Разпространява се безплатно Брой 44, февруари 2020 г.

Чествахме 142 години свободна България
Трети март е дата, която
всеки българин трябва да
помни, защото ни е дала
най-святото – Свободата.
На този ден е сложен край
на петвековно робство и
на една величава борба,
взела много скъпи жертви.
На тази дата преди 142
години е подписан Санстефанският мирен договор
между Русия и Османската
империя, който слага край
на Руско-турската война. С
този акт България възкръсва
отново на политическата
карта на Европа. Заслуга
за тази толкова свидна свобода имат хиляди знайни и
незнайни български герои.
Националният празник
бе отбелязан в Дългопол
с празнична церемония,
състояла се пред паметника на загиналите във
войните. Кметът на града
Георги Георгиев припомни
с кратко слово значението

на светлата дата за всички
българи и поздрави с празника жителите и гостите на
общината. Представителна
рота от Военноморските
сили участва с тържествен
марш, проверка и полагане
на венци на паметника.
Тържеството завърши с
празнична заря.
Ще припомним, че за
българския народ 3 март
1878 е въплъщение на едно
начало. На този ден бе
направена онази първа
политическа крачка, заради която дадоха живота
си хиляди верни синове и
дъщери на България. Този
ден показа на българите, че
жертвите от Априлското въстание не бяха безсмислени,
че хилядите българи, руси,
румънци, финландци, сърби
и др., които загинаха, сражавайки се в Руско-турската
освободителна война, не
дадоха живота си напразно.
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С европейски пари осигуряваме
безжичен Интернет в общината
Дългопол, районите около админиОт общинска администрация
съобщиха, че по проект, финансистративните сгради на кметствата
в селата Цонево, Рояк, Поляците,
ран от европейската инициатива
Партизани, Медовец, Лопушна, Ас„WIFI4EU“, на стойност 15 000
евро, на територията на община
парухово, Арковна и централната
Дългопол са изградени 10 точки за
част на с. Дебелец.
безжична връзка с високоскоростен
Оборудването и самата мрежа
Wi-Fi , всяка от които е с обхват от
ще бъдат поддържани от фирма150 метра. Зоните, в които всички да ползват интернет със свобо- та-изпълнител за срок на гаранжители и гости на общината могат ден достъп, са: градският парк в ционната поддръжка от 36 месеца.

Тенис на маса

„Камчия 2007“ гледа към „А“ група

От 22 до 23 февруари в град Козлодуй се проведе първият кръг от
втория полусезон на „Б“ група по тенис
на маса. Oтборът нa „Камчия 2007“ в
състав Добромир и Денислав Деневи,
Добромир Ангелов и Янко Димитров,
записа 3 победи и 1 загуба и продължава да е едноличен лидер в „Б“ група.
Първата среща срещу СКТМ „Варна
2015“ беше спечелена с категоричното
4:1. Две победи на Добромир Денев,
една на Денислав Денев и двойката
в отборната среща бяха достатъчни.
В тази среща загуба допусна само
Ангелов с 1:3 от Китов. Така Дългопол
спечели с 4:1.
Във втория мач в съботния ден в
игра на мястото на Добромир Денев
влезе като резерва Янко Димитров.
Победи на Денислав Денев, Янко Димитров, Добромир Ангелов и двойката
Добромир Денев/Янко Димитров бяха
достатъчни за категоричната победа с
4:0 над „Корабостроител 92“ от Варна.
На другия ден Дългопол игра срещу
отбора на домакините от Козлодуй.
Тук нашите момчета отстъпиха с 3:4
в изключително драматичен двубой.
Предният мач между двата отбора
завърши с резултат 4:0 за Дългопол.
В последния си мач „Камчия 2007“ се
изправи срещу втория в класирането
„Лъки спорт“ от София. След изключителна битка между двата отбора
дългополци победиха драматично с
4:3. В първата среща Денислав загуби от Павел Цолов с 3:0. Във тория
мач победа за Добромир Денев над
Иглев с 3:0. Последва победа на Янко
Димитров и победа на двойката ни
Денев/Денев срещу Цолов и Иглев.
Така Дългопол поведе с 3:1. Резервата Добромир Ангелов влезе в игра

на мястото на Денислав Денев, който
получи контузия. След това резултатът
стана 3:3. В последната среща Янко
Димитров записа победа над Иглев и
Дългопол спечели с 4:3.
Така Дългопол продължава да бъде
лидер в класирането с 10 победи и 1
загуба. Втори е „Лъки спорт“ с 8 победи
и 3 загуби, а трети са Ловеч с 7 победи

и 4 загуби.
Следващият кръг, който е последен,
ще се в София. Там Дългопол ще играе
с отборите от Ловеч, Попово и Габрово.
Само една победа от тези 3 мача ще
гарантира класиране в „А“ група за
догодина, а 2 победи ще запечатат
първото място, което е и целта на
отбора от Дългопол.
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Памет за
Апостола
С редица прояви жителите на
община Дългопол отбелязаха 147
години от гибелта на великия син
на България Васил Левски. На 18
февруари с факелно шествие бяха
положени венци и цветя на паметника на Апостола. На 19 февруари
за четвърти пореден път бе проведен рецитал-конкурс по стихове на
известни български поети, възпели
неговия живот и дело. Залата на
ОбС – Дългопол, бе препълнена
от участници и гости на събитието,
чието присъствие бе доказателство,
че славният път на Левски няма да
бъде забравен.
Своята почит към святото дело и
живот на Левски показаха и ученици
и учители от ОУ „Васил Левски“ в с.
Поляците, които отбелязаха своя
патронен празник с богата литературно-музикална програма в читалището. Учениците изпълниха стихове
и песни за Апостола и представиха
драматизацията „Апостолът в премеждие“ по едноименния разказ на
Иван Вазов.
Ученици от СУ „Св. Климент
Охридски“ - Дългопол, също отразиха годишнината и дадоха урок
по родолюбие, като припомниха на
обществеността саможертвата на в центъра на града, а след нея
най-достойния българин чрез въз- всички деца оставиха свежи цветя
становката „Левски пред съда“. Тя бе с поклон за святото му дело.
Бе проведен и ІV общински репредставена пред неговия паметник

3

цитал-конкурс в памет на Апостола.
Победители в своите възрастови
групи станаха Радослав Атанасов
Вълев от ПГ при НУ “Иван Вазов”,
Христо Хараламбиев от НЧ “Н. Й. Вапцаров - 1896”, Алекс Атанасов – НЧ
“Н. Й. Вапцаров - 1896”. С наградата
н кмета на общината бе удостоена
Ива Илиева от НЧ “Н. Вапцаров 1896”. Марина Величкова от същото
читалище бе удостоена с наградата
на председателя на ОбС-Дългопол,
а Арзу Ферханова получи наградата
на директора на ЦПЛР ОДК “Андрей
Германов”. Наградена бе и групата
за художествено слово при НУ “Иван
Вазов” в Дългопол.
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„Не на тормоза в училище”
казаха децата от Дългопол

Всяка година в последната сряда
на месец февруари се отбелязва
Международният ден на борбата с
тормоза в училище. Познат е и като
Ден на розовата фланелка. На този
ден учениците се обличат в розово,
за да изразят своята съпричастност
към борбата с това негативно явление.
По този повод на 26 февруари в
специален флашмоб „Заедно и нагоре“
децата от ДГ “Детелина“ в гр. Дългопол взеха участие в Деня на розовата
фланелка. Проявата им бе посветена
на осъзнаването и превенцията на
проблема „тормоз в училище/детска
градина”.
Над 80 родители оставиха своите
писмени послания срещу тормоза в
детската градина върху розови детски
ръчички на розовата хартиена фланелка на всяка група. 65 розови балони
полетяха с послание „Не на тормоза
между децата“. Екипът на ДГ “Детелина“ благодари за съпричастността
на всички родители. Нека винаги да
вървим „Заедно и нагоре“!
Децата от НУ „Иван Вазов“ в гр.
Дългопол също отбелязаха Световния
ден за борба с тормоза в училище.
Нека продължаваме да възпитаваме
децата си в нравствени ценности,
разбирателство и съпричастност, грижа
и взаимопомощ, за да бъдат добри и
толерантни един към друг, да се подкрепят и обичат, уважават и ценят не
само в този ден, а винаги!
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Решения на Общински съвет – Дългопол
Пето заседание от 31.01.2020 г.
Решение 5 – 2
Общински съвет – Дългопол приема
отчета за дейността на МКБППМН –
Дългопол за 2019 година.
Решение 5 – 3
Общински съвет – Дългопол определя стимулиране на всеки кръводарител от Община Дългопол за 2020
г. – парични средства в размер на 50
лв. (петдесет лева).
Решение 5 – 4
Приема Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2020 година.
Решение 5 – 5
Приема Отчет за изпълнението
на Решенията на Общински съвет
– Дългопол за периода 01.07.2019 г.
– 31.12.2019 г. съгласно Приложение
№1
Решение 5 – 6
Приема Програма за управление
на община Дългопол за мандат 2019
г.- 2023 г.
Решение 5 – 7
Променя предназначението на
съществуващ дългосрочен общински
дълг по договор за банков кредит №
46874/31.05.2019г., сключен с „Алианц
Банк България „ АД от „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, 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.
Остатъка от дългосрочния общински дълг в размер на 224 570, 72 лв. е
за осигуряване на финансов ресурс за
разплащане на просрочени задължения към 31.12.2019 г. Задължава кмета
на община Дългопол да предприеме
необходимите действия за изпълнение на решението пред „Алианц Банк
България „ АД.
Решение 5 – 8
1. Приема бюджета на община Дългопол за 2020 г. както следва:
1.1. По приходите в размер на 12
180 195 лв., в това число:
1.1.1. Приходи за делегирани от

държавата дейности в размер на 8
161 954 лв. /Приложение № 1/, в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности – 7 662
758 лв.
1.1.1.2. Преходен остатък от 2019
г. – 295 271 лв., /приложение № 1.1/
1.1.1.3 Друго финансиране – 203
925 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в
размер на 4 018 241 лв., /Приложение
№ 2/, в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи – 575
000 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи – 1
154 010 лв.
1.1.2.3. Изравнителна субсидия – 1
355 100 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за зимно
поддържане и текущ ремонт – 128
400 лв.
1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи – 616 700 лв.
1.1.2.6. Операции с финансови
активи – 144 378 лв.
1.1.2.7. Преходен остатък по бюджета – 31 833 лв.
1.1.2.8. Преходен остатък в левова
равностойност – 12 820 лв.
1.2. По разходите в размер на 12
180 195 лв., разпределени по функции,
дейности и параграфи, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани от държавата
дейности – 8 161 954 лв., съгласно
Приложение № 3
1.2.2. За местни дейности – 3 655
471 лв., съгласно Приложение № 4.
1.2.3. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности с
приходи от местни данъци, такси и
др. неданъчни приходи и трансфери
за местни дейности –362 770 лв.,
съгласно Приложение № 4.
1.3. Утвърждава средносрочна цел
за бюджетното салдо по бюджета на
общината, изчислено на касова основа – придържане към балансирано
бюджетно салдо.
2. Приема числеността на персонала и разходите за заплати на
местните дейности и за делегираните
от държавата дейности /без звената
от системата на народната просвета,
които прилагат делегирани бюджети/,
считано от 01.01.2020 г., разпределени
по месеци, съгласно Приложение № 5.
3. Приема програмата за капиталовите разходи в размер на 3 502 070
лв., съгласно Приложение № 6, кол. 3
3.1. Одобрява разпределението
на целевата субсидия за капиталови
разходи по параграф 74-00 „Възста-

новяване на временни безлихвени
заеми на МФ“ в размер на 616 700
лв., съгласно кол.4 от Приложението;
3.2. Приема разчет на капиталовите
разходи, финансирани с приходи от
продажба на нефинансови активи в
размер на 96 000 лв., съгласно кол.6
от Приложението;
3.3. Приема разчет на капиталовите
разходи финансирани от собствени
приходи в размер на 47 520 лв., съгласно кол. 7 от Приложението.
3.3. Приема разчет на капиталовите разходи от целевия трансфер по §
31-18 от 2019г. в размер на 1 252 543
лв., съгласно кол. 5 от Приложението;
3.4. Приема разчет на капиталовите
разходи финансирани със средства от
ЕС в размер на 1 489 307 лв., съгласно
кол. 10 от Приложението.
4. Утвърждава разчет за целеви
разходи и субсидии, както следва:
4.1. За СБКО на персонала, определени в рамките на 3 на сто на база
начислените трудови възнаграждения, включително и социалните
осигуровки.
4.2. За представителни разходи
на кмета на общината в размер на 2
на сто от общия годишен размер на
разходите за издръжка на дейност
«Общинска администрация».
4.3. За представителни разходи на
общинския съвет в размер 1 на сто от
общия годишен размер на разходите
за издръжка на дейност „Общинска
администрация“.
4.4. За разходи по общинския културен календар – 32 000 лв.
4.5. За разходи по общинския спортен календар – 12 650 лв.
4.6. Разходи за помощи по решение
на Общински съвет - 9 000 лв.
4.7. Средства за работно облекло
на персонала по трудови и служебни правоотношения не по вече от 50
000 лв.
4.8. Сума в размер на 5 110 лв. за
плащане на членски внос в сдружения,
в които членува общината.
4.9. Субсидии за спортни клубове,
регистрирани като юридически лица с
нестопанска цел – 17 350 лв.
4.10. Текущи субсидии за издръжка
/отопление на читалищния салон/ на
НЧ „Н. Й. Вапцаров” гр Дългопол– 5
500 лв.
4.11. Субсидии за дофинансиране
на маломерни паралелки в училищата
– 48 982 лв.
4.12. Трансфери за подпомагане
разходите за гориво на ПУ – Дълго-
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пол – 8000 лв.
4.13. Трансфери за подпомагане
разходите за гориво на Пожарна –
Дългопол – 1808 лв.
4.14. Трансфери за подпомагане издръжката за отопление на Медицински
център ЕООД гр. Дългопол – 10 000 лв.
4.15. Субсидии за финансиране на
Общинско социално предприятие –
домашен социален патронаж“ – 110
701 лв.
5. Одобрява индикативен годишен
разчет за сметките за средства от
Европейския съюз в размер на 2 160
918 лв., съгласно Приложение № 7;
6. Приема намерението за поемане на нов дълг и финансиране чрез
заеми на база действащи договори,
съгласно Приложение № 8;
7. Определя максималния размер
на плащанията по дълга и поемането
на нов общински дълг както следва:
7.1. Максимален годишен размер
на плащанията по общинския дълг
(главница+лихва+такси) за 2020 г. –
427 463 лв. (Приложение № 2).
7.2. Общински гаранции, които
могат да бъдат издадени през 2020
г. – 147 370 лв. (Приложение № 2).
7.3. Определя лимит за поемане
на нов общински дълг – 1 100 000 лв.
7.4. Определя максимален размер
на общинския дълг към края на годината - 1 124 658 лв.,в т.ч. безлихвен
заем от МФ – 500 000 лв.
8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности
за периода 2021-2023 г., съгласно
приложения № 2 и № 4;
9. Определя второстепенни разпоредители с делегиран бюджет през
2020 г.
- Средно училище „Св. Климент
Охридски” гр. Дългопол;
- Обединено училище „Христо Ботев” с. Цонево;
- Училище „Христо Ботев” с. Партизани;
- Училище „Митко Палаузов” с.
Лопушна;
- Училище „Васил Левски” с. Поляците;
- Училище „Назъм Хикмет” с. Медовец;
- Училище „Иван Вазов” гр. Дългопол;
- ДГ „Детелина”-Дългопол;
- ДГ „Пролет”- Цонево;
- ДГ „Щастливо детство”-Партизани;
- ДГ „Първи юни” – Медовец;
- Център за подкрепа за личностно
развитие.
10. Определя като второстепенен
разпоредител с бюджет през 2020 г.
Общинско социално предприятие-домашен социален патронаж“.

11. Определя като разпоредител с
бюджет през 2020 г. Общински музей
гр. Дългопол.
12. Определя максимален размер
на новите задължения за разходи,
които могат да бъдат натрупани през
2020 г. по бюджета на общината в размер на 11 983 484 лв., като наличните
към края на годината задължения за
разходи не могат да надвишават – 1
797 522 лв. и определя максимален
размер на поетите ангажименти за
разходи които могат да бъдат поети
през 2020 г. в размер на 11 983 484 лв.,
като наличните към края на годината
поети ангажименти за разходи не
могат да надвишават – 5 991 742 лв.
(Приложение № 4).
11. Одобрява план-график за обслужване на просрочените задължения от минали години, които да бъдат
разплатени от бюджета за 2020 г. в
размер на 362 905 лв. и просрочени
вземания, които да бъдат събрани
през 2020 г. в размер на 93 140 лв.,
съгласно Приложения № № 9 и 10;
12. Приема за сведение информация, съгласно чл. 82, ал.3, т.4 и т.5
от ЗПФ по прогнози на Медицински
център-ЕООД гр. Дългопол за 2020
г., 2021 г. и 2022 г., съгласно Приложение № …
13. Възлага на кмета на общината:
13.1. Да определи бюджетите на
второстепенните разпоредители с
делегиран бюджет и разпоредители
с бюджет.
13.2. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера
на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в
съответствие с волята на дарителя.
14. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани
промени:
14.1. В частта за делегираните държавни дейности – между утвърдените
показатели за разходи в рамките на
една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите
за делегираните държавни дейности
и няма просрочени задължения за
съответната дейност.
14.2. В частта на местните дейности – между утвърдените разходи в
рамките на една дейност или от една
дейност в друга, без да изменя общия
размер на разходите.
15. Упълномощава кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни
средства от общинския бюджет и
от сметките за средства от ЕС за
плащания по проекти, финансирани
със средства от ЕС, по други между-

народни, национални и други програми, включително и на бюджетни
организации, чийто бюджет е част от
общинския бюджет.
15.1. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския
бюджет да се спазват изискванията
на чл. 126 от ЗПФ.
15.2. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да
се спазват изискванията на чл. 104,
ал.1, т.4 от ЗПФ.
16. Упълномощава кмета на общината:
16.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината
за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи
и други плащания, при условие че не
се нарушава своевременното финансиране на делегираните държавни
дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и
се спазват относимите за общините
фискални правила по ЗПФ, като не
се променя предназначението на
средствата в края на годината.
16.2. Да кандидатства за средства
от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински
програми и проекти;
16.3. Да кандидатства за средства
по структурни и други фондове на ЕС,
по национални програми и други източници за реализиране на годишните
цели на общината за изпълнение на
годишния план за развитие.
17. Приема за сведение протокола
от публичното обсъждане на бюджета,
съгласно Приложение № 12.
Решение 5 – 9
Одобрява план-сметка за разходите по събиране, извозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или
други съоръжения и за поддържане
чистота на териториите за обществено
ползване за 2020 година в размер
на 559 655 лева, и по видове услуги
съгласно Приложение № 1.
Дава право на кмета на общината недостига, формиран между
очакваните приходи от такса битови
отпадъци и необходимите разходи за
дейностите по събиране, извозване,
обезвреждане на битовите отпадъци в
депа или други съоръжения и за поддържане чистота на териториите за
обществено ползване на територията
на община Дългопол за 2020 г. да се
поеме от други собствени приходи на
община Дългопол в размер до 200 000
лв. Извършените разходи по т. 1 и 2
не могат да надхвърлят одобрената
план-сметка за 2020 г.
Решение 5 – 10
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Приема План за работа на Общински съвет - Дългопол през 2020 г.
Решение 5– 11
Приема финансова план – сметка
на Общинско социално предприятие –
Домашен социален патронаж в община Дългопол, съгл. Приложение № 1
Възлага на кмета на община Дългопол да предприеме всички необходими действия във връзка с изпълнение
на гореизложеното решение.
Решение 5 – 12
Утвърждава изразходваните средства за командировки в страната за
периода 01.09.2019 г. – 31.12.2020 г.,
както следва:
Кмет на община Дългопол – 20 лв.
Председател на Общински съвет –
Дългопол – 20 лв.
Решение 5 – 13
Предоставя за настаняване поземлени имоти от ОПФ и земи по чл. 19
от ЗСПЗЗ, находящи се в землището
на с. Цонево, на наследниците на
Мандико Вълчев Илиев, както следва:
(Виж Таблицата)
Решението де се връчи по реда
на АПК на наследниците на Мандико
Вълчев Илиев и служебно на Общинска служба „Земеделие“ гр. Дългопол.
Упълномощава кмета на общината
и го задължава да извърши необходимите действия по изпълнение на
решението.
Решение 5 – 14
1. Освобождава “Полекс” ООД - с.
Цонево, ЕИК 813071756, изцяло от заплащане на такса за битови отпадъци
за всички компоненти (сметоизвозване, сметосъбиране, обезвреждане на
битовите отпадъци в депа или други
съоръжения и чистота на териториите
за обществено ползване), за производствената им база в с. Цонево,
за партиди с номера:5310F3934 и
5310F3936 за 2020 год.
2. Възлага на кмета на община
Дългопол да предприеме съответните
действия за изпълнение на настоящето решение.
Решение 5 – 15
Приема Доклад за състоянието на
землище

системите за финансово управление
и контрол за 2019 година.
Решение 5 – 16
1. Определя и упълномощава с
мандат инж.Емурла Ахмед Емурла- заместник-кмет на
община
Дългопол да бъде представител на
община Дългопол в общото събрание
на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от“Водоснабдяване и канализация-Варна”
ООД, Варна, което ще се проведе
на 25.02.2020 год. (вторник) от 13.00
часа в заседателната зала в сградата
на Областна администрация Варна.
2. Да гласува по всички точки от
предварително обявения дневен ред
в писмо с вх.№0600-26/27.01.2020
год. от Областен управител на област
с административен център Варна по
следния начин:
По т.1 - със ”за”
По т.2 - със ”за”
По т.3 - със ”за”
По т.4 - с право на собствена преценка.
3. Възлага на уполномощения
представител инж. Емурла Ахмед
Емурла - заместник-кмет на община
Дългопол, да предприеме съответните
действия за изпълнение на настоящето решение.
Решение 5-17-1
1. Отпуска еднократна помощ в размер на 200 лв. на Детелина Боянова
Петкова – жител на гр. Дългопол.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 5-17-2
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 100 лв. на Хюсеин Юмер
Алиосман – жител на с. Медовец.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 5-17-3
1.Отпуска еднократна помощ в размер на 50 лв. на Айше Хасан Халил
– жител на с. Поляците.
2.Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
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връзка с изпълнение на решението.
Решение 5-17-4
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 100 лв. на Мехмед Мехмед
Хасан – жител на с. Цонево.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 5-17-5
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 50 лв. на Мехмед Юмер
Мехмедали – жител на с. Партизани.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 5-17-6
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 100 лв. на Фатме Халил
Хюсеин – жител на с. Партизани.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
3. Средствата да бъдат изплатени
на Борислав Благоев Николов – жител
на с. Партизани
Решение 5-17-7
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 85 лв. на Мария Христова
Георгиева – кмет на с. Аспарухово,
за погребението на Неделчо Колев
Делез - жител на с. Аспарухово.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
3. Средствата да бъдат изплатени
на траурна агенция ЕТ „Дългопол Добринка Герчева“ гр. Дългопол.
Решение 5-17-8
Отказва да отпусне еднократна
помощ на заявления с:
Вх. № 9400-2607/13.12.2019 г. от
Ариф Хюсеин Ариф, гр. Дългопол, ул.
„Христо Кърпачев“ № 9.
Вх № 9400-77/15.01.2020 г. от Мустафа Мустафа Хасан, с. Цонево, ул.
„Тридесет и трета“ № 9.
Вх. № 9400-84/16.01.2020 г. от Николай Асенов Николов, с. Цонево ул.
„Двадесет и втора“ № 34.
Вх. № 9400-40/08.01.2020 г. от Юлияна Минкова Красимирова, гр. Дългопол ул. „Георги Димитров“ № 186.

№ по КВС Идентифика- П л о щ / Н а ч и н н а Местност
(стар)
тор по КК
дка
т р а й н о
ползване

к а т е - АОС № и дата
гория

КОРУ ДЕРЕ

V

566/23.02.2004 г.

Нива

МАНДАРЛЪК

IX

708/03.10.2013 г.

0.200

Нива

МАНДАРЛЪК

IX

2656/15.05.2018г .

0.287

Нива

ТРИТЕ СТЪЛБА

V

2275/04.11.2016 г.

Цонево

000067

78519.27.67

1.063

Цонево

034025

78519.34.25

0.998

Цонево

034026

78519.34.26

Цонево

049058

78519.49.58

2.548

Неизползвана нива
(угар, орница)
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Обявен е прием по Националната
програма „Предоставяне на грижи
в домашна среда“ през 2020 г.

Във връзка с реализацията на
Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“
Община Дългопол обявява прием
на документи на лицата, попадащи
в следните целеви групи:
- хора с от 80 до 89,99 на сто степен
на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане
с определена чужда помощ;
- хора на възраст над 65 г. в
невъзможност за
самообслужване,
които не са освидетелствани по
съответния ред
от органите на медицинска експертиза в Република
България.
За целите на
Програмата „хора
на възраст над 65
г. в невъзможност
за самообслужване, които не са
освидетелствани
по съответния ред
от органите на медицинската експертиза в Република
България“ са лица, които:
• са навършили 65 г. възраст към
момента на подаване на заявлението
за включване в Програмата живеят
сами и/или нямат близки и роднини,
които да им оказват подкрепа;
• са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно
да задоволяват своите ежедневни
потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена
и хигиена на дома).
Лицата, които се нуждаят от предоставянето на грижи в домашна
среда, за да бъдат включени в Програмата трябва да отговарят и на
следните условия:
• месечният доход на член от
семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на
заявлението-декларация, е равен
или по-нисък от 5-кратния размер

на гарантирания минимален доход
(ГМД), определен с Постановление
на Министерски съвет;
• да не са регистрирани като
еднолични търговци и да не са
собственици на капитала на търговско дружество;
• да нямат сключен договор за
предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/

или гледане, това изискване не се
прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или
гледане са учащи се, безработни, в
нетрудоспособна възраст или хора
с увреждания;
• да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната
една година собствеността върху
жилищен, вилен, селскостопански
или горски имот и/или идеални части
от тях;
• да не са прехвърляли жилищен,
вилен, селскостопански или горски
имот и/или идеални части от тях
срещу заплащане през последната
една година, като общата стойност на
сделките не надвишава 60-кратния
размер на ГМД;
• не са включени в механизма
лична помощ;
• да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на
грижа в домашна среда на друго

основание и/или финансирани по
други финансови механизми, програми и проекти.
В случаите, когато поради финансов недостиг не могат да бъдат
удовлетворени заявленията на
всички потенциални потребители,
отговарящи на горепосочените
условия, включването в Програмата се осъществява по реда на
подаването на
заявленията.
На всеки
кандидат ще
се извършва
индивидуална оценка на
потребностите от персонални грижи
в домашна
среда, като за
един потребител продължителността
на предоставяните персонални грижи
не може да
надхвърля 4
часа дневно.
Като домашни помощници в програмата могат да се включат само
безработни лица, които са регистрирани в офис на дирекция „Бюро по
труда“ - гр. Дългопол.
Националната програма “Предоставяне на грижи в домашна среда“ е
със срок на действие до 31.12.2020 г.
Лицата, желаещи да получават
грижа в домашна среда по Национална програма “Предоставяне на
грижи в домашна среда“, могат да
подават Заявление–декларация
(по образец), по настоящ адрес
лично или чрез упълномощено лице/
законен представител в Център за
услуги и информация на гражданите
гр. Дългопол, ул. „Георги Димитров“
132 всеки работен ден от 8,00 ч. до
12,30 ч. и от 13,30 ч. до 17,00 ч. или
в кметствата по селата.
За допълнителна информация
и въпроси: тел. 0882/872 230.
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Благовещение на пресвета Дева Мария
На 25 март целият православен християнски свят
празнува радостното за
всички събитие: Ангел Божий донесъл на Дева Мария
благата вест за скорошното
раждане на очаквания Спасител. Ангелът си отишъл, а
светата Дева се отправила
в планинската страна при
сродницата си Елисавета,
която се изпълнила със
Светия Дух и я приветствала, наричайки я майка на
Господа.
Пресвета Дева била, както е известно, дъщеря на
благочестивите старци Йоаким и Анна, които я посветили на Бога още от самото
раждане. Когато станала
на 3 години, те я завели в
храма. Скоро след това те
умрели. А пресвета Дева
Мария, като останала под
напътствието на свещенослужителите, постоянно се
намирала в храма, молела
се и чела свещеното писание. Преданието говори,
че когато светата Дева навършила годините, в които
според юдейския обичай
девойките встъпвали в брак,
първосвещеникът ѝ обявил,
че не може повече да остава
в храма и че тя трябва да си
избере съпруг. Но пресвета
Дева Мария отговорила решително, че била посветена
от родителите си и сама се
посветила Богу, затова тя
трябва завинаги да остане
девойка.
В Юдея нямало обичай
доброволно някой да избира
безбрачен живот за служене
Богу и затова, за да не се наруши общоприетия обичай,
свещениците сгодили Мария
за един благочестив старец
на име Йосиф, далечен неин
родственик, който трябвало
да я пази. Пресвета Дева Мария водела скромен живот занимавала се с ръкоделие
и споделяла домакинските
грижи с дъщерите на Йосиф.
Гласът ѝ не се чувал в празни и шумни разговори. Тя
била кротка и мълчалива,
най-голяма радост за нея

било четенето на свещените книги. Като изучила
пророчествата, тя знаела,
че е близко дохождането на
Месия - Христос.
В пророчествата на Исаия
тя чела, че Месия трябва
да се роди от Дева и от все
сърце желаела да види тая
благочестива Дева и да стане макар последна робиня

на тая, от която ще се роди
Спасителят на света.
Днес е началото на нашето спасение, което възпява
и разкрива вечната тайна на
Светата ни църква. Божият
син става син на Богородица
Дева и ангел Гавриил съобщава: „Радвай се, благодатная дево Богородице, Господ
е с тебе. благословена си

Успех на наша
ученичка в
национален
конкурс

За поредна година деца от
школата по приложно изкуство
при ЦПЛР – Общински детски
комплекс „Андрей Германов”
в гр. Дългопол взеха участие в
Националния конкурс за детска
рисунка „Св. Трифон Зарезан“
в Сунгурларе.
Нашата Виктория Петрова
Янкова, която е на 16 г. и е от
школа „1 - Приложно изкуство“
с ръководител Петя Петрова,
получи ІІІ място - медал, в раздел „Живопис и графика“. Тя е
ученичка в Х клас на СУ „Св.
Климент Охридски“.
Ще припомним, че престижният конкурс е част от националния календар за изяви по
интереси на децата и учениците. Целта му е да се съхрани и
популяризира българския народен обичай „Трифон Зарезан“.

между жените!“.
Честит празник на всички
жени. Честит празник на
всички майки, Пресветая
Богородица Дева Мария да
ви закриля и благослови во
веки. Този светъл празник
Благовещение на Пресвета
Богородица е празникът
на всички девойки, жени и
майки.
Бъдете здрави, обичани,
щастливи и благословени,
божията благодат да бъде
с вас. Бъдете здрави, весели, благородни, щастливи и
благословени во веки!
На този ден именници
са: Благовест, Благовеста,
Благомир, Благомира, Благомир, Благо, Блага, Благой,
Благойчо, Блашка, Богослова, Благослов, Благослова,
Благородка.
Иконом Иван Иванов –
0888/034 550 или 0888/758
021
Храм „Свети
Преподобни Йоан Рилски
Чудотворец”
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Работно посещение в Северна Македония

В периода 13-15 февруари делегация от община
Дългопол посети по тяхна покана побратимената община
Демир Капия в Република
Северна Македония. В този
период в общината, която
е традиционно винарска,
се провеждат най-големите
чествания – Седмица на
традицията св. Трифон –
2020, посветен на Деня на
лозарите и винарите.
Работното посещение започна със среща в общината
с кмета, секретаря и служители в администрацията. Беше
споделен опит в сферата на
културата, образованието,
устройственото планиране,
обществените поръчки и др.
По-късно срещата продължи с участието на бившия
министър-председател на
Северна Македония Зоран
Заев.
След срещата в галерията
на музей Демир капия се
проведе четене на откъси от
поетична антология на виното и лозето от автора Ефтим
Клетников, изпълнени от
членовете на любителски
театър Мирка Гинова от
Демир капия.
В поетичното четене се
включи нашата делегация с
представяне на стихове от
млади автори от дългополския край.
Сутринта на 14 февруари
в една от най-известните
изби в Северна Македония
бе открит проект за иновация

на комплекса и изграждане
на нови лозови масиви,
финансирани от предприсъединителната програма
ИПАРД. На мероприятието
присъстваха представители
на програмата, от Световна
банка, министри и зам.-министри на републиката. Бе
отслужен и тържествен водосвет от свещеник Любче
Силев.
В 10 часа в центъра на
града започна програмата
със старта на велотур от
центъра на Демир капия и
продължи с богата програма
през целия ден.
Кметът на общината Лазар Петров, зам.-министърът на околната среда Яни
Макрадули и зам.-министърът на местното самоуправление Деян Павлески
наградиха победителите,
спечелили организираните
традиционни конкурси за
най-добър резач и най-добър
производител на домашно
вино и ракия.
Делегацията от община
Дългопол се включи в награждаването, като председателят на Общинския
съвет Злати Златев връчи
наградата в категорията
най-добър производител на
домашна ракия.
На 15 февруари в работна среща с експертите от
община Дългопол, Демир
Капия и Пелпин, Полша, бяха
споделени добри практики,
реализирани с помощта на

европейско финансиране.
Денят продължи с посещение в гр. Крушево най-високият град на Балканите, известен с Крушевската република по време
на Илинденско-Преображенско въстание. Посетен
бе монумент и Музеят на
Илинденското въстание и
Крушевската република.
В края на деня бе посе-

тена къщата-музей „Тодор
Проески“, изградена в памет
на трагично загиналия певец Тодор Проески (Тоше)
(1981 – 2007), всенароден
любимец, певец, известен
с голямата си благотворителност. Сградата е обявена
за паметник на културата.
Посещението приключи с
обещания за нови срещи и
приятелство.

БРОЙ 44, февруари 2020 г.

11

Валя Балканска дойде за
зарязването на лозята в Арковна
Под звуците на гайда и прекрасните песни на Валя Балканска Александър Александров, бизнесмен от
село Арковна и собственик на верига
заведения „Гюрлата“, заряза ритуално лозята си. На събитието присъстваха кметът Мариана Христова,
танцов състав „ Ритми“, близки и
приятели. Денят се превърна в един
истински празник, изпълнен с много
танци, вино, музика и настроение.
Както всички знаят, Денят на св.
Трифон Зарезан е един от най-обичаните и почитани празници. Денят
на лозаря има древни езически
корени от времето, когато по българските земи са живеели траките. Той
се отбелязва първоначално у нас на
14 февруари като Ден на лозаря.
През 1968 г. след въвеждането на
Григорианския календар от Българската православна църква датите на
църковните празници се изместват.
Свети мъченик Трифон започва
да се отбелязва на 1 февруари, а
Денят на лозаря - на 14 февруари.
Според народните традиции свети

Трифон е покровител на лозарите,
винарите и кръчмарите. На този ден
се извършва ритуално зарязване
на лозята. Затова на Трифон За-

се издава от
Общинска администрация – Дългопол
гр. Дългопол, обл. Варна
ул. „Георги Димитров“ №105

резан навсякъде млади и стари не
пропускат да се почерпят с хубаво
вино и да си пожелаят здраве и
благоденствие.

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

12 БРОЙ 44, февруари 2020 г.

Неделчо Стоянов бе избран
за тазгодишния Цар на виното

На 14 февруари честваме Трифон
Зарезан – Деня на виното и лозарите.
В град Дългопол празникът започна
с ритуалното зарязване на лозите от
зам.-кмета Емурла Емурла и продължи с традиционния конкурс „Цар на
виното“.
Участие в надпреварата за най-добро домашно вино взеха 17 винопроизводители от общината с произведени
от тях вина - червени, бели, розе и
пелин. За оценката им бе поканено
компетентно жури – Добри Добрев,
Антония Иванова и Светослав Славов.
По време на дегустацията за доброто настроение на гостите и участниците
се погрижиха Женската певческа група
„Детелина“ и Йоана Димитрова Добрева. Вината бяха оценявани по следните
критерии: цвят, бистрота, аромат и
вкус. След като бяха дегустирани всички вина и изчислени резултатите, журито определи следните победители:
Червени вина:
първо място – Неделчо Стоянов,
гр. Дългопол
второ място – Илия Илиев, гр.
Дългопол
трето място – Антон Антонов, с.
Партизани
Бели вина:
първо място – Красен Калчев, гр.
Дългопол
второ място – Мюмюн Расим, гр.
Дългопол
трето място - Иванка Христова,
гр. Дългопол
Розе:
първо място – Неделчо Стоянов,
гр. Дългопол
второ място – Антон Антонов, с
Партизани

трето място – Василка Кръстева,
с. Красимир
Пелин:
първо място – Антон Антонов, с.
Партизани.
Наградата за най-млад винопроизводител получи Михаил Добрев от
Дългопол, а наградата на публиката
– Мюмюн Расим.
За Цар на виното бе отличен Неделчо Стоянов от гр. Дългопол.

Уважаеми жители на община Дългопол,

ЗАПОВЯДАЙТЕ

в новооткрития Търговски център в град Дългопол (бившия офис на SG Експресбанк)

При нас ще намерите огромен асортимент oт висококачествени и многообразни продукти на НАЙ-НИСКИ ЦЕНИ:
– авточасти и моторни масла, предлагани от нашия партньор и лидер на българския пазар EURO 07;
– автомобилни гуми, гуми за специализирана техника на нашия партньор МЕДИНА МЕД;
– електрическа апаратура, електрически уреди и електрическо битово, градинско, офис и промишлено
осветление над 14 000 продукти на лидера в този бранш на българския и европейския пазар и наш партньор
ELMARK GROUP.
Скоро в търговския център ще бъде открит и офис за куриерски и спедиторски услуги. Вашите пратки ще
достигат бързо до всички точки на България, Европа и света на най-добри цени.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

