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Бързите кръвни тестовете в
общината вече дават резултати

Община Дългопол прави
бързи кръвни тестове за коронавирус на своите жителите, които са в най-рисковата
категория. Бяха проверени
здравните статуси на около
150 души. Само два теста са
показали наличие на антитела (IgG), което означава, че
хората са прекарали болестта. „Единият е изкарал заболяването на крак. Интересното е, че в семейството му
няма болни. Вторият пък се е
самоизолирал“, съобщи пред
медиите кметът на община
Дългопол Георги Георгиев.
Той поясни, че общината е
искала да направи тестове

на хората на първа линия, за
да се успокои обществото –
„Идеята беше да се види, че
няма заболели. Че тези хора
не са прокажени“.
Общината е осигурила
500 бързи кръвни теста. На

Тече дарителска
кампания за осигуряване
на топъл обяд

Община Дългопол обявява дарителска кампания
за набиране на средства за
закупуване на хранителни
продукти за приготвянето
на топъл обяд на лица от
уязвимите групи. Към този
момент общината изпълнява
проект, по който предоставя
безплатна храна на 86 лица
(от които 25 деца), отговарящи на условията на проекта,
след обследване от Агенцията за социално подпомагане.
Този проект приключва на
30.04.2020 г.
В условията на извънредно положение Агенцията
за социално подпомагане
обяви конкурс за проектни
предложения за временно
предоставяне на топъл обяд

за периода от 01.05.2020 до
19.06.2020 г. (за 33 работни
дни). Общинска администрация – Дългопол, кандидатства по тази процедура за
170 лица от община Дългопол, които да отговарят на
следните целеви групи:
• Лица с ниски доходи, под
линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под
задължителна карантина.
• Уязвими лица, в това
число и възрастни над 65
години, без доходи или с доход под линията на бедност,
определена за страната,
които живеят сами и нямат
близки, които да се грижат
за тях и в условията на
Следва на 3 стр.

този етап ще бъдат тествани около 200 души общо, а
останалите 300 теста ще бъдат използвани след време.
„Преди възобновяването на
учебните занятия в училище
ще направим изследване на

педагогическия и на непедагогическия персонал, за
да са спокойни родителите,
че децата им ще бъдат сред
здрави хора“.
Към 21 април поставените
под карантина в общината
са 337 души. За 276 от тях
карантината вече е изтекла,
а за останалите 61 тя продължава. Изготвят се списъци на всички, преминали
карантината. По желание
всеки може да си плати по
25 лева, за да се види дали
е преболедувал. Когато им
свърши карантината, ще ги
призова да си поработят по
дворовете“, допълни кметът.

На 19 април християнският свят отбеляза един
от най-светлите празници – Великден! Празник,
който е свързан с вярата във възкресението за
един по-добър живот! Възкресение на човечността,
скромността и мъдростта.
И въпреки извънредното положение и мерките
за предвазване от вируса, всички ние имаме нужда
от своята вяра със силата, на която ще успеем да
се справим и с това предизвикателство!
Нека изпълним съзнанието си с добри мисли,
а дните си с добри дела. Нека здравето, благополучието и щастието бъдат винаги с Вас и Вашите
близки!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Георги Георгиев
Кмет на община Дългопол
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До есента ще бъдат преасфалтирани
3,5 км улици в Дългопол и с. Цонево

До края на това лято или
в началото на есента в град
Дългопол и в село Цонево
ще бъдат изцяло преасфалтирани 3,5 километра улици.
Дейностите са финансирани
по проект към Държавен
фонд “Земеделие”. Изпълнението му е започнало
още през миналата година
и към момента работата е
свършена почти на 50%.
“Сега предстои, при подобряване на климатичните
условия, да се асфалтира.
Хубаво е това да стане,

когато температурата на
земята е над 16 градуса”,
обясни кметът на община
Дългопол Георги Георгиев.
Той добави, че в момента на
50% от изпълнението си е и
проектът на общината за ремонт на улици в общинския
център и в селата Цонево,
Аспарухово, Партизани и
Боряна. Георги Георгиев
припомни, че парите за това
са били отпуснати с постановление на Министерския
съвет през декември м.г. Сумата възлиза на 794 000 лв.

По проект ще обновяват СУ „Св. Климент Охридски“
На 7 април т.г. кметът на
община Дългопол Георги Георгиев подписа с Държавен
фонд „Земеделие” договор
за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение
на проект „Реконструкция,
оборудване и обзавеждане
на образователна инфраструктура, включваща двете
сгради на СУ „Св. Климент
Охридски“ - гр. Дългопол.
Проектът е на стойност
931 876,84 лв. и е със срок

на изпълнение 36 месеца.
След подписване на договора предстои съгласуване
на документацията с Държавен фонд „Земеделие” за
възлагане на обществените
поръчки за СМР и строителен надзор, обявяване
на процедурите, избор на
изпълнители по обявените
обществени поръчки, подписване на окончателен
анекс и стартиране на дейностите.

ПОКАНА
На основание чл. 15 от Закона
за общинския дълг и чл.52 от Наредба №10 Община Дългопол уведомява всички граждани, общински съветници, кметове на кметства, обществени организации,
медии, граждански сдружения и
всички заинтересовани лица, че
организира среща за обществено
обсъждане на 28.04.2020 г. от
17,00 часа в заседателна зала
на община Дългопол на предложението за промяна срока за
погасяване на поетия общински
дълг-овърдрафт по реда на ЗОД.
С Решение № 52-14 от 28.01.2019
г. на Общински съвет – Дългопол,
беше поет краткосрочен дълг овърдрафт в размер на 600 000
лв., чрез проведена процедура за

избор на финансова институция
и е сключен Договор за кредит
при условията на овърдрафт №
80800РО-АА-2339/20.09.2019 г.
със срок на погасяване 20.09.2020
г. с ЦКБ-АД гр. Варна.
Във връзка с продължаващото изпълнение през 2020 г. на
следните проекти: „Осигуряване
на социални услуги в домашна среда – личен асистент и
домашен помощник“; „Работа“;
„Интегриран социален офис“ „С
грижа за хората - компонент 2“
и „Компонент 3“, (който започва
от 16.03.2020 г. и е със срок на
изпълнение 31.12.2020 г.) по
процедура „Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания“, финансирани по ОПРЧР, и

„Реконструкция и рехабилитация
на улична мрежа в населените
места в община Дългопол“ по
ПРСР, ще бъдат необходими оборотни средства за предварително
финансиране на разходите и след
20.09.2020 г., което предполага
окончателната верификация да
се извърши в следващата финансова година.
Предвид горното, предлагам на
обществено обсъждане срокът
за погасяване на кредита-овърдрафт да бъде удължен с една
година до 20.09.2021 г., като
всички други клаузи по договора
останат непроменени.
С уважение,
Георги Георгиев
Кмет на община Дългопол
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Община Дългопол разширява
обхвата на патронажната грижа
Община Дългопол разширява обхвата на патронажната грижа чрез
включване по проект
BG05M9OP001-2.101
“Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с
увреждания – Компонент
3”. В рамките на извънредното положение община
Дългопол ще окаже подкрепа на:
- възрастни хора над 65
години с ограничения или
невъзможност от самообслужване;
- лица с увреждания;
възрастни в риск – лица,
които са в зависимост от
грижи, поради увреждане,
неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен
живот;
- лица, поставени под
карантина във връзка с
COVID – 19;
- самотен/ни родител/и
с дете/ца до 12 г., които са
в невъзможност да оста-

Акция

вят децата си сами.
На лицата от целевите
групи ще се извършва
закупуване и доставка
на храна, хранителни
продукти и продукти от
първа необходимост, вкл.
лекарства, заплащане на
битови сметки, заявяване
и получаване на неотложни административни
услуги (със средства на
потребителите).
Проектът ще даде възможност минимум 77 потребители от община Дългопол да получат почасова
патронажна грижа.
Заявки се приемат
на следните телефони:
0889367362 и 0898585552
от 08:00 до 17:00 часа в
делнични дни.

Раздадени бяха предпазни маски за жителите над 60
години във всички населени места в общината. За тях
бяха осигурени 3880 маски, закупени със средства на общината. С помощта на кметове и кметски наместници
20 доброволци ги разнесоха по къщите на възрастните
хора. Така беше предотвратено струпване на големи
групи и се осигури сигурност за най-уязвимата част
от жителите.

Тече дарителска кампания за осигуряване на топъл обяд

Продължение от 1 стр.
извънредното положение, обявено
за страната не са в състояние да си
осигурят прехраната.
• Лица, които поради възрастта си,
поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами
или с помощта на близките си своите
ежедневни потребности от храна.
В рамките на този проект обаче децата са недопустими. За да продължим в
този труден за всички момент да се грижим за нашите потребители и осигурим
топла храна на децата със средствата,
които постъпят в дарителската сметка,
ще бъдат закупени хранителни проду-

кти, с които ще се приготвя ежедневно включат в кампанията.
топла храна – супа, основно ястие и
Към днешна дата четири физически
хляб. След изтичане на срока на проек- лица (едно от с. Аспарухово, едно от гр.
та – 19.06.2020 г., останалите средства Дългопол и две от с. Цонево) са дарили
от даренията ще бъдат използвани за средства в размер на общо 2550 лв.
приготвянето на храна на нуждаещите
Благодарим на всички, които ще се
се деца и лица до изчерпването на ре- включат в кампанията!
сурса. До момента имаме уверението
Георги Георгиев
на бизнеса и физически лица, че ще се
кмет на община Дългопол
Сумите могат да бъдат внесени в касата на община Дългопол, в „Център
за обслужване на граждани“ или по следната банкова сметка:
ЦКБ АД – клон Дългопол
Код на плащане: 445100
Основание: Дарение за закупуване на хранителни продукти, за приготвяне на безплатен „Топъл обяд“
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG45 CECB 9790 8477 5366 00
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Решения на Общински съвет – Дългопол

Протокол №7 от заседание
на Общински съвет – Дългопол,
13.03.2020 г.
РЕШЕНИЕ 7 – 2
1. Дава съгласие община Дългопол
да кандидатства с проектно предложение „Подобряване на енергийната
ефективност на територията на
община Дългопол чрез обновяване
на системата за улично осветление
в град Дългопол“ по Процедура
BGENERGY-2.001 „Рехабилитация
и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно
изкуствено осветление на общините“,
финансирана от Финансовия механизъм на Европейско икономическо
пространство 2014-2021.
2. Одобрява проект на споразумение за сътрудничество с Интернешънъл Дивелъпмънт Норуей
Асосиейшън.
3. Дава съгласие за сключване
на споразумение за сътрудничество
между Община Дългопол и партньор
по проекта Интернешънъл Дивелъпмънт Норуей Асосиейшън.
4. Упълномощава кмета на общината да подпише споразумението
за сътрудничество с партньор по
проекта.
5. Възлага на кмета на община
Дългопол да извърши необходимите
действия по изпълнението на взетите
решения.
Протокол №8 от заседание
на Общински съвет – Дългопол,
27.03.2020 г.
РЕШЕНИЕ 8 – 2
Общински съвет - Дългопол приема Отчета за изпълнение на Програмата за опазване на околната
среда и Програмата за управление
на отпадъците в Община Дългопол
през 2019 г.
РЕШЕНИЕ 8 – 3
Общински съвет - Дългопол приема представеният отчет относно
изпълнение на Годишен план за
ползване на дървесина, добита от
горските територии – собственост на
Община Дългопол за 2019г.
РЕШЕНИЕ 8 – 4
Общински съвет – Дългопол утвърждава остатък за реализация
през 2020г. от приетия Годишен план
за ползване на дървесина от горски
територии - собственост на Община
Дългопол за 2019 г., определяне на-

чина на ползването и извършването
на дейности по подпомагане на естественото възобновяване, в размер
на приблизително 1461 пл. м3
I. Включва в Годишната програма за управление и разпореждане
с имоти общинска собственост за
2020 год. – Общинско жилище частна
общинска собственост – апартамент
№ 4, находящ се на IІ етаж в сграда
№ 1 „Общежитие за учители” с площ
от 75 кв.м, ведно с прилежащите към
него – избено помещение, както и ¼
от общите части на сградата, построена в дворно място с площ от 2100
кв.м, съставляващо УПИ X-21,22 в
кв.7 по плана на с. Поляците (АОС
№ 160/02.06.04.2000 г.).
II. 1. Одобрява месечна наемна
цена в размер 110.00 лв. (сто и десет
лева) за общинско жилище – Апартамент № 4, находящ се на IІ етаж в
сграда № 1 „Общежитие за учители” с
площ от 75 кв.м, ведно с прилежащите към него – избено помещение, както и ¼ от общите части на сградата,
построена в дворно място с площ от 2
100 кв.м, съставляващо УПИ X-21,22
в кв.7 по плана на с. Поляците. (АОС
№ 160/02.06.04.2000 г.);
2. Открива процедура публичен
търг с явно наддаване за отдавате
под наем на имот частна общинска
собственост – апартамент № 4,
находящ се на IІ етаж в сграда № 1
„Общежитие за учители” с площ от
75 кв.м, ведно с прилежащите към
него – избено помещение, както и
¼ от общите части на сградата, построена в дворно място с площ от 2
100 кв.м, съставляващо УПИ X-21,22
в кв.7 по плана на с. Поляците. (АОС
№ 160/02.06.04.2000 г.);
3. Определя начална тръжна наемна цена в размер на 110.00 лв. (сто
и десет лева) и срок на отдаване 1
(една) година (от датата на подписване на договора за наем).
4. Възлага на кмета на общината
и го упълномощава да организира
провеждането на търг за отдавате
под наем на горепосочения недвижим имот по реда и условията на
Наредба № 12 за условията и редът
за настаняване в общински жилища
и продажбата им на ОбС-Дългопол.
РЕШЕНИЕ 8 – 6
Определя имоти с НТП „ПМЛ” общинска собственост, подробно

описани в приложение № 1, и дава
съгласие да бъдат разпределени за
индивидуално ползване под наем
на собственици или ползватели на
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани
в Интегрираната информационна
система на БАБХ за съответното
землище съобразно броя и вида на
регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост
от притежаваните или ползвани на
правно основание пасища, мери и
ливади, но не повече от 15 дка за 1
животинска единица в имоти от първа
до седма категория и/или до 30 дка
за 1 животинска единица в имоти от
осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат
говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни
(автохтонни) породи, се разпределят
до 20 дка за 1 животинска единица в
имоти от първа до седма категория и
до 40 дка за 1 животинска единица в
имоти от осма до десета категория.
На правоимащите лица, отглеждащи
говеда за мляко или месо, овце и/
или кози, одобрени за подпомагане
по дейностите от подмерки „Плащания за преминаване към биологично
земеделие“ и „Плащания за поддържане на биологично земеделие“,
включени в направление биологично
животновъдство, се разпределят
имоти до 0,15 животинска единица
на хектар, независимо от категорията
на имотите.
При недостиг на имоти с НТП
„ПМЛ” - общинска собственост в съответното землище на правоимащите
лица да бъдат разпределени такива
в съседни землища.
Определя годишна наемна цена
за 1.000 дка предоставена под
наем площ от имоти с НТП „ПМЛ”
- общинска собственост, в размер
равен на началната тръжна цена за
предоставяне под наем или аренда
на свободни пасища, мери и ливади
от ДПФ чрез търг за стопанската
2020/2021г., определена със Заповед на Министъра на земеделието,
храните и горите.
Съгласно чл. 37и, ал. 15 от ЗСПЗЗ
при сключване на договорите за наем
на пасища и ливади, които изцяло или
частично не попадат в актуалния към
датата на подписване на договора
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специализиран слой по Наредба
№ 2/26.03.2018 г. за критериите за
допустимост на земеделските площи
за подпомагане по схеми и мерки за
плащане на площ на МЗХГ, не се
дължи заплащане на наемна цена за
две стопански години от сключването
на договора.
Дава съгласие останалите след
горепосоченото разпределение
свободни имоти с НТП „ПМЛ” - общинска собственост, да се отдадат
под наем чрез търг по реда на чл.
37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ с начална тръжна цена на декар в размер
равен на началната тръжна цена за
предоставяне на свободни пасища,
мери и ливади от ДПФ чрез търг за
стопанската 2020/2021г., определена
със Заповед на Министъра на земеделието, храните и горите.
Дава съгласие договорите за
предоставяне под наем имоти с НТП
„ПМЛ” - общинска собственост, да
бъдат сключени за срок от 5 стопански години при условията на чл. 37и,
ал. 12 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 10 от
ППЗСПЗЗ.
Наемателят, страна по договор за
предоставяне под наем за срок от
5 стопански години на имоти с НТП
„ПМЛ” - общинска собственост, да
заплати гаранция за изпълнение в
размер на годишната наемна цена
за имотите за една стопанска година.
Гаранцията да бъде възстановена
след изтичане срока на договора.
Определя и дава съгласие имоти с
НТП „ПМЛ” - общинска собственост,
останали неразпределени след гореизброените процедури, да бъдат
разпределени за общо ползване.
Определя правила за ползване
на имоти с НТП „ПМЛ” - общинска
собственост, подробно описани в
приложение № 2.
Упълномощава кмета на общината и го задължава да извърши
необходимите законови действия по
изпълнение на Решението.
РЕШЕНИЕ 8 – 7
1.1. Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне на държавата на
недвижим имот публична общинска
собственост с идентификатор №
35777.33.181 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на з-ще
Камен дял, общ.Дългопол, одобрени
със Заповед РД-18-248/30.01.2018г.
на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър, представляващ територия,
заета от води и водни обекти, с площ

2609 кв.м., начин на трайно ползване:
Язовир, подробно описан в АОС №
1203/29.10.2018г..
1.2. Упълномощава кмета на
община Дългопол да предприеме
всички законови действия, свързани с безвъзмездно прехвърляне
на държавата на недвижим имот
публична общинска собственост с
идентификатор № 35777.33.181 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на з-ще Камен дял, общ.
Дългопол, одобрени със Заповед
РД-18-248/30.01.2018г. на Изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър,
представляващ територия, заета от
води и водни обекти, с площ 2609
кв.м, начин на трайно ползване:
Язовир, подробно описан в АОС №
1203/29.10.2018 г..
2.1. Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне на държавата на
недвижим имот публична общинска
собственост с идентификатор №
35777.33.183 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на з-ще
Камен дял, общ.Дългопол, одобрени
със Заповед РД-18-248/30.01.2018 г.
на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър, представляващ територия,
заета от води и водни обекти, с площ
2065 кв.м, начин на трайно ползване:
Язовир, подробно описан в АОС №
1202/29.10.2018 г.
2.2. Упълномощава кмета на
община Дългопол да предприеме
всички законови действия, свързани с безвъзмездно прехвърляне
на държавата на недвижим имот
публична общинска собственост с
идентификатор № 35777.33.183 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на з-ще Камен дял, общ.
Дългопол, одобрени със Заповед
РД-18-248/30.01.2018г. на Изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър,
представляващ територия, заета от
води и водни обекти, с площ 2065
кв.м., начин на трайно ползване:
Язовир, подробно описан в АОС №
1202/29.10.2018г.
РЕШЕНИЕ 8 – 8
Общински съвет - Дългопол приема Отчета за изпълнение на Програмата за овладяване популацията
на безстопанствените кучета на
територията на Община Дългопол
през 2019 г.
РЕШЕНИЕ 8 – 9
Общински съвет – Дългопол прие-
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ма отчет на Общинска програма за
закрила на детето в община Дългопол
за 2019 година.
РЕШЕНИЕ 8 – 10
Общински съвет – Дългопол приема отчет за изпълнението на Общинска програма за опазване живота
и здравето на децата в пътното
движение
РЕШЕНИЕ 8 – 11
Общински съвет – Дългопол приема Общинска програма за опазване
живота и здравето на децата в пътното движение за 2020 година.
РЕШЕНИЕ 8 – 12
1. Общински съвет – Дългопол
приема Общинска програма за закрила на детето в община Дългопол
за 2020 година.
РЕШЕНИЕ 8 – 13
Общински съвет – Дългопол приема отчет на Годишен план за развитие на социалните услуги в община
Дългопол 2019 година.
РЕШЕНИЕ 8 – 14
Общински съвет – Дългопол приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Дългопол,
за периода2020-2021година.
РЕШЕНИЕ 8 – 15
Да бъде отложен за разглеждане
проекта за решение.
РЕШЕНИЕ 8 – 16
Увеличава бюджета в частта
за дофинансиране на делегирана
държавна дейност „Читалища“ със
сумата 33 667 лв. за изплащане на
обезщетения за придобито право на
пенсия както следва:
За НЧ „Добри Иванов-1894 г.“ с.
Аспарухово – 6130 лв.
За НЧ „Никола Й. Вапцаров-1896
г.“ гр. Дългопол – 14 615 лв.
За НЧ „Асен Златаров-1909 г.“ с.
Партизани – 6306 лв.
За НЧ „Пробуда-1932 г.“ с. Цонево
– 6616 лв.
Намалява неразпределения резерв в частта на местните дейности
със сумата 33 667 лв.
Средствата ще бъдат предоставени след получаване от читалищата
на Заповед за освобождаване на
служителите поради придобито право на пенсия, съответно Решение от
Читалищните настоятелства за провеждане на процедура за подбор и
назначаване на нови лица, различни
от пенсионираните служители.
Възлага на кмета на община
Дългопол да извърши необходимите промени по бюджета за 2020 г.
по функции, групи и дейности, и по
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Единната бюджетна класификация.
РЕШЕНИЕ 8 – 17
Приема наредба за цялостната
организация по поемането, обслужването и управлението на общински
дълг на община Дългопол – на първо
четене.
РЕШЕНИЕ 8 – 18
Утвърждава парични средства в
размер на 30 000.00 лв. (тридесет
хиляди лева) от които: 15 000.00
лв. (петнадесет хиляди лева), заложени в дейност „Ликвидиране на
последици при бедствие и аварии“
и 15 000.00 лв. (петнадесет хиляди
лева) от неразпределения резерв
по бюджет 2020г., които да бъдат
разходвани както следва:
25 000.00 лв. (двадесет и пет
хиляди лева) - за закупуване на дезинфектанти, предпазни и защитни
средства, оборудване в Центъра за
информация и услуги на граждани –
входна врата, преддверие, защитна
преграда между гражданите и работещите служители и мероприятия
свързани с живота и здравето на
местното население от COVID-19.
5000.00 лв. (пет хиляди лева) - за
осигуряване на храна на нуждаещи
се лица от община Дългопол, отговарящи на изискванията за ползване на услугата „Предоставяне на
топъл обяд“ от Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се
лица по Оперативна програма „За
храни и/или основно материално
подпомагане“, но не попаднали в
проекта на община Дългопол поради
ограничения бюджет. Храната да се
приготвя от персонала на Общинско
социално предприятие „Домашен
социален патронаж“ гр. Дългопол.
Необходимата сума за осигуряване
на храна да бъде преведена по банкова сметка на Общинско социално
предприятие „Домашен социален
патронаж“ гр. Дългопол.
Възлага на кмета на общината да
извърши всички действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 8 – 19
Приема финансово-счетоводен
отчет за дейността на „Медицински
център I – Дългопол“ ЕООД за 2019 г.
РЕШЕНИЕ 8 – 20
Увеличава срока на процедурата
по ликвидация на „Земи и гори“ ЕООД
– Дългопол с ликвидатор Станислав
Златев Станев до края на 2020 година,
с право на възнаграждение на ликвидатора до месец октомври 2020 г. вкл.
Поради запор на банкова сметка
на дружеството „Земи и гори“ ЕООД

– Дългопол от ЧСИ, разходите по
извършване на независим финансов
одит на годишните финансови отчети, да бъдат за сметка на община
Дългопол.
РЕШЕНИЕ 8 – 21
Приема изменение на Наредба №
15 за определяне на местните данъци
и такси на територията на община
Дългопол, както следва:
§1. Чл. 17, ал. 2 се изменя така –
„данъчната оценка на недвижимите
имоти, върху които е учредено право
на ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на
собственика или данъчната оценка
съгласно приложение № 2 от ЗМДТ,
а за жилищните имоти – данъчната
оценка съгласно приложение № 2
от ЗМДТ.
§2. Чл. 32, ал. 4 се изменя така –
„алинея 1 не се прилага за моторни
превозни средства, които не са регистрирани за движение в страната.
§3. Чл.41, ал. 4 се изменя така –
„данъкът за триколесно превозно
средство, определено в чл. 4 от
регламент /ЕС/ № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15
януари 2013г. относно одобряването
и надзора на пазара на дву-три- и четириколесни превозни средства /ОВ,
L60/52 от 2 март 2013г./ на базата на
общото тегло в размер, както следва:“
§4. Чл. 41, ал. 8 се изменя така
– „данъкът за специализирани строителни машини /бетоновози, бетон-помпи и др./, автокранове и други
специални автомобил, без тролейбусите, е в размер на 65 лв.
§5. Чл. 41, ал. 9 – думите „специализирани ремаркета за превоз
на тежки или извънгабаритни товари
с товароподемност над 40 тона“ се
заличават.
§6. Чл. 46, ал. 1 думите „от 1 март“
се заличават.
§7. Чл. 52, ал. 4 се заменят така
– „лицата, които използват работно
място за обучение на чираци по
смисъла на Закона на занаятите и
извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение № 4,
заплащат 50 на сто от определения
патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при
условие че към декларацията по чл.
61н е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на
чираците, издадено от съответната
регионална занаятчийска камара“.
Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община
Дългопол.

РЕШЕНИЕ 8 – 22 – 1
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 200 лв. на Р. Х. А.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 8 – 22 – 2
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 300 лв. на Е. А. А.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 8 – 22 – 3
1.Отпуска еднократна помощ в
размер на 150 лв. Н. И. Н.
2.Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 8 – 22 – 4
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 300 лв. на М. М. Х.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 8 – 22 – 5
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 100 лв. на Мария Христова – кмет на с. Аспарухово, за
погребението на К. В. К. 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 8 – 22 – 6
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 120 лв. на Мария Христова
– кмет на с. Аспарухово, за двумесечен абонамент в Домашен социален
патронаж гр. Дългопол на лицето Б.
Т. Б. жител на с. Аспарухово.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
3. Средствата да бъдат преведени по банкова сметка на общинско
социално предприятие „Домашен
социален патронаж“ гр. Дългопол.
РЕШЕНИЕ 8 – 22 - 7
Отлага за разглеждане Заявление
с Вх. № 9400-395/02.03.2020 г. от Г.
Н. И.
РЕШЕНИЕ 8 – 22 – 8
Отказва да отпусне еднократна
помощ на заявления с:
Отказва да отпусне еднократна
помощ на Заявление с Вх. № 9400411/04.03.2020 г. от Е. В. В., с. Сава.
Отказва да отпусне еднократна
помощ на Заявление с Вх. № 9400517/11.03.2020 г. от Ф. А. Е. гр. Дългопол.

Коронавирус
COVID-19
Фактите
Риск има за:
- всеки, който е бил в рисков район през последните 14
дни и ИМА симптоми
- всеки, който е бил в близък контакт с подозрителен
или потвърден случай на COVID-19 през последните 14
дни и ИМА симптоми

Превенция

МИЙТЕ
ръцете си
добре и често,
за да избегнете
заразяване

ПОКРИВАЙТЕ
устата и носа си
при кихане и
кашляне

ИЗБЯГВАЙТЕ
докосването
устата, носа и
очите си с
неизмити ръце

НЕ СЕ СТРУПВАЙТЕ
ПОЧИСТВАЙТЕ
и дезинфекцирайте на едно място
често докосвани
повърхности и
предмети

Симптоми

> Кашлица > Задух > Затруднено дишане > Треска (висока температура)

Засегнати региони
Няма незасегнати региони по света

Какво да правя, ако съм в риск?
Бях в засегнат регион през
последните 14 дни и:

Бях в близък контакт с потвърден или с подозрителен
за COVID-19 случай през последните 14 дни и:

ИМАМ симптоми
1. Изолирайте се от хора.
2. Свържете се с вашия ОПЛ.

ИМАМ симптоми
1. Изолирайте се от хора.
2. Свържете се с вашия ОПЛ.

НЯМАМ симптоми
Посете сайта на съответната Регионална здравна инспекция

Източник: Ireland`s Health Service Execu�ve

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

Превод и адаптация: ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

ПРЕДПЕЧАТ: „Медиа бокс“ ЕООД, ПЕЧАТ: „Алфа дизайн“ ООД
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Дизайнер с корени от Дългопол
прави предпазни средства в Испания

„Плами, поздравления за това, което правиш!!! …Благодарение
на хора като вас в Испания името на страната
ни се произнася с уважение“ – това са думи
на уважавания медик
в община Дългопол д-р
Недялка Диянова към
българския дизайнер
Пламена Димитрова.
Тя живее и работи в
Испания, а в дните на
световната пандемия
помага на испанските
лекари с уменията си.
Пламена Димитрова
е с корени от Дългопол
(Б.ред. – родена е в семейството на Петко
и Веселина Петкови).
Със семейството си живее в Испания. Така по
стечение на обстоятелствата от епицентъра на
заразата едно българско
семейство успява да
мотивира цяла Испания
да помага на лекарите
на първа линия.
Тя работи в ателие за
висша мода, а съпругът
й е строител. Тъй като
необходимите маски и
ръкавици не могат да

бъдат намерени никъде в Мадрид, тя шие от
стар чаршаф маски за
семейството си. Дарява
и на аптеката под блока,
за да се раздават безплатно на хората.
„Видях в една група
как правят престилки от
торби за боклук и само
ги лепят, това може да
се прави от хора, които
нямат шивашки способности – и направих
моите първи 50 бройки.
Понеже нашата болница тук в нашия квартал
беше най-зле, дори пускаха видеа как хората са
по земята и реших, че
първо ще изпратя там“,
разказва дизайнерът
Пламена Димитрова.
Тъй като напускането
на дома не е позволено,
тя моли полицията за
помощ с логистиката.

„Реших, че това нещо
трябва да го направим
по-мащабно, и в групата,
която е тук в Мадрид
– „Работа и квартири
в Мадрид“, допълва
Пламена. - Аз съм й
модератор. Там много си
помагат хората и много
хора я виждат, тя е над
10 000 човека. Реших,
че ще споделя там и,
ако някой нещо иска да
помогне, да направим
нещо по-голямо, за да
можем да помогнем на
повече болници. Като
публикувах това в групата, Виденова и Мариана
Джиновска веднага се
заеха с техни контакти.
Много хора се включиха“, обяснява пред
репортер на bTV нашата
сънародничка.
С о б щ и ус и л и я 7
болници в Мадрид за-

почват да получават
ежедневно престилки
за еднократна употреба.
От болниците молят
за шапки и калцуни. С
разрешение от полицията мъжът на Пламена обикаля по цял ден
3-милионния град, за да
ги разнася. Към всяка
пратка има и послание
от българите към медицинските лица, което да
им вдъхне кураж. Получават насреща много
благодарности от лекарите и медицинския
персонал. Пламена разказва още, че идеята се
е родила инстинктивно и
първо я е реализирала,
а след това са имали
възможност със съмишлениците си да обмислят как да я развият и да
я направят по-мащабна.
Усилията им са успешни!

