое име и от името на всички наши съграждани!”, отбеляза в приветствието си кметът на общината Георги Георгиев. Той му връчи поздравителен
адрес, парична сума и телевизор в знак на признателност за приноса му към обществеността на община
Дългопол и почит към достолепната му възраст.
Дядо Яню получи също поздравителен адрес от министъра на отбраната и медал 75-години от Втората
световна война.
Наред с наздравицата в негова чест присъстващите помолиха дядо Яню да им разкрие тайната
на дълголетието и щастливите дни. Юбилярят бе
категоричен: „Спокойно гледайте на живота, не
бързайте и работете много!”.

Бабинден

На 21 януари жените в Дългопол
отбелязаха Бабинден – празника,
посветен на родилната помощ. По
този случай приветствие получиха
акушерките и акушер-гинеколозите д-р Деянова, леля Ванчи и баба
Анка. Нека са щастливи дните им
и още дълго да се радват, когато
се дарява нов живот и се полагат
грижи за него.
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За първи път министър на образованието
и науката посети община Дългопол
По покана на кмета на община Дългопол Георги Георгиев министърът на
образованието и науката Красимир
Вълчев посети образователни институции и проведе срещи с педагогическите специалисти от общината.
Един от основните приоритети в управлението на община Дългопол е образованието, заяви кметът на общината
и благодари на министъра за подкрепата и помощта за подобряването на образователната ни система.
С помощта на правителството за последните 4 години общината получи
безвъзмездно 5 нови ученически автобуса на обща стойност над 1 200 000
лв., а до края на месец април ще получим още един нов 32-местен автобус!
В областта на образованието през последните 4 години община Дългопол е
отделила над 1 млн. лв. за подпомагане
на образователната инфраструктура,
от които над 250 хил. лв. за всички
училища и 750 хил. за детските градини на територията на общината.
След среща с децата и учителите в ДГ
“Детелина” в гр. Дългопол и министърът,
и кметът бяха категорични, че мястото на
децата в предучилищна възраст е в детската градина, още повече, че там имат
прекрасни условия за подготовката на децата, а с решение на Общинския съвет, по
предложение на кмета, вече трета поредна година те са безплатни за всички деца.
На срещата с учителите министърът ги
увери, че и през следващата година ще
получат 20% увеличение на заплатите, с
което правителството изпълнява поетия
ангажимент за двойно увеличение на
заплатите в сферата на образованието

в рамките на 4-годишния мандат на управление. Правителството на ГЕРБ е предвидило за бюджет 2020 г. да изразходва 70
млн. лв. за разширение на съществуващи
и построяване на нови детски градини.
Община Дългопол има проектна готовност за разширяване с ново крило на ДГ
“Пролет” в с. Цонево, предвид нуждата от
такова. Уверени сме, че след получената
подкрепа от страна на министър Вълчев
ще получим финансов ресурс за реализиране на проекта и в рамките на 2020/2021
г. децата от селата Цонево и Величково
ще се радват на нова и просторна детска градина. Благодарим на всички за
присъствието и тяхната активна позиция
по време на срещата с министъра, заяви
кметът Георги Георгиев.

Учениците, участници в Националната програма на МВР „Детско полицейско управление“ при НУ „Иван Вазов“,
провеждайки занятие на терен имаха
честта първи да осъществят среща с
министъра на образованието и науката
Красимир Вълчев и началника на РУО Варна, Венцеслава Генова
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Решения на Общински съвет – Дългопол

Ч е т въ р то з а с е д а н и е о т
20.12.2019 г.
Решение 4 – 2
1. Утвърждава изразходваните
средства за командировки в страната за периода 01.07.2019 г. до
30.09.2019 г. както следва:
Кмет на община Дългопол – 180,00
лв.
Председател на Общински съвет
Дългопол – 20,00 лв.
Решение 4 – 3
1. Приема уточнения план по приходната част на бюджета за 2019 г. в
размер на 14 941 642 лв., съгласно
кол. 6 от Приложение №1 и кол. 5 от
Приложение №3 неразделна част от
решението.
2. Приема уточнения план по разходната част на бюджета за 2019 г. в
размер на 14 941 642 лв., в т. ч. за:
- делегирани държавни дейности
– 8 016 418 лв. / кол. 6 от Приложение №2/
- местни дейности – 6 562 401 лв.
/ кол. 5 от Приложение №4/
- дофинансирани държавни дейности със собствени приходи –
362 823 лв. /кол. 5 Приложение №4/
3. Задължава кмета на общината да актуализира бюджета за
2019 г. по пълна бюджетна класификация.
Решение 4 – 4
1. Определя индивидуалните
основни месечни заплати на кметове в община Дългопол, считано от
01.01.2020 г., както следва:
1.Георги Киров Георгиев - 2325,00
лв.
2. Недка Петрова Василева 1131,00 лв.
3. Мустафа Юнуз Исмаил - 1110,00
лв.
4. Хасан Хюсеин Асан - 1080,00 лв.
5. Халил Салиев Насуфов 1080,00 лв.
6. Байзид Шевкедов Якубов 1080,00 лв.
7. Мария Христова Георгиева 1050,00 лв.
8. Цеца Найчева Димова - 1050,00
лв.
9. Мехмед Али Кодран - 985,00 лв.
Решение 4 – 5
1. Общински съвет - Дългопол,
дава съгласие на пътуващите служители и работници, които имат право
на транспортни разходи от местожи-

веене до месторабота и обратно, да
бъдат изплащани фактури, билети
или абонаментни карти в размер на
100% от средствата за железопътен
транспорт и 90% от средствата за
автобусен транспорт за 2020 година.
2. Средствата за пътуване с билети да не надвишават средствата за
пътуване с карта, освен в случаите,
в които не може да бъде извадена
карта.
3. Утвърждава списъка на длъжностите и лицата, които имат право
на транспортни разходи от местоживеене до месторабота и обратно за
2020 г. – Приложение № 1.
Решение 4 – 6
1. Общински съвет - Дългопол
приема отчета за изпълнение на
културен календар на Община
Дългопол за 2019 година, съгласно
Приложение №1.
2. Упълномощава и задължава
кмета на Община Дългопол да предприеме законосъобразни мерки за
изпълнение на решението.
Решение 4 – 7
1. Общински съвет - Дългопол
приема отчета за изпълнение на
спортен календар на Община Дългопол за 2019 година, съгласно
Приложение №1.
2. Упълномощава и задължава
кмета на община Дългопол да предприеме законосъобразни мерки за
изпълнение на решението.
Решение 4 – 8
Общински съвет - Дългопол приема културен календар на община
Дългопол за 2020 година, съгласно
Приложение №1.
2. Упълномощава и задължава
кмета на община Дългопол да предприеме законосъобразни мерки за
изпълнение на решението.
Решение 4 – 9
Общински съвет - Дългопол приема спортен календар на община
Дългопол за 2020 година, съгласно
Приложение №1.
2. Упълномощава и задължава
кмета на община Дългопол да предприеме законосъобразни мерки за
изпълнение на решението.
Решение 4 – 10
1. Общински съвет - Дългопол предоставя безлихвен заем на „Местна инициативна група Дългопол
- Смядово“ със срок на погасяване

31.12.2020 г. с цел осигуряване на
оборотни средства за изпълнението
на проект BG05SFOP001-2.009-0124
„Умно гражданство“.
Решение 4 – 11
1. Отменя съществуващата структура на общинска администрация
Дългопол и дейностите към нея,
считано от 01.01.2020 година.
2. Одобрява, считано от 01.01.2020
година нова структура на общинска
администрация Дългопол, съгласно
Приложение №1 и Приложение №2
със следната численост:
2.1 Численост на делегираните
от държавния бюджет дейности –
57 щ. бр.
2.2 Численост на дофинансирана
делегирана държавна дейност – 25
щ. бр.
2.3 Численост на дейностите към
общинска администрация Дългопол
– 56,5 щ. бр.
3. Дава съгласие на кмета на община Дългопол да прави вътрешни
промени, в рамките на утвърдената
обща численост.
Решение 4 – 12
Общински съвет - Дългопол приема Правилник за организацията
и дейността на Общински съвет
- Дългопол, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска
администрация.
Решение 4 – 13
Дава съгласие председателя
на Общински съвет - Дългопол да
членува в Националната асоциация
на председателите на общински
съвети в Република България, като
дължимия членски внос е за сметка
на бюджета на общината в частта
„Общински разходи за Общинския
съвет и параграфа за разходи за
членски внос и участие в нетърговски
организации“.
Решение 4 – 14
Общински съвет приема информацията от Веско Филчев – Управител на МЦ 1 Дългопол.
Решение 4 – 15
1. Одобрява Подробен устройствен план - Парцеларен план за
„Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на
„Варна Лан“ ООД на територията на
община Дългопол“
2. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 и ал.4
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Благороден жест
на Йордановден

В село Аспарухово на Йордановден – Богоявление, за
втора поредна година бе спазен ритуалът за изваждане на
кръста от водите на язовира. Късметлията, който тази година
го извади, е Иван Димов. За своята бързина и съобразителност той получи парична награда, която благородно дари
на Теодора Жечева от град Дългопол. Младото момиче
се нуждае от средства за неотложна животоспасяваща
операция. Да пожелаем на жителите на село Аспарухово
да продължат традицията на Йордановден и в следващите
години.
Според православния календар празникът ознаменува
кръщението на Исус Христос от Йоан Кръстител във водите
на река Йордан. Древните легенди разказват, че в момента
на кръщението небето се отворило и Светият дух слязъл от
небето във вид на гълъб, за да каже, че Исус е Неговият син.
Оттук идва и името на празника – Богоявление. Празнуването му е свързано с ритуала вадене на хвърлен във
вода кръст. За целта местният свещеник хвърля кръста във
водите на близък водоем, а за изваждането му от студените
води се хвърлят смелчаци мъже. Вярва се, че този, който
извади кръста от водата, ще бъде здрав и късметлия.
от ЗУТ пред Административния съд
– гр. Варна чрез община Дългопол
в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
3. Задължава кмета на общината
да изпрати настоящото решение за
обнародване в „Държавен вестник”
в 7-дневен срок от получаването му
в общинска администрация.
Решение 4 – 16
1. Определя за представител
на община Дългопол в общото събрание на съдружниците на “Водоснабдяване и канализация - Варна”
ООД, Георги Киров Георгиев - кмет
на община Дългопол.
2. Общински съвет - Дългопол
възлага на представителя да гласува по своя преценка относно всички
решения на провежданите събрания
на съдружниците на “Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД.
3. При невъзможност да присъства лично, да бъде представляван от
инж. Емурла Ахмед Емурла - заместник-кмет УТОС, с горните права,
без да е необходимо допълнително
решение на Общински съвет - Дългопол.

Решение 4-17-1
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 240 лв. на Галя Стефанова Георгиева – жител на с. Цонево.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 4-17-2
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 100 в. на Ангел Асенов
Маринов – жител на с. Величково.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 4-17-3
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 500 лв. на Теодора Жечева Жечева – жител на гр. Дългопол.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 4-17-4
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 100 лв. на Атанас Светльов Жеков – жител на с. Величково.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 4-17-5

Отказва да отпусне еднократна
помощ на заявления с:
1. Отказва да отпусне еднократна помощ на Заявление с Вх. №
ОС-262/06.12.2019 г. от Върба Желязкова Тодорова, с. Аспарухово.2.
2. Отказва да отпусне еднократна
помощ на Заявление с Вх. № 94002479/27.11.2019 г. от Ремзи Мустафа
Мустафа, гр. Дългопол, ул.1, №6.
3. Отказва да отпусне еднократна помощ на Заявление с Вх. №
9400-2486/28.11.2019 г. от Мирослав
Руменов Георгиев, гр. Дългопол, с.
Сава.
4. Отказва да отпусне еднократна
помощ на Заявление с Вх. № 94002588/12.12.2019 г.. от Крум Иванов
Костадинов, гр. Свищов.
5. Отказва да отпусне еднократна
помощ на Заявление с Вх. № 94002583/11.12.2019 г. от Асан Ахмед
Ахмед, гр. Дългопол, ул. „Христо
Кърпачев“ № 7.
6. Отказва да отпусне еднократна помощ на Заявление с Вх. №
9400-2656/17.12.2019 г. от Драгомир
Борисов Балтаджиев, гр. Дългопол,
ул. „Христо Михайлов“ № 28.
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Конкурс „Аз съм Европеец”

Община Дългопол като водеща
организация по проект „Европейското
бъдеще е нашето бъдеще” и в партньорство с община Аксаково /България/,
Вила Нова де Сейвейра /Португалия/,
Озило /Италия/, Нова горица /Словения/
с подкрепата на Център за подкрепа за
личностно развитие – Общински детски
комплекс „Андрей Германов” - Дългопол,
организират конкурс под мотото „Аз
съм Европеец“ в следните категории:
Литературни творби;
Рисунка;
Фотография;
Видео.
Конкурсът е организиран в рамките
на проект „Европейското бъдеще е нашето бъдеще“, финансиран по програма
„Европа на гражданите“.
Конкурсът „Аз съм Европеец“ цели
да повиши чувството за принадлежност
към Европа, да повиши разбирането на
ползите от Европейския съюз, междукултурния диалог и взаимното разбирателство, да повиши Европейския дух,
да насърчи мисленето за Бъдещето
на Европа.
Начало на конкурса: 1.10.2019 г.
Край на конкурса: 31.05.2020 г.
Правила на конкурса „Литературни
творби“
Литературните творби могат да бъдат
есе, стихотворение, разказ.
1. Права за участие
Всички европейски граждани между
7 и 29 години имат право да участват
в конкурса.
Конкурсът ще се проведе в три възрастови категории:
- от 7 до 13 години;
- от 14 до 20 години;
- от 21 до 29 години.
Лицата под 18 години могат да вземат
участие след съгласието на техните родители или представляващи ги по закон.
2. Тема
Конкурсът за литературни творби
„Аз съм Европеец“ се отнася до демократичното и гражданско участие
в програма „Европа за гражданите“.
Програмата „Европа на гражданите“
за периода 2014-2020 е ключов инструмент, който цели 500 милиона граждани на Европейския съюз да получат
активна роля за развитието на Съюза.
Чрез финансирането на програмата
и дейностите, в които гражданите да
вземат участие, програмата представя
историята и разпространява ценностите

на Европа, насърчава ангажираността
към развитието на Европа, повишава
европейския дух и принадлежността
към Европейския съюз.
3. Условия за участие
3.1. Писмените произведения следва
да са на един от следните езици: български, италиански, португалски, словенски
или английски.
3.2. Есетата да съдържат до 300 думи.
3.3. Стихотворенията трябва да
бъдат до 1 страница/1800 символа с
интервали.
3.4. Разказът е до 5 страници. Всяка
страница не трябва да съдържа повече
от 1800 символа с интервали
3.5. Писмените произведения трябва
да съдържат 4 от 6-те ключови думи:
Европа, бъдеще, европейски/ка, дух,
принадлежност, вярвам, вяра.
3.6. Участникът в конкурса гарантира, че той притежава авторски права
и правата за публикуване на литературната творба и че организаторите
са освободени от всички претенции от
трети страни, свързани с използването
на произведението за публикуване на
материали, свързани с дейността на
Европейската комисия. Участникът в
конкурса предоставя на Европейската
комисия правата за публикуване на
материала, свързани с дейността на
Европейската комисия.
3.7. Организаторите запазват правото
да изключат от конкурса “Литературни
творби“ всички произведения, написани
нечетливо, които не съответстват на
темата на конкурса или противоречат
на общите морални норми
4. Критерии за оценка от журито
- спазени ли са изисквания към заданието (дължина, ключови думи);
- креативност и оригиналност на
литературната творба;
- яснота на посланието
- пълнота на мнението.
5. Кръгове на оценка
5.1. Национален кръг - Всеки партньор по проекта ще организира вътрешен кръг за оценка. Първите 3 творби от
всяка възрастова категория ще участват
в международния кръг. Творбите трябва
да бъдат преведени на английски от
организаторите партньори по проекта.
5.2. Международен кръг – Международната оценка ще бъде извършена
по време на четвъртата среща „Аз съм
Европеец“, която ще се проведе от 30
септември до 2 октомври 2020 г. в Нова

горица /Словения/.
Правила на конкурса „Рисунка“
1. Право на участие
Всички европейски граждани между
7 и 29 години имат право да участват
в конкурса.
Конкурсът ще се проведе в три възрастови категории:
- от 7 до 13 години;
- от 14 до 20 години;
- от 21 до 29 години.
Лицата под 18 години могат да вземат
участие след съгласието на техните родители или представляващи ги по закон.
2. Тема
Конкурсът за рисунка „Аз съм Европеец“ се отнася до демократичното и
гражданско участие в програма „Европа
за гражданите“. Програмата „Европа
на гражданите“ за периода 2014-2020
е ключов инструмент, който цели 500
милиона граждани на Европейския съюз
да получат активна роля за развитието
на Съюза. Чрез финансирането на
програмата и дейностите, където гражданите да вземат участие, програмата
представя историята и разпространява
ценностите на Европа, насърчава ангажираността към развитието на Европа,
повишава европейския дух и принадлежността към Европейския съюз.
3. Условия за участие
3.1. Рисунките следва да са с размер
минимум 30/40 см и макс. 49/70 cм.
3.2. Няма ограничения по отношение
на използваните материали.
3.3. Участникът в конкурса гарантира,
че притежава авторски права и правата
за публикуване на рисунката и че организаторите са освободени от всички
претенции от трети страни, свързани с
използването на творбата за публикуване на материали, свързани с дейността
на Европейската комисия.
3.4. Участникът в конкурса предоставя на Европейската комисия правата за
публикуване на материали, свързани с
дейността на Европейската комисия.
3.5. Организаторите запазват правото
да изключат от конкурса на творби, които
не съответстват на темата на конкурса
или противоречат на общите морални
норми.
4. Критерии за оценка от журито:
- креативност и оригиналност на
рисунката;
- яснота на посланието.
5. Кръгове на оценка
5.1. Национален кръг - Всеки парт-
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ньор по проекта ще организира вътрешен кръг за оценка. Първите 3 творби от
всяка възрастова категория ще участват
в международния кръг. Творбите трябва
да бъдат преведени на английски от
организаторите партньори по проекта.
5.2. Международен кръг – Международната оценка ще бъде извършена
по време на четвъртата среща „Аз съм
Европеец“, която ще се проведе от 30
септември до 2 октомври 2020 г. в Нова
горица /Словения/.
Правила на конкурса „Фотография“
1. Права за участие
Всички европейски граждани между
14 и 29 години имат право да участват
в конкурса.
Конкурсът ще се проведе в две възрастови категории:
- от 14 до 20 години;
- от 21 до 29 години.
Лицата под 18 години могат да вземат
участие след съгласието на техните родители или представляващи ги по закон.
2. Тема
Конкурсът за фотография „Аз съм
Европеец“ се отнася до демократичното
и гражданско участие в програма „Европа за гражданите“. Програмата „Европа
на гражданите“ за периода 2014-2020
е ключов инструмент, който цели 500
милиона граждани на Европейския съюз
да получат активна роля за развитието
на Съюза. Чрез финансирането на
програмата и дейностите, в които гражданите да вземат участие, програмата
представя историята и разпространява
ценностите на Европа, насърчава ангажираността към развитието на Европа,
повишава европейския дух и принадлежността към Европейския съюз.
3. Условия за участие
3.1. Изисквания към изображенията:
не по-малко от 800KB и не повече от
5MB. JPEG или TIFF формат; Цветен
модел RGB; Всички участници трябва
да могат да предоставят разделителна
способност, подходяща за печат на
изложби и информационни материали.
3.2. Участникът в конкурса гарантират, че той притежава авторски права и
правата за публикуване на фотографията и че организаторите са освободени
от всички претенции от трети страни,
свързани с използването на творбата
за публикуване на материали, свързани
с дейността на Европейската комисия.
3.3. Участникът в конкурса предоставя на Европейската комисия правата за
публикуване на материали, свързани с

дейността на Европейската комисия.
3.4. Организаторите запазват правото
да изключат от конкурса на творби, които
не съответстват на темата на конкурса
или противоречат на общите морални
норми.
4. Критерии за оценка от журито
- креативност и оригиналност на
фотографията
- яснота на посланието
5. Кръгове на оценка
5.1. Национален кръг - Всеки партньор по проекта ще организира вътрешен кръг за оценка. Първите 3 творби от
всяка възрастова категория ще участват
в международния кръг. Творбите трябва
да бъдат преведени на английски от
организаторите партньори по проекта.
5.2. Международен кръг – Международната оценка ще бъде извършена
по време на четвъртата среща „Аз съм
Европеец“, която ще се проведе от 30
септември до 2 октомври 2020 г. в Нова
горица /Словения/.
Правила на конкурса „Видео/Клип“
1. Права за участие
Всички европейски граждани между
14 и 29 години имат право да участват
в конкурса.
Конкурсът ще се проведе в две възрастови категории:
- от 14 до 20 години;
- от 21 до 29 години
Лицата под 18 години могат да вземат
участие след съгласието на техните родители или представляващи ги по закон.
2. Тема
Конкурсът за видео/клип „Аз съм Европеец“ се отнася до демократичното и
гражданско участие в програма „Европа
за гражданите“. Програмата „Европа
на гражданите“ за периода 2014-2020
е ключов инструмент, който цели 500
милиона граждани на Европейския съюз
да получат активна роля за развитието
на Съюза. Чрез финансирането на
програмата и дейностите, в които гражданите да вземат участие, програмата
представя историята и разпространява
ценностите на Европа, насърчава ангажираността към развитието на Европа,
повишава европейския дух и принадлежността към Европейския съюз.
3. Условия за участие
3.1. Изисквания към видео/клип: не
по-кратко от 60 секунди и не повече от
180 секунди. Софтуерно приложения
MovieMake за изготвяне на видео/клип.
Ако езикът е различен от английски,
участникът следва да включи субтитри
на английски език.

се издава от
Общинска администрация – Дългопол
гр. Дългопол, обл. Варна
ул. „Георги Димитров“ №105
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3.2. Участникът в конкурса гарантират, че той притежава авторски права
и правата за публикуване на видеото/
клипа, изпратено на конкурс и че организаторите са освободени от всички
претенции от трети страни, свързани с
използването на творбата за публикуване на материали, свързани с дейността
на Европейската комисия.
3.3. Участникът в конкурса предоставя на Европейската комисия правата за
публикуване на материали, свързани с
дейността на Европейската комисия.
3.4. Организаторите запазват правото
да изключат от конкурса на творби, които
не съответстват на темата на конкурса
или противоречат на общите морални
норми.
4. Критерии за оценка от журито
- креативност и оригиналност на
видео/клип
- яснота на посланието
5. Кръгове на оценка
5.1. Национален кръг - Всеки партньор по проекта ще организира вътрешен кръг за оценка. Първите 3 творби от
всяка възрастова категория ще участват
в международния кръг. Творбите трябва
да бъдат преведени на английски от
организаторите партньори по проекта.
5.2. Международен кръг – Международната оценка ще бъде извършена
по време на четвъртата среща „Аз съм
Европеец“, която ще се проведе от 30
септември до 2 октомври 2020 г. в Нова
горица /Словения/.
Изпращане на творбите
Творбите могат да бъдат изпратени
по два начина:
Изпратени електронно, придружени от
подписана форма за участие, която можете
да изтеглите от http://2019.europeinfuture.
eu/?page=4&lang=en на следния адрес
contest@europeinfuture.eu.
2. Представени в сградата на Център
за подкрепа за личностно развитие –
Общински детски комплекс „Андрей
Германов” - Дългопол, на адрес „Г.
Димитров” 103 /над кафе-аперитив
„Джамбо”/, придружени от подписана
форма за участие, която можете да
изтеглите от следния линк http://2019.
europeinfuture.eu/?page=4&lang=en
или получите на място.
Награди
Първа награда за всяка категория
/с изключение от 7-13 години/ е посещение в друга партньорска държава
по проекта.
Първа награда за категория от 7-13
години е таблет.

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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Наше момче е в световния елит
на младите огнеборци

Малцина знаят, че Добромир Валентинов Добрев от
СУ “Климент Охридски” в
Дългопол е сред първите
10 в света млади огнеборци.
Миналата година в Саратов,
Русия, по време на първенството на планетата, той
успя да покаже възможностите си в индивидуалните
дисциплини, като нареди
отбора на България в първата десетка. С националната фланелка доказа, че
да си млад огнеборец не е
само престиж. Изисква се
сръчност, бързина и огромна
отговорност. Той се подготвя
от сравнително кратко време
в отбора на младежкия противопожарен отряд „Млад
огнеборец” на училището,
но вече има 6 медала от
различни състезания.
През 2019 г. петокласниците от училището, които
съставляват “Млад огнеборец”, като на шега преминаха
през областния кръг, победиха с респект в зоналните
кръгове, след което отборът
на Варна, в който участва и
Добромир, стана републикански шампион. И донесе
огромната купа, която един
ден ще краси витрината на
училището в Дългопол. Тя

ще е законната гордост на
това поколение талантливи
деца.
“Имаме малки трудности
от техническо и финансово
естество при подготовката
на децата ни за огнеборци
в Дългопол, но постепенно
ги преодоляваме с помощта на общината”, разказва
треньорът на клуб “Млад
огнеборец” Добри Добрев.
Той е бивш служител от системата, някога упражнявал
професията пожарникар.
В младите си години става
републикански шампион
в индивидуалните дисци-

плини на противопожарното дело. Сега в
свободното си време успява да мотивира
децата от клуба да развиват уменията си в
тази област.
Иначе те са сравнително малко – само
четирима-петима, но затова пък стават все
по-добри в тренировките. И с нетърпение
очакват следващото състезание, което ще е
отново изпитание за уменията им да бягат и
да се катерят по пожарникарска стълба до
първия етаж на “горяща” сграда. Тренажорът,
на който минава част от подготовката им, продължава да се усъвършенства, а това води
и до подобряване и на техните резултати.
Да ми пожелаем отново успех и през
следващите месеци, когато ще защитават
престижа на родното училище. И ще чакаме
отново да се завърнат окичени със златни
медали.

