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Дългопол изпрати своя Коронавипуск 2020

Заради коронавируса зрелостниците от випуск 2020 г. си организираха
нетрадиционно изпращане тази година. Облечени с балните си рокли
и костюми те се събраха на площада
в гр. Дългопол. С грейнали усмивки

и прекрасно настроение успяха да
сътворят малък празник за всички
присъстващи. Дори дъждът не успя са
им попречи да отброят до 12. Лятната
сцена се озари от усмихнатите им
лица при връчването на забавните

номинации. Кметът на общината
Георги Георгиев ги поздрави със завършването и им пожела да им върви
по вода в живота. За да ги уважат и
споделят радостта им, се бяха се
събрали близки, роднини и познати.

Спомнихме си за Андрей Германов

На 17 юни се навършиха 88 години от рождението на големия български поет и наш земляк
Андрей Германов. Роден на 17 юни 1932 г. в село
Яворово (Цонево). След гимназията в гр. Дългопол
Германов завършва руска филология в Софийския
университет. Разпределен на работа в Провадия,
той предпочита да преподава в Дългопол. Тук
премисля и преоценява годините. Първите му
стихове са посветени на селския живот - на род,
бит и традиция, на красотата и спокойствието на
природата. С връщането в София поезията му
става философска, вглъбена и тревожна. Автор
е на повече от 30 стихосбирки, мемоарите „Шаячни момчета”, цикъл детски стихове, шаржове и
епиграми и романа „Камчийска балада”. Германов
е откровен представител на втората авангардна
вълна в българската поезия от 60-те години на миналия век. Силна вътрешна болка дава отпечатък
върху по- късните му стихове. Поетът е един от
най-големите лирици в българската национална
поезия за всички времена.
Румяна Казакова
Директор на Исторически музей – гр. Дългопол
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В Дългопол спазиха традицията на Еньовден

Окъпани от юнските слънчеви лъчи,
поръсени с мълчана, жива вода, малките магьосници - бъдещи първокласници в Начално училище „Иван Вазов“
– гр. Дългопол, поеха от вълшебната
сила, топлотата и светлината на преобърнатото слънце. Съвместно с жените
от фолклорната група при Народно
читалище „Н. Й. Вапцаров 1896“ – гр.
Дългопол, и с личния пример на нас,
учителите, децата участваха в обичая
„Еньовден“. Наричаха, поръсваха дом,
огнище и челяд за здраве, да няма
уроки и болка.
Жените от фолклорната група,
най-ревностните пазители на българския бит и душевност, разказваха,
пяха песни и подариха на всички сувенири с дъхави билки. За участието
си в пресъздаването на обичая децата
бяха наградени с тържествен обяд и
забавни игри. Празникът бе отбелязан
в комплекс „Овчага“ – с. Аспарухово.
Все нещо от всичко видяно, чуто и
преживяно е останало в спомена на
малките деца.
Тр а д и ц и я та п о вел я ва , ч е н а
Еньовден човек трябва да спре, да се
огледа, но най-вече да погледне в себе,
за да си даде сметка какво е сторил.
На този ден всички ние сме с половин
година зад себе си и с половин година
надежда пред себе си. Надеждата - да
я пожелаем от сърце на децата, на
които им предстои наесен да поемат
по пътя към знанието и науката.

Лятна
академия
за бъдещи
първолаци

Лятната академия за бъдещи първокласници в СУ „Свети Климент
Охридски“ започна своята активна
работа на 17 юни в Дългопол. Началото
й съвпадна с една бележита дата рождения ден на големия български
поет, преподавал в същото училище
и роден в Дългопол Андрей Германов.
Децата с интерес изгледаха презентацията за живота и творчеството му,
изслушаха написаното от него детско
стихотворение „Чудна мама“.
По време на лятната ваканция много
деца и от НУ „Иван Вазов“ в Дългопол
се включват в редица прояви, свързват
с почивните им дни. Защото тук има
много игри, забавления и запознанства
с нови приятели.

БРОЙ 48, юни 2020 г.

3

Дарение от САЩ за многодетните
семейства в Дългопол

От сдружението на българските
жени в Чикаго пристигна дарение в
община Дългопол. Това е безкористна помощ за многодетни семейства
със затруднено материално положение. В изпратената помощ са

включени дрехи за нуждаещите се.
За тази цел бе сформирана комисия
от общината, която проучи и откри
най-нуждаещите се многодетни семейства. Със съдействието на ОЗД и
МКБППМН – Дългопол, бяха разпре-

делени и раздадени всички помощи,
според нуждите на хората. Действията бяха осъществени според
санитарно-хигиенните изисквания,
свързани с противоепидемичните
мерки за COVID-19.
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Решения на Общински съвет – Дългопол

Протокол №10 от заседание
на Общински съвет – Дългопол,
29.05.2020 г.
РЕШЕНИЕ 10 – 2
1. Посоченият в III, т. 2 от Решение
№8-5/27.03.2020 г. на ОбС-Дългопол АОС № 176/16.08.2000г., отнасящ се за апартамент № 1, на
I-ви етаж в сграда, УПИ VI-общ. за
учители, кв.24 в с. Медовец, да се
чете АОС № 174/16.08.2000 г.
РЕШЕНИЕ 10 – 3
І. Включва в годишната програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за
2020 г. жилище – частна общинска
собственост: Апартамент №6, с
площ от 21 кв.м, находящ се на втори етаж в жилищен блок, построен
в урегулиран поземлен имот VІІІ, в
квартал 24 по плана на с. Цонево,
описан в АОС №82/22.02.1999 г.,
ведно с прилежащото му избено
помещение №6, с площ от 9 кв.м.
ІІ. Одобрява пазарната оценка в
размер 5500.00 лв. (пет хиляди и
петстотин лева) без ДДС на общинско жилище – Апартамент №6, с
площ от 21 кв.м, находящ се на втори етаж в жилищен блок, построен
в урегулиран поземлен имот VІІІ, в
квартал 24 по плана на с.Цонево,
описан в АОС №82/22.02.1999 г.,
ведно с прилежащото му избено
помещение №6, с площ от 9 кв.м.
Данъчна оценка на жилището
- 1273,70 лв. (хиляда двеста седемдесет и три лева и седемдесет
стотинки).
ІІІ. Открива процедура за продажба чрез публичен търг с явно
надаване на общинско жилище
– Апартамент №6, с площ от 21
кв.м, находящ се на втори етаж в
жилищен блок, построен в урегулиран поземлен имот VІІІ, в квартал
24 по плана на с.Цонево, описан
в АОС №82/22.02.1999 г., ведно с
прилежащото му избено помещение №6, с площ от 9 кв.м.
ІV. Определя начална тръжна
цена в размер на 5500.00 лв. (пет
хиляди и петстотин лева) без ДДС,
определена като пазарна стойност
на имота от независим оценител
на недвижими имоти.
V. Възлага и упълномощава

кмета на общината да извърши
продажба на горепосочения недвижим имот по реда и условията
на Наредба №12 за условията и
реда за настаняване в общински
жилища и продажбата им.
РЕШЕНИЕ 10 – 4
І. Одобрява предложените пазарни оценки, изготвени по реда
на чл. 22, ал. 3 от ЗОС за имотите,
а именно:
1. Пазарна оценка в размер на
16080.00 лв. (шестнадесет хиляди
и осемдесет лева) без включен
ДДС за поземлен имот с идентификатор 00789.30.771 по кадастралната карта на с. Аспарухово.
Данъчна оценк а на имота
-1119,20 лв. (хиляда сто и деветнадесет лева и двадесет ст.).
2. Пазарна оценка в размер
на 15000.00 лв. (петнадесет хиляди лева) без включен ДДС за
поземлен имот с идентификатор
00789.30.772 по кадастралната
карта на с. Аспарухово.
Данъчна оценк а на имота
-1044,00 лв. (хиляда и четиридесет и четири лева).
3. Пазарна оценка в размер
на 15000.00 лв. (петнадесет хиляди лева) без включен ДДС за
поземлен имот с идентификатор
00789.30.773 по кадастралната
карта на с. Аспарухово.
Данъчна оценк а на имота
-1044,00 лв. (хиляда и четиридесет и четири лева).
4. Пазарна оценка в размер
на 15 000,00 лв. (петнадесет хиляди лева) без включен ДДС за
поземлен имот с идентификатор
00789.30.774 по кадастралната
карта на с. Аспарухово.
Данъчна оценк а на имота
-1044,00 лв. (хиляда и четиридесет и четири лева).
5. Пазарна оценка в размер
на 15 000,00 лв. (петнадесет хиляди лева) без включен ДДС за
поземлен имот с идентификатор
00789.30.775 по кадастралната
карта на с. Аспарухово.
Данъчна оценка на имота 1 044,00лв. (хиляда и четиридесет
и четири лева).
6. Пазарна оценка в размер

на 15 000,00 лв. (петнадесет хиляди лева) без включен ДДС за
поземлен имот с идентификатор
00789.30.776 по кадастралната
карта на с. Аспарухово.
Данъчна оценк а на имота
-1044,00 лв. (хиляда и четиридесет и четири лева).
7. Пазарна оценка в размер
на 15 000,00 лв. (петнадесет хиляди лева) без включен ДДС за
поземлен имот с идентификатор
00789.30.777 по кадастралната
карта на с. Аспарухово.
Данъчна оценк а на имота
-1044,00 лв. (хиляда и четиридесет и четири лева).
ІI. Да се открият процедури за
продажба чрез публични търгове с
явно наддаване на имоти – частна
общинска собственост, а именно:
1. Урбанизирана територия, с
площ от 536 кв.м, съставляваща
поземлен имот с идентификатор
00789.30.771 по кадастралната карта на с. Аспарухово, при
граници: ПИ №№00789.30.690,
00789.30.687, 00789.30.686,
00789.30.636, 00789.30.772,
00789.30.710, подробно описан в
АОС № 2866/18.07.2019 г. Начална
тръжна цена – 16 080.00 лв. (шестнадесет хиляди и осемдесет лева)
без включен ДДС.
2. Урбанизирана територия, с
площ от 500 кв.м, съставляваща
поземлен имот с идентификатор
00789.30.772 по кадастралната карта на с. Аспарухово, при
граници: ПИ №№00789.30.771,
00789.30.686, 00789.30.685,
00789.30.773, 00789.30.710,
п од р о б н о о п и с а н в АО С №
2867/18.07.2019 г. Начална тръжна
цена – 15 000.00 лв. (петнадесет
хиляди лева) без включен ДДС.
3. Урбанизирана територия, с
площ от 500 кв.м, съставляваща
поземлен имот с идентификатор
00789.30.773 по кадастралната карта на с. Аспарухово, при
граници: ПИ №№00789.30.772,
00789.30.685, 00789.30.684,
00789.30.774, 00789.30.710,
п од р о б н о о п и с а н в АО С №
2868/18.07.2019 г. Начална тръжна
цена – 15 000.00 лв. (петнадесет
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хиляди лева) без включен ДДС.
4. Урбанизирана територия, с
площ от 500 кв.м, съставляваща
поземлен имот с идентификатор
00789.30.774 по кадастралната карта на с. Аспарухово, при
граници: ПИ №№00789.30.773,
00789.30.684, 00789.30.683,
00789.30.775, 00789.30.710,
п од р о б н о о п и с а н в АО С №
2869/18.07.2019 г. Начална тръжна
цена – 15 000.00 лв. (петнадесет
хиляди лева) без включен ДДС.
5. Урбанизирана територия, с
площ от 500 кв.м, съставляваща
поземлен имот с идентификатор
00789.30.775 по кадастралната
карта на с. Аспарухово, при граници:
ПИ №№00789.30.774, 00789.30.683,
00789.30.776, 00789.30.710, подробно описан в АОС № 2870/18.07.2019
г. Начална тръжна цена – 15 000.00
лв. (петнадесет хиляди лева) без
включен ДДС.
6. Урбанизирана територия, с
площ от 500 кв.м, съставляваща
поземлен имот с идентификатор
00789.30.776 по кадастралната карта на с. Аспарухово, при
граници: ПИ №№00789.30.775,
00789.30.683, 00789.30.637,
00789.30.777, 00789.30.710,
п од р о б н о о п и с а н в АО С №
2871/18.07.2019 г. Начална тръжна
цена – 15 000.00 лв. (петнадесет
хиляди лева) без включен ДДС.
7. Урбанизирана територия, с
площ от 500 кв.м, съставляваща
поземлен имот с идентификатор
00789.30.777 по кадастралната карта на с. Аспарухово, при
граници: ПИ №№00789.30.776,
00789.30.637, 00789.30.778,
00789.30.710, подробно описан
в АОС № 2872/18.07.2019 г. Начална тръжна цена – 15 000.00
лв. (петнадесет хиляди лева) без
включен ДДС.
III. Възлага на кмета на общината и го упълномощава да
извърши продажба на горепосочените недвижими имоти по реда и
условията на Наредба №4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на ОбС-Дългопол.
РЕШЕНИЕ 10 – 5
І. Посочената дата 02.06.04.2000
г. на АОС №160 в Решение №85/27.03.2020 г. на ОбС-Дългопол,

отнасящо се до Актуализация на
годишната програма за управление
и разпореждане с имоти общинска
собственост и отдаване под наем
на имот частна общинска собственост, находящ се в УПИ X-21,22 в
кв.7 по плана на с. Поляците, да
се чете “02.06.2000 г.”
РЕШЕНИЕ 10 – 6
Допълва т. 5 от Раздел IV от
Програмата за управление и
разпореждане с имоти, общинска
собственост за 2020 г., както създава към същата ново изречение със
следния текст: „Определя начална
тръжна цена за имотите, описани
в Приложение № 2, в размер на
56.00 лв./дка“.
Упълномощава кмета на общината да извърши всички законосъобразни действия по изпълнение
на решението.
РЕШЕНИЕ 10 – 7
Приема докладите за читалищните настоятелства на територията
на община Дългопол, за осъществените читалищни дейности в
изпълнение на програмата по чл.
26, ал. 2 от Закона за Народните
читалища и изразходваните от
бюджета средства през 2019
година, съгласно приложения от
№1 до № 13
РЕШЕНИЕ 10 – 8
Общински съвет – Дългопол
приема ,,Програма за развитие на
читалищната дейност в община
Дългопол за 2020 година“.
РЕШЕНИЕ 10 – 9
Общински съвет – Дългопол
приема Програма за мерките за
насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с
изявени дарби в община Дългопол
за 2020 година.
РЕШЕНИЕ 10 – 10
Приема информацията на Медицински център I – Дългопол ЕООД.
РЕШЕНИЕ 10 – 11
Общински съвет – Дългопол приема информация за състоянието
на здравеопазването в община
Дългопол.
РЕШЕНИЕ 10 – 12 – 1
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 150 лв. на А. Б. И.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо
във връзка с изпълнение на решението.
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РЕШЕНИЕ 10 – 12 – 2
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 50 лв. на А. Ж. А.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо
във връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 10 – 12 – 3
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 50 лв. Т. М. И.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо
във връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 10 – 12 – 4
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 50 лв. П. Г. М.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо
във връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 10 – 12 – 5
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 50 лв. Ю. А. Ю.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо
във връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 10 – 12 – 6
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 150 лв. А. Х. Н.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо
във връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 10 – 12 – 7
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 300 лв. А. Х. С.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо
във връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 10 – 12 – 8
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 200 лв. Х. И. М.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо
във връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 10 – 12 – 9
Отказва да отпусне еднократна
помощ на заявления с:
Вх. № 9400-817/13.05.2020 г. от
Х. И. Х., адрес….
Вх. № 9400-766/05.05.2020 г. от
С. С. В., адрес….
Вх. № 9400-754/29.04.2020 г. от
Д. А. М., адрес….
Вх. № 9400-704/22.04.2020 г. от
Г. К. Р., адрес….
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Започна подготовката за провеждане на
преброителната кампания през 2021 г.

Стартира подготовката за провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г.
на територията на община Дългопол.
На 17 юни се проведе първото
заседание на Общинската преброителна комисия. Неин председател е
Кинка Балинова – секретар на община
Дългопол, а секретар – Катя Байчева - старши експерт в ОСИ – Варна,
ТСБ – Североизток. Приет беше правилник за дейността на комисията и

организационен план за подготовка
и провеждане на преброяването на
населението и жилищния фонд през
2021 г. на територията на общината.
С цел осигуряване на актуална и
коректна адресна информация за
жилищните сгради, обект на преброяването, от 10 юли до 10 септември
2020 г. 6 регистратори ще извършат
предварителен обход в община Дългопол.
От 15 септември до 30 октомври

2020 г. ще се проведе процедура за
набиране на кандидати за преброители и контрольори.
Преброяването на населението и
жилищния фонд ще се осъществи от
22.01. до 15.02.2021 г. на два етапа:
- чрез попълване на електронна
преброителна карта – от 22.01. 2021
г. до 31.01.2020 г.
- чрез посещение на домакинствата,
сградите и жилищата от преброител
– от 01.02. до 15.02.2021 г.

В летните жеги малчугани от Дългопол “гасиха” пожар

Лятното училище на децата
от НУ „Иван Вазов“ в Дългопол
включи посещение на Районната
служба „Пожарна безопасност и
защита на населението“. Те се
запознаха отблизо с голяма част от
техническите средства за пожарогасене, с които огнеборците помагат на населението при възникване
на пожар. Вълнуваща атракция
предизвика вътрешната част на
пожарния автомобил и особено устройството за бързо реагиране със
струйник-разпръсквач. Мнозина се
докоснаха до него и се опитаха да
насочват водната струя с помощта
на пожарникарите.
Децата добиха реална представа колко е трудна, рискована
и отговорна е професията на огнебореца, отдаден на своя дълг
в името на опазване живота и
здравето на хората.

БРОЙ 45, март 2020 г.
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През месец юли християнската
църква почита паметта на св. Марина
На 17 юли православна църква
чества паметта на света великомъченица Марина. Хрониките разказват,
че е родена през 289 г. в Антиохия
(днешна Турция).
Баща ѝ я възпитал в идолопоклонство, но Господ Бог по Своята милост
ѝ дал да узнае истината и я призовал
при Себе си.
По време на гоненията на християните в Римската империя 12-годишната Марина за пръв път чула за Исус
от един просяк по улиците на родния
си град. Светите книги допълват, че
сърцето ѝ се изпълнило с любов към
Него. Тя много искала да получи Свето кръщение, но нито в града, нито в
околностите имало свещеник, който
да извърши това тайнство.
Когато баща ѝ научил какво става
в ума и в сърцето на своята 16-годишна дъщеря, веднага я предал на
местната управа. Затворили я като
враг на империята. Жестоките мъчения Марина понесла търпеливо,
разказват избелелите листи християнските ръкописи. Там една нощ тя
изведнъж видяла над себе си сияещ
кръст, който озарил непрогледния
мрак. В същото време почувствала,
че раните ѝ заздравяват, а тялото
си връща силите. Молила Бог да я
удостои със Свето кръщение, та измита чрез него, да влезе в небесния
венец на славата.
След упорити изтезания била
осъдена на смърт. Преди кончината
си Марина се обърнала към народа
и го увещавала да опознае истинния
Бог. След това се помолила за избавлението на всички. В предсмъртния
си час тя Го видяла и усетила благодатта, която се спуснала по тялото
ѝ. Чула призива Му за вечен покой.
Историята на християнската църква разказва, че това се случило на 17
юли 304 г. в Антиохия. По времето на
император Константин Велики там
бил построен храм на името на св.
Марина. През 494 г. в Рим е канони-

зирана за света великомъченица.
Днес на този ден празнуват Маринка, Марина.
Нека да е честит и светъл празника. Божията благодат да е винаги
с вас и вашите семейства. Нека св.

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

великомъченица Марина да ви закриля и благославя в името на Отец,
Син и Светият дух! Амин!
иконом Иван Иванов
Храм „Свети Преподобни Йоан
Рилски Чудотворец“

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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В кампанията „Аз вярвам и помагам“ бяха
събрани 230 кг пластмасови капачки

Жителите на община
Дългопол за поредна година се включиха активно в благотворителната
инициатива „Аз вярвам
и помагам“. Те предадоха рекордните 230 кг
капачки в националната кампания, която се
проведе на 6 юни пред
катедралния храм „Св.
Успение Богородично“
във Варна. Благотворителната идея, която
стартира през 2015 г.
има основна цел да се
събират и предават за
рециклиране пластмасови капачки. С получените
средства се закупува

и дарява медицинска
техника за АГ-болници
и детски отделения. Акцията набира все повече
привърженици в цялата
страна. Благодарение
на отдадеността на доброволците (най-вече на
децата) за тези 5 години
от началото й до днес са
събрани 143 тона капачки, а с парите от тях бяха
закупени 11 медицински
кувьоза.
Най-малките учас-

тници от нашата община неуморно събират
пластмасови капачки
през годината в училищата, детските градини
и ежедневно дават своя
принос за благородното
дело. Благодарим и на
всички участници – родители и учители, които
с примера си възпитават
децата да бъдат съпричастни, добри и активни
в такива благородни
инициативи.

Обява
На 01.08.2020 г. в залата на община Дългопол ще се проведе общо събрание на СНЦ „ОСК Камчия – 2007“ при следния
дневен ред:
1. Промяна на устава;
2. Избор на ръководни органи;
3. Разни
От Управителния съвет

