Разпространява се безплатно Брой 45, март 2020 г.

Въвежда се вечерен час за всички,
живеещи на територията на общината

Уважаеми съграждани,
Във връзка с обявеното с Решение
на Народното събрание от 13 март
2020 г. извънредно положение, както
и завишения брой на лицата, завръщащи се от „рискови държави“, и с цел
предотвратяване разпространението
на вирус COVID-19, ВЪВЕЖДАМ ВЕЧЕРЕН ЧАС ЗА ВСИЧКИ ЖИВЕЕЩИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА

ДЪЛГОПОЛ, СЧИТАНО ОТ 25 март
2020 г., ЗА ВРЕМЕТО ОТ 22,00 ч. ДО
05,00 ч.
Изключения се допускат само и
единствено при неотложна необходимост (пътуване от местоживеене
до месторабота и обратно, по здравословни причини и др.), като за целта
е необходимо да бъде уведомяван
кметът или кметският наместник на

Призив

Заедно можем
да се справим
Уважаеми жители на община Дългопол,
Кризисният щаб в община Дългопол набира доброволци за подпомагане на най-уязвимите хора от
общината, както и с цел да се ограничи разпространението на вируса.
Призоваваме всички граждани, общинските ръководства на политическите партии и фирми да се включат
в доброволческите групи, които ще бъдат сформирани
по населени места, а за Дългопол по квартали, защото
само всички заедно можем да се справим с предизвикателството на днешния ден – COVID-19.
Желаещите (на възраст до 40 години) да се включат
в доброволческа дейност в помощ на възрастни, самотноживеещи и трудноподвижни хора, могат да заявят
това в общината на телефони 051722135 и 0885610884,
от 8,00 до 17,00 часа или на 0885610881 – денонощно.
Те задължително трябва да бъдат пълнолетни лица.
Доброволците ще бъдат ангажирани
основно с пазаруване на хранителни
продукти, лекарства, дезинфекция на
обществените места за ползване – детски и спортни площадки, пред търговски
обекти, банкови и пощенски клонове и др.
Всеки, който желае да извърши доброволческа дейност, може да го заяви
и на e-mail: obshtina@dalgopol.org.
Георги Георгиев
Кмет на община Дългопол

населеното място, а за град Дългопол – на телефони 051798027 или
0885610881 – дежурен по община.
При установяване на нарушение
подавайте сигнали до дежурен по
община на телефони 051798027 или
0885610881, както и до РУ на МВР –
Провадия, – 051842704.
Георги Георгиев
Кмет на община Дългопол
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Изправени сме пред
безпрецедентна ситуация

Уважаеми съграждани,
През последните дни сме изправени пред безпрецедентна ситуация, от
изхода, на която зависят здравето и
животът на всички ни!
Самият аз, като всеки здравомислещ човек, изпитвах колебание и си
задавах въпроси, доколко е сериозна
заплахата и адекватни ли са наложените от правителството мерки?
С оглед на последните данни за
дългия скрит период на заразените с
COVID-19 и отсъствието на ефективно медикаментозно лечение с днешна
дата отчитам, че сме в началото на
дълъг процес на преодоляване на
зараза, която не е чума, но по своите
мащаби и неблагоприятни последици
за здравето на населението и устойчивостта на икономиката ни няма
равна в следвоенната ни история.
С оглед на това АПЕЛИРАМ всички
жители на общината СТРОГО ДА
СПАЗВАТ НАЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ,
защото най-ценният ресурс, с който
нашата община разполага, са хората!
От всички нас зависи дали ще опазим
този ресурс, дали ще опазим живота
и здравето на нашите майки, бащи,
баби, дядовци, на децата си!
Нека всички наши съграждани,
които се връщат по домовете си от
чужбина, да спазват строго наложената им карантина, а ако нямат такава,
да си я наложат сами. От тяхното

отговорно отношение зависи животът на всички ни! Не излизайте и не
пътувайте, ако нямате изключително
важна и основателна причина за това!
Към 30 март т.г. е наложена карантина на 217 жители на община Дългопол в следните населени места:
Боряна – 2, Медовец – 115, Поляците
– 38, Лопушна – 20, Дългопол – 13,
Цонево – 14, Партизани – 7, Сава – 3,
Рояк – 3, Арковна – 1, Комунари – 1.
Искам ясно да осъзнаете, че в
периода на наложената карантина
е изключително важно да се спазват
наложените ограничителни мерки.
При установен случай на разболял

– Телефон за спешни случаи, валиден за целия Европейски съюз – 112;
– Министерството на здравеопазването – 02/8078757. Гражданите
могат да получат информация за това
кои търговски обекти могат да работят
и кои не; да задават въпроси относно
епидемията с коронавирус; Телефонната линия работи денонощно.
Сигнали към Министерство на здравеопазването могат да бъдат подавани
и на електронен адрес: goreshtalinia@
mh.government.bg или на телефони:
02/9301 152, 02/9301 253, 02/9301 259.
– РЗИ Варна – 052/665200; Приемат
се сигнали за струпване на хора в търговски обекти, работещи заведения,
нарушена карантина.
– Управление „Полиция” - гр.
Провадия - 0518/42704 - Приемат се

сигнали за струпване на хора в търговски обекти, работещи заведения,
нарушена карантина.
– ОД на МВР - Варна – 052/615166;
– Дежурен по община – 0885/610
881, 0882/626 446, 051798027 – Денонощно се приемат сигнали за
струпване на хора в търговски обекти, работещи заведения, нарушена
карантина.
– Телефонна централа в община
Дългопол – 0517/22185. Линията работи от понеделник до петък в рамките
на работното време на администрацията (от 8,00 до 17,00 часа)
– Телефони на общопрактикуващите лекари на територията на
община Дългопол:
– Д-р Ваня Дражева–0888/238440;
– Д-р Руска Иванова – 0899/806270;

се човек от коронавирус в рамките
на карантинния период всички контактни с него лица и цялото населено място ще бъдат поставени под
карантина за срок от 14 дни!
Моля всички роднини и съседи
на хората с наложена карантина да
подпомагат и съблюдават спазването
на наложените мерки!
Денонощен телефон за сигнали
за нарушение на наложената карантина:
0885610881 – Оперативен дежурен
в Община Дългопол
Георги Киров Георгиев
Кмет на Община Дългопол

Държавните институции откриха телефони за връзка, на които да
получите информация или да подадете сигнали, относно COVID-19:

– Д-р Йотова – 0886/504851;
– Д-р Красен Николов – 0898/521421;
– Д-р В. Божанов –0898/574334;
– Д-р В. Стоянова – 0887/852529;

Борбата с вируса е
отговорност на всеки от
нас. Само заедно можем да
се справим с изпитанието
COVID-19. Бъдете
дисциплинирани и спазвайте
препоръките на експертите.
Погрижете се за себе си, за
близките си и за околните.
Останете си вкъщи – пазете
човешкия живот!
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Георги Георгиев, кмет на община Дългопол:

Ще тестваме за коронавирус всички
работещи в здравните, общински и
образователни структури в общината!

- Г-н Георгиев, какво налага в
община Дългопол да бъдат взети
толкова сериозни мерки, дори да
бъде въведен и вечерен час?
- Това са необходими мерки, които
са взети на базата на Решение на
Народното събрание от 13.03.2020 г.
за извънредното положение, както и
на завишения брой на лицата, завръщащи се от рискови държави и с цел
предотвратяване разпространението
на вирус Covid-19. Но знаете какво
казва народът, че „Когато мечката
играе у съседите, тя непременно
ще дойде и у нас“. Е, тя дойде. Вече
имаме четиричленно семейство от с.
Добромир, община Руен, с положителни изследвания за коронавирус.
Мъжът е на 47 г. и е пристигнал от
Франция на 18.03.2020 г. Болни са
още съпругата му на 45 г., дъщеря
им на 20 г., както и синът им на 15 г.
Първите оплаквания са се появили още на 22.03.2020 г. На семейството, тъй като е с леки симптоми,
е назначено домашно лечение. По
наши данни в групата, с която мъжът
е пътувал от Франция, е имало и
жител от с. Медовец. Нашият съгражданин е с наложена карантина
и към момента няма симптоми на
заболяването.
- Какво ще призовете гражданите на общината в тази нова
ситуация?
- Призовавам всички за още по-отговорно отношение към наложените
мерки, за ненапускане на дома,
както на хората под карантина, така
и на всички членове на семействата

им, с които са в контакт.
Спазвайте строго личните мерки
за безопасност:
- излизайте само при неотложна
нужда с поставени ръкавици, предпазни маски и по възможност очила;
- не се струпвайте и не говорете
един с друг на разстояние по-малко
от 1 м.
Уважаеми роднини и съседи на
хората с наложена карантина, от
нашето отговорно отношение зависи, дали около 10-15 април ще
се поздравим с успешно преминатата карантина или ще налагаме
още по-строги мерки върху всички
контактни, както и върху цялото
населено място за период от 28 дни
(съгласно актуализираната заповед
на Министъра на здравеопазването
от 27.03.2020 г. - за случаи с положителна проба за Коронавирус).
- По време на последната сесия
на ОбС - Дългопол, бяха ли взети
мерки, свързани със заразата

Covid – 19?
- Да, по време на проведената на
27.03.2020 г. сесия на Общински съвет - Дългопол беше гласувана сума
за профилактика и справяне със
заразата с COVID-19, част от която
ще бъде използвана за закупуване
от общината на бързи тестове за
откриване на заразени с коронавирус
или прекарали болестта. Планираме
да изследваме всички с наложена
карантина, всички лични лекари,
всички лекари и служители от Неотложната помощ в гр.Дългопол, както
и всички общински служители, които
са в пряк контакт с гражданите.
За спокойствието на всички родители, които изпращат децата си на
училище или градина, съобщавам,
че преди подновяването на учебните
занятия, всички работещи в образователната система на общината
ще бъдат тествани. Изследванията
ще се извършат по населени места
от правоспособен лаборант, по график обявен от общината. Първите
тестове се очакват най-рано в края
на другата седмица. В заключение
ще цитирам още една народна поговорка:- “Помогни си сам, за да ти
помогне и Бог”!
- Как виждате изхода от кризата?
- Трябва да отчетем и положителните страни от домашната
изолация. Например, аз в периода
от 1 до 6 март засадих 160 лозови
пръчки в двора! Животът не може
да спре! Даже и по време на чума
е продължил. Домашната изолация
не означава да се затворим плътно
вкъщи. Само след 10-15 дни времето ще стане лятно - няма да е лошо
да се посвърши и някоя работа по
къщата или в двора!
Бих препоръчал на ген. Мутафчийски вместо още по-строго
затягане на мерките да предложим
на премиера да спрат от продажба
противозачатъчните и да се криминализират абортите! В комбинация
със стоенето вкъщи със сигурност
ще започнем да решаваме най-тежкия си проблем – демографския!
Разговаря Пламен Минасов
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Решения на Общински съвет – Дългопол

Шесто заседание от ??.??.2020 г.
РЕШЕНИЕ 6 – 2
1. Общински съвет – Дългопол приема
информацията за дейността на РСПБЗН
– Дългопол по линия на ПСД за 2019 г.
РЕШЕНИЕ 6 – 3
1. Общински съвет – Дългопол приема
справка, относно: Дейността на Участък
на МВР – Дългопол през 2019 г.
РЕШЕНИЕ 6 – 4
1. Приема информация във връзка
с кандидатстване и реализиране на
проекти, финансирани от Европейския
съюз и Национални програми.
РЕШЕНИЕ 6 – 5
1. Общински съвет Дългопол дава съгласие да бъде учреден Фонд „Граждански инициативи“ от общинския бюджет
в размер на 3000 (три хиляди лева),
предназначен за осъществяване на
инициатива от граждани за подобряване
облика на населените места/почистване
квартали, залесяване, оформяне на градски кътове, подобряване състоянието на
спортни и детски площадки, поставяне на
пясъчници, освежаване чрез боядисване
и варосване, организиране на ежегодни
конкурси за най-добро улица, квартал,
населено място и др. дейности, по предварително изготвени правила.
РЕШЕНИЕ 6 – 6
1. Отпуска на лицето Рамадан Сали
Емин – Отговорник на военноинвалидите
и военно пострадалите в община Дългопол, сумата от 240 (двеста и четиридесет
лева) за служебно пътуване от с. Рояк
до гр. Варна за 2020 година.
2. Възлага на Кмета на община
Дългопол да предприеме съответните
действия за изпълнение на настоящето
решение.
РЕШЕНИЕ 6 – 7
1. Дава съгласие да бъде поет дългосрочен дълг, чрез временен безлихвен
заем от Министерството на финансите
в размер на 450 000 лева с параметри
по заема по смисъла на чл. 17, ал. 1 от
Закона за общинския дълг, както следва:
• Максимален размер на дълга – 450
(четиристотин и петдесет хиляди лева);
• Валута на дълга – български лева;
• Вид на дълга – дългосрочен временен безлихвен заем от Централния
бюджет;
• Цел на дълга – финансиране на
временен касов недостиг на средства по
бюджета на община Дългопол за 2020 г.;
• Начин на обезпечения – от собствени
приходи и обща изравнителна субсидия;
• Условия и срок за погасяване –
безлихвения заем подлежи на възстановяване по ред, начин и със срок на

възстановяване до 31.12.2021 г.;
• Максимален лихвен процент, такси,
комисионни, неустойки и разноски и други – без лихви, такси и комисионни и др.;
• Други такси, наказателни лихви,
неустойки и разноски – без такси, при
забава на възстановяване се дължат
лихви по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни
вземания.
2. Възлага и делегира права на кмета
на община Дългопол да подготви и отправи мотивирано искане през Министерството на финансите за отпускане
на временен безлихвен заем в размер
на 450 000 лева, както и да извърши
всички останали необходими правни и
фактически действия за изпълнение на
решението по т.1.
РЕШЕНИЕ 6 – 8
1. Приема в списъка на длъжностните
лица с право на транспортни разноски
от местоживеене до месторабота и
обратно за 2020 г. да бъдат включени:
(Виж таблицата)
РЕШЕНИЕ 6 – 9
1. Увеличава числеността на дейност
„Други дейности по икономика“ с три
щатни бройки.
2. Дава съгласие Кмета на община
Дългопол да прави вътрешни промени, в
рамките на утвърдената обща численост.
3. Възлага на Кмета на община Дългопол да извърши промяна в длъжностното разписание на местни дейности
към общинска администрация, както и
да извърши промени в Устройствения
правилник на същата, съгласно настоящото решение.
РЕШЕНИЕ 6 – 10
1. Приема Стратегия за управление
на общинската собственост в Община
Дългопол за периода 2019-2023 г. (Приложение №1).
РЕШЕНИЕ 6– 11
I. Определя във Фонд „За настаняване
под наем на граждани с установени жилищни нужди” следните жилища частна
общинска собственост:
1. В с. Цонево, Апартамент № 2 на
І-ви етаж в жилищен блок, в УПИ VІІІ,
квартал 24, АОС №82/22.02.1999г.
2. В с. Поляците, Апартамент № 3,

на II-ри етаж в сграда „Общежитие за
учители”, УПИ X-21,22, кв. 7, АОС №
160/02.06.2000г.
3. В с. Партизани, апартамент № 3,
на II-ри етаж в сграда в УПИ XXIII-73, кв.
24, АОС № 39/03.04.2006г.
II. Определя във Фонд „За продажба,
замяна и обезщетяване на собственици,
чийто имоти са отчуждени за общински
нужди” следните жилища частна общинска собственост:
1. В с. Цонево, Апартамент № 6 на
ІI-ри етаж в жилищен блок, в УПИ VІІІ,
квартал 24, АОС №82/22.02.1999г.
2. В с. Цонево, Апартамент № 7 на
ІI-ри етаж в жилищен блок, в УПИ VІІІ,
квартал 24 АОС №82/22.02.1999г.
III. Определя във Фонд „Ведомствени” следните жилища частна общинска
собственост:
1. В с. Партизани, Апартамент № 3,
на І-ви етаж в жилищен блок на бивше
АПК, в УПИ XV-201, квартал 29, АОС
№187/15.11.2000г.
2. В с. Медовец, апартамент № 1,
на I-ви етаж в сграда, УПИ VI-общ. за
учители, кв.24, АОС № 176/ 16.08.2000г.
IV. Определя във Фонд „Резервни”
следните жилища частна общинска
собственост:
1. В с. Поляците, Апартамент № 4,
на II-ри етаж в сграда „Общежитие за
учители”, УПИ X-21,22, кв. 7, АОС №
160/02.06.2000г.
2. В с. Медовец, Апартамент № 1,
на I-ви етаж в сграда „Общежитие за
учители”, УПИ I-143, кв. 27, АОС №
1000/01.06.2015г.
V. Упълномощава и задължава Кмета
на Община Дългопол да предприеме законосъобразни действия за изпълнение
на решението съгласно Наредба № 12
за условията и редът за настаняване в
общински жилища и продажбата им на
Общински съвет- Дългопол.
РЕШЕНИЕ 6 – 12
1. Приема Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и
резултатите от нейното управление в
община Дългопол за 2019г., съгласно
приложенията.
РЕШЕНИЕ 6 – 13
1. Предоставя за настаняване по-

№

Име и фаЗаемана длъжмилия
ност

Маршрут

Считано от

1.

Рояк-ДългоСпециалист
С елч и н
М ю м ю н Х а - „Оператор управле- пол-Рояк
ние пункт“
шим

09.01.2020г.

2.

Ахмед ОсКметски наместПартизаман Ахмед
ник с. Камен дял
ни-Камен
дял-Партизани

01.02.2020г.
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землени имоти от ОПФ и земи по чл. 19
от ЗСПЗЗ, находящи се в землището на
с. Цонево, на Калина Георгиева Жекова
както следва: (Виж Таблица 1)
2. Решението де се връчи по реда на
АПК на Калина Георгиева Жекова и служебно на Общинска служба „Земеделие“
гр. Дългопол.
3. Упълномощава Кмета на общината
и го задължава да извърши необходимите действия по изпълнение на
Решението.
РЕШЕНИЕ 6 – 14
1. Предоставя за настаняване поземлени имоти - земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ,
находящи се в землището на с. Комунари, на наследниците на Демир Ганев
Демиров (Скрипаков), както следва: (Виж
Таблица 2)
2. Решението де се връчи по реда
на АПК на наследниците на Демир Ганев Демиров (Скрипаков) и служебно
на Общинска служба „Земеделие“ гр.
Дългопол.
3. Упълномощава Кмета на общината
и го задължава да извърши необходимите действия по изпълнение на
Решението.
РЕШЕНИЕ 6 – 15
1. Да бъде издадено от Кметът на Община Дългопол, разрешително за ползване на воден обект - язовир “Партизани”, имот с идентификатор 55470.69.303
(номер по предходен план: 000303,
територия заета от води и водни обекти,
с НТП „Язовир“, местност „Бурунсуз“ по
плана на с. Партизани, общ. Дългопол,
обл. Варна, актуван с Акт за публична
общинска собственост №445/03.09.2002
г., с възложител „Астрейд Варна“ ЕООД,
гр. Варна, за „Създаване на ферма за
отглеждане на риба в плаващи мрежени
садки на язовир „Партизани“ за срока на
сключеният с Община Дългопол договор

Таблица 1

и анекс към него.
2. Възлага на Кмета на община Дългопол да извърши всички необходими
действия по изпълнение на настоящото
Решение.
Приложение: Преценка съгласно
чл.62, ал.1 от Закона за водите.
РЕШЕНИЕ 6 – 16
1. Дава съгласие и удължава срока за безвъзмездно предоставяне на
Община Кубрат на СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ, цвят – оранжев/син, марка
(модел) – „МАН 18.232” с регистрационен номер В6264НК, идентификационен номер на превозното средство
– WMAM054684Y006348, номер на
двигателя – 17867675777311, ДИЗЕЛ,
собственост на Община Дългопол,
считано от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.
2. Разходите за текущо поддържане и
ремонт на автомобила да са за сметка
на Община Кубрат.
3. Възлага на Кмета на общината да
извърши всички действия по изпълнение
на решението.
РЕШЕНИЕ 6 – 17
1. Приема отчета за дейността на
Общински съвет Дългопол и на неговите
комисии за периода през 2019 г.
РЕШЕНИЕ 6 – 18 – 1
1. Отпуска еднократна помощ в размер на 150 лв. на А. Ю. О.
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 6 – 18 – 2
1. Отпуска еднократна помощ в размер на 50лв. на В. Г. И.
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 6 – 18 – 3
1. Отпуска еднократна помощ в размер на 200 лв. И. Ю. А.
2. Възлага на Кмета на Общината да
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извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 6 – 18 – 4
1. Отпуска еднократна помощ в размер на 100лв. на Я. Т .
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 6 – 18 – 5
1. Отпуска еднократна помощ в размер на 80лв. на З. С. Х.
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 6 – 18 - 6
1. Отлага за разглеждане Заявление
с Вх. № 9400-311/19.02.2020г. от А. Х. С.
РЕШЕНИЕ 6 – 18 – 7
Отказва да отпусне еднократна помощ на заявления с:
1. Отказва да отпусне еднократна
помощ на Заявление с Вх. № 9400237/10.02.2020г. от С. М. М., гр. Дългопол.
2. Отказва да отпусне еднократна
помощ на Заявление с Вх. № 9400236/10.02.2020г. от Р. К. М. гр. Дългопол.
3. Отказва да отпусне еднократна
помощ на Заявление с Вх. № 9400147/24.01.2020г. от Г. В. Г., гр. Дългопол.
4. Отказва да отпусне еднократна помощ на Заявление с Вх. №
94001570/27.01.2020г. от А. П. К., гр.
Дългопол.
5. Отказва да отпусне еднократна
помощ на Заявление с Вх. № 940035/08.01.2020 г. от Н. С. Х. гр. Дългопол.
6. Отказва да отпусне еднократна
помощ на Заявление с Вх. № 9400264/12.02.2020г. от В. К. К. гр. Дългопол.
7. Отказва да отпусне еднократна
помощ на Заявление с Вх. № 9400273/13.02.2020г. от А. Г. Д. гр. Дългопол.
8. Отказва да отпусне еднократна
помощ на Заявление с Вх. № 9400366/27.02.2020г. от Н. С. М. гр. Дългопол.

Землище

№ на имот по КВС (стар) Идентификатор по КК площ/дка

НТП

Местност

категория

АОС № и дата

Цонево

000138

78519.23.138

2.035

Нива

ЧАЛА-АЛАН

II

2813/14.08.2018 г.

Цонево

046016

78519.46.16

0.439

Нива

КАЙРЯКА

VI

1437/01.10.2014 г.

Цонево

016019

78519.46.19

0.365

Нива

КАЙРЯКА

VI

746/07.10.2013 г.

Цонево

016021

78519.46.21

1.093

Нива

КАЙРЯКА

VI

747/07.10.2013 г.

Цонево

038001

78519.38.1

0.069

Изоставена КЪРЧАНЛЪКА
орна земя

IV

2273/04.11.2016 г.

4.001

Таблица 2
Землище

№ на имот по Идентификатор площ/дка
КВС (стар)
по КК

НТП

Местност

категория

АОС № и дата

Комунари

000040

38162.11.40

6.588

Нива

ДАР БОАЗ

III

510/27.02.12г.

Комунари

000102

38162.40.102

2.731

Нива

БОСТАНЛЪКА

V

514/27.02.12г.

Комунари

041105

38162.41.105

2.480

Нива

КРАЙ СЕЛО

IV

530/27.02.12г.

Комунари

041107

38162.41.107

1.918

Нива

КРАЙ СЕЛО

IV

531/27.02.12г.

13.717
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ЗАПОВЕД

№ 239
Дългопол, 19.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с изпълнение на заповед №130/17.03.2020 г. и №131/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и на решенията
на общински кризисен щаб по протокол от 18.03.2020 г.
ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ И ПРИЛАГАНЕ НА СТРОГ ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН РЕЖИМ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

НАРЕЖДАМ:

1. Да се преустанови работа на всички търговски обекти
на територията на община Дългопол от 20,00 до 07,00
часа с изключение на бензиностанции, аптеки и дрогерии.
2. Бензиностанциите за времето от 20,00 до 07,00 часа
да извършват търговия само с горива и смазочни материали. След посочения час се преустановява продажбата
на всякакви други стоки.
3. Да се преустанови работата на вендинг автомати
за кафе и пакетирани храни, разположени на открито.
Автоматите за кафе на закрито (в административни
сгради, в хранителни магазини, в бензиностанции и др.)
работят, като се прилагат всички мерки за безопасност
- дезинфекция на бутоните, отделенията за монети и
всички други повърхности, които са в контакт с ръцете
на потребителите.
4. В обекти, които произвеждат и предлагат на място,
храни (фурни, сладкарски изделия) и в обекти, в които извършват търговия с храни (супермаркети, малки магазини
за хранителни стоки, складове за търговия):
- да се поставят пред входа на обекта дозатори с дезинфектант с вирусоциидно действие за ръце и следят
за ползването му от клиенти преди влизането им в търговския обект.
- да се извършва често проветряване на обектите най-малко през 30 минути;
- дръжките на врати, фризери, хладилни витрини,
кошници и колички за продукти, парапети, ключове за
осветление, механизми дистанционно управление на
врати и всички останали повърхности, които влизат в пряк
контакт с ръцете на гражданите и служителите да бъдат
периодично дезинфекцирани с вирусоциидно действие
на препарати през интервал от 20 минути;
- да се създаде организация от собствениците на посо-

чените обекти за недопускане струпването на хора, като
се определи лице/лица, които да въвеждат ред;
- да се следи да има отстояние между отделните граждани пред гишета, витрини, каси и други, най-малко 1,5 метра;
- да се следи здравословното състояние на персонала, работещ в посочените обекти, и да се предприемат
своевременни мерки при установяване на симптоми на
заболяване.
5. Категорично се забранява струпването на опашки на
граждани в обектите за търговия с храни.
6. Категорично се забранява задържане на хора и консумация на храни пред или в супермаркети, магазини,
фурни, баничарници и др.
7. Масите и столовете в посочените обекти следва да
бъдат събрани и да се ограничи достъпът до тях.
8. Фермерските пазари преустановяват работа.
9. Магазини за промишлени стоки и ателиета за услуги на граждани работят като извършват поне 3-кратна
дезинфекция на търговските площи – тезгяхи и подове,
дръжки, врати, ключове за осветление. Посещението в
такива обекти, трябва да е съобразено с площта на обекта
с осигурено отстояние на клиентите от 1,5 метра.
10. Всеки, който не спазва дадените указания ще бъде
санкциониран.
Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието
на собственици на търговски обекти, бензиностанции,
сладкарски цехове, фурни, складове за търговия за сведение и изпълнение, както и да се изпрати до началник
ПУ - Дългопол.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Неделчо Куртев – служител по СИ и ОМП.
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Дългопол

ЗАПОВЕД

№ 245
Дългопол, 26.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с изпълнение на заповед №130/17.03.2020 г. и №131/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и на
решенията на общински кризисен щаб по протокол от 18.03.2020 г.

НАРЕЖДАМ:
I. Изменям заповед № 239/19.03.2020 г., както следва:
1. Да се преустанови работа на всички търговски
обекти на територията на община Дългопол от 20.00
до 06.00 часа, с изключение на бензиностанции, аптеки
и дрогерии.
2. Бензиностанциите за времето от 20.00 до 06.00
часа да извършват търговия само с горива и смазочни
материали. След посочения час се преустановява

продажбата на всякакви други стоки.
Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на собственици на търговски обекти, бензиностанции,
както и да се изпрати до началник ПУ - Дългопол.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на
Неделчо Куртев – служител по СИ и ОМП.
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /п/
Кмет на Община Дългопол
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Призоваваме всички граждани и представители на
бизнеса да използват алтернативни канали при
заявяване и получаване на административни услуги
Във връзка с разпространението
на COVID-19 и обявената от Световната здравна организация степен на
спешност за общественото здраве по
отношение на заболяването със заповед на кмета на община Дългопол от
10.03.2020 г. е преустановен достъпът
на граждани до сградите на общинската администрация с изключение
на Центъра за административно
обслужване и отдел „Местни данъци
и такси”.
Призоваваме всички граждани и
представители на бизнеса да използват алтернативни канали при заявяване и получаване на административни
услуги. Електронните услуги, предлагани от Община Дългопол, са достъпни чрез Портала за електронни услуги
на официалната интернет страница
в секция „Административни услуги”
http://www.dalgopol.org/product_one.
php?category_id=121. Издадените
документи могат да бъдат получени и
чрез лицензиран пощенски оператор
на посочен от Вас адрес.
Чрез системата за сигурно електронно връчване, поддържана и
администрирана от Държавна аген-

ция „Електронно управление”, Вие
можете да подадете по електронен
път сигнал, искане и др., без това да
налага физическото Ви присъствие
в Центъра за административно обслужване.
Подаването на документи, свързани с отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
на хартиен носител, ще се извършва
в дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ), а
не в офиса на НОИ - гр. Дългопол. В
НОИ ще се приемат само документи,
подадени по електронен път с квалифициран електронен подпис или
с персонален идентификационен
код (ПИК), издаден от Националния
осигурителен институт.
Отпада и необходимостта от подаване на заявление за преизчисляване
на пенсиите. Преизчисляването на
пенсиите на работещите пенсионери,
ще бъде извършено служебно от НОИ.
Всеки гражданин може да осъществи контакт със служители от общинска
администрация по функционална
компетентност, както следва:
Общинска собственост - 0885610876
Земеделие и животновъдство -

0884 400215
Местни данъци и такси - 0517/
22045
Гражданско състояние и актосъставяне – 0885 550113
Териториално и селищно устройство – 0885 610875,
Екология - 0885 185494
Тел. централа - 0517/22185,
0885610884 или на имейл obshtina@
dalgopol.org и само при СПЕШНА
НЕОБХОДИМОСТ на гише в Център
за обслужване на граждани - гр.
Дългопол, както и по кметствата на
територията на общината.
Молим всички, които могат да отложат във времето посещението си
в Община Дългопол, да го направят.
Във връзка с предприетите хигиенно-противоепидемични мерки на
работните помещения се въвеждат
прекъсвания на работния процес за
дезинфекция и проветряване. Проявете разбиране и бъдете търпеливи.
Нека бъдем отговорни към нашето
здраве и здравето на околните!
Заедно ще се справим!
Общинска администрация Дългопол

Съобщение

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната, общинска администрация – Дългопол, уведомява всички
жители, които са самотноживеещи, трудноподвижни и
възрастни лица, нуждаещи се спешно от съдействие за
снабдяване с хранителни продукти и лекарства, че могат
да се обадят за помощ в община Дългопол на следните
телефони: 051722135, 0898585552 и 0899914067
от 08,00 до 17,00 часа или на 0885610881 – денонощно.

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

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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Вход Господен в Йерусалим (Цветница)
Тази година на 12 април Светата
Източноправославна Църква чества
ВХОД ГОСПОДЕН В ЙЕРУСАЛИМ/
ВРЪБНИЦА (ЦВЕТНИЦА или НЕДЕЛЯ ВАЙА). Дошло времето за
голготското жертвоприношение,
което Господ Иисус Христос е сторил
за изкупване човечеството от греха. Трябвало народът
да знае, че Христос
е обещаният Месия
Спасител, Който идва
за спасение на тия,
които повярват в Него.
И след като е разкрил
на апостолите, че Той
„Син Човеческий ще
бъде предаден в човешки ръце, и ще Го
убият, и на третия ден
ще възкръсне“, трябвало да се покаже в
славата Си като небесен Цар, та да не се
извиняват отпосле, че
не са разбрали Кой е.
Шест дни преди Пасха
Иисус Христос отишъл във Витания, дето
възкресил престоялия
четири дни в гроба Лазар, брат на сестрите
Марта и Мария, и оттам
тръгнал за Йерусалим.
И когато с учениците
Си наближил града и
дошли до село Витфагия в полите на
Елеонската планина до Йерусалим,
Той пратил двама от тях да идат в
селото. Казал им, че с влизането ще
видят вързана ослица и с нея бяло
осле, да я отвържат и докарат. Ако
някой ги попита защо правят това,
да кажат, че е потребно на Господа.
Стопаните, като разбрали, че са
пратени от Иисуса, не им попречили.
Учениците нахвърляли дрехите си
на ослето и Христос го възседнал
и така тържествено влязъл в Йерусалим. Изпълнили се думите на
пророк Захарий: „Ликувай от радост,
дъще Сионова, тържествувай, дъще
Йерусалимова: ето, твоят Цар иде
при тебе, праведен и спасяващ,
кротък, възседнал на бяла ослица
и на младо осле“. За празника в
града надошли от близки и далечни
страни. Вестта за възкресението на
Лазар се носела из града. Хиляден
народ се стекъл към Витания да
види Христос, Великия Чудотворец,
и възкръсналия Лазар. Христос,
като древните царе, възседнал на

осле, придружен от учениците Си,
тръгнал за Йерусалим. Лицето Му
излъчвало величие, сила, а същевременно и смирение. Народът
помислил, че е дошло времето за
политическото му освобождение от
римско иго и почнал да отдава на
Христос почести като на земен цар.

Народът, виждайки в Христа очаквания Спасител, с възторг размахвал
палмови клонки, постилал дрехи,
дето минавал Той, хвърляли цветя.
Деца и народ пеели и възклицавали: „ОСАННА!, ОСАННА! ОСАННА!
БЛАГОСЛОВЕН ИДЕЩИЯТ В В
ИМЕТО ГОСПОДНЕ, ЦАРЯТ ИЗРАИЛЕВ, МИР НА НЕБЕТО И СЛАВА
ВЪВ ВИСИНИТЕ И МЕЖДУ ЧОВЕЦИТЕ“. И при това величествено
шествие фарисеите, разяждани от
завист и злоба, казали на Христа
да забрани на народа да ликува. Но
Той им отговорил: „Казвам ви, че ако
тия млъкнат, камъните ще завикат“.
И хората продължили да пеят и възклицават „Осанна, осанна, осанна,
Сине Давидов“ през целия град до
храма: „Благословен Царят, Който
иде в име Господне! Мир на небето
и слава във висините!“. Шествието
продължило и от височината на Елеонската планина, откъдето в чудна
красота се открили градът и храмът,
Христос предсказал бъдещата му
съдба и разрушение. Влязъл в Йеру-

салим, дошъл в храма и с царствена
власт изгонил оттам събралите се в
двора му продавачи и купувачи на
разни стоки и извършил множество
изцерения на болни, слепи и недъгави. На тоя ден в църква с нарочна
молитва се благославят и освещават върбови клонки, раздават се на
богомолците и те ги отнасят по домовете Си
за благословение на
дома. Върбовите клонки напомнят палмовите
вейки – символичните
знаци на победата.
Разрешава се риба и
рибни продукти и морски дарове.
Ето вече две хиляди
години оттогава и екът
от песента и възторгът при тържествения
вход на Господа Иисуса Христа в Йерусалим продължава да
звучи по целия свят
и днес. „Благословен
е Идещият в име Господне!“. И ако някъде,
подобно на някогашните фарисеи, някои
поискат да стихне тая
песен, то камъните ще
я запеят, защото Господ е казал това. Той
донесе мир и радост
на света и честити са тия, които с
вяра Му пеят като йерусалимците
в ония времена. Това е тъй, защото
там, дето е Христос, там е мирът
и щастието, там сърцата горят в
пламъка на любовта, там лицата
греят, там има пълно доволство и
небесно блаженство.
Имен ден имат всички които носят
име на цветя: Цветан, Цветанка, Цветелина, Цветана, Цвета, Цвети, Ива,
Ясенка, Ясен, Яси, Цвятко, Цветко,
Цецо, Цеца, Цецка, Маргарита, Марга, Маргаритка, Маргарит, Виолета,
Виолетка, Камелия, Кремена, Креми,
Ками, Явор, Виолина, Яворка, Върбан, Върба, Росен, Роса, Росица,
Руска, Руси, Елица, Невена, Невен,
Нено, Роза, Розалина, Розалия, Розета, Зюмбюл, Зюмбюла, Латинка,
Латина, Лила, Лило, Боряна, Борян,
Борко, Черешка, Вежен.
12.04.2020 г.
Храм „Свети Преподобни
ЙОАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ”
Иконом ИВАН ИВАНОВ
0888034550 / 0888758021

