Разпространява се безплатно, Брой 48, 29 юли 2020 г.

С близо 1 милион лв. ще
благоустрояват с. Цонево

Близо 1 млн. лв. ще бъдат налети
за благоустрояването на с. Цонево. Те
ще бъдат вложени в модернизацията
на социалната инфраструктура. Това
съобщи кметът на общината Георги
Георгиев по време на изнесената
сесия на местния ОбС в селото. От
думите му стана ясно, че за миналата
година от републиканския бюджет бяха
отпуснати 200 000 лв. за асфалтиране

на улици и пътища в населеното място.
Тази година тук ще се реализират
два проекта – единият е свързан с изграждането на нова част към местната
детска градина. Общата му стойност
е над 881 000 лв., от които общината
ще предвиди към капиталовите си
разходи за 2021 г. около 81 000 лв.
Останалите средства ще бъдат предоставени от републиканския бюджет.

Вторият проект представлява изграждане на нова спортна площадка.
Тя ще е разположена в югозападния
ъгъл на парцела на стадиона. Стойността й е 171 000 лв., които изцяло ще
бъдат финансирани от националния
бюджет. Кметът уточни още, че до месец август от спортното министерство
ще бъде избран изпълнителят, който
ще реализира проекта.

Отбелязахме 183 години от рождението на Апостола

На 18 юли се навършиха 183
години от рождението на великия
ни борец за национална свобода
Васил Левски. Ученици от НУ
„Иван Вазов“ почетоха паметта
на Апостола с поднасяне на
цветя и изпълнения на песни и
стихове пред неговия паметник
на площада в гр. Дългопол.
Неговата личност събира в
едно: светеца, напуснал църквата; революционера, проповядващ европейската идея за
разбирателство с всички народи;
стратега на националноосвободителното движение; бореца за
национална свобода, който не се
опитва да ограничи свободата на
другите; аскета, който презира
охолството и печалбарството.
Неговите записани мисли
„Времето е в нас и ние сме във
времето“, „Народната работа
стои над всичко“, “Нашата работа зависи от нашите собствени
усилия“, “Ако спечеля, печеля за
цял народ – ако загубя, губя само
мене си“, които той превъплъти в
действия показват отдадеността
му на идеята за свободна България и готовността да умре за нея.
Затова той все още е оня светъл
идеал на поколения българи,
които се прекланят пред неговата
саможертва.
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Информационна среща на МИГ „Дългопол
– Смядово” показа интернет платформа,
която стимулира гражданската активност

На 29 юли т.г. в с. Цонево се проведе поредната
информационна кампания,
организирана от МИГ “Дългопол-Смядово” по Проект №
BG05SFOP001-2.009-0124
„Умно гражданство“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд.
Информационната среща
се проведе с участието на
общинските съветници от
Общински съвет - Дългопол,
населението на с. Цонево и
гости от Областния информационен център – Варна. Участниците бяха информирани за създадената
възможност за гражданско
участие на местно ниво чрез
създадената иновативна интернет базирана платформа
„Smart citizenship”, чиято
цел е да скъси дистанцията
между администрацията
и гражданите. Порталът
дава възможност активно
да се изпращат идеи и да
се предлагат решения на
проблеми от местен характер чрез функциите „Кмете,
виж!“, „Имам идея“, „Какво
мислите за…“, „Публични
дискусии“, „Обществено
допитване“. Всеки, който се
регистрира в платформата,
може да подава сигнали

за нередности и да изрази
своята гражданска позиция
по въпроси от всякакво естество, както и да запознае
с правата на гражданите
за участие в процеса на
формиране на политики на
местно и национално ниво и
резултатите от изпълнение
на дейностите до момента.
Дискутираха се и предприетите дейности по изпълнение на препоръките
отправени към общинските
администрации - дейностите по Фонд „Граждански
инициативи“, маркиране на
маршрути.
Представена бе инициативата за участие на МИГ в
проект „Сhallenge for Civic

Europe“ и оценка на проектната идея на МИГ. Сред
841 подадени проектни
предложения от 15 държави
в Европейския съюз, идеята
на МИГ бе оценена на 10
място.
Присъстващите бяха запознати и с новите възможности за кандидатстване на
МИГ по проектно предложение № BG06RDNP001-19.372
по подмярка 19.1 „Помощ за
подготвителни дейности“ от
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от
Програма за развитие на
селските райони 2014-2020
г. (ПРСР 2014 – 2020 г.),
съфинансирана от Европейския земеделски фонд

за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР) в частта
на малките пилотни проекти.
В момента се направи
демонстрация на живо от
участниците за използването възможностите на
платформата, като те бяха
призовани да гласуват онлайн в платформата по
новосъздадена анкета.
Всички граждани проявили интерес могат да се
запознаят с електронната
платформа, изписвайки
в интернет – електронна
платформа МИГ „Дългопол
– Смядово“.
Призоваваме всички за
по-голяма гражданска активност!

Малчугани раздаваха разхладителни напитки по пътя в горещините
Устойчивостта на Националната програма „Детско полицейско управление“
е гарантирана в лицето на бъдещите
първокласници от НУ „Иван Вазов“ – гр.
Дългопол. Те за пръв път излязоха на
терен и поднесоха своите поздравителни адреси към главния инспектор
и началник на РУ на МВР – Провадия,
Християн Колев, старши инспектор и
началник на ПУ Дългопол – Живко Железов, полицейски инспектор Пламен
Янчев и всички служители на МВР по

повод 5 юли – техния професионален
празник.
С вълнение, ентусиазъм и палка в
ръка малките полицаи заедно с бивши
доброволци от „Детско полицейско
управление“ бяха част от пазителите
на реда по пътищата. С усмивка и пожелание за безаварийно пътуване те
поднасяха студена вода на пътниците
в 30-градусовите температури след извършената проверка под ръководството
на полицейски инспектор Пламен

Янчев, служител на ПУ – Дългопол, и
ръководител на програмата.
За децата това не беше един обикновен ден от лятната ваканция. Той
беше празник, в който се почувстваха
полезни и значими в ежедневния и
усърден труд на служителите на ПУ Дългопол, защитници на българските
граждани, отговарящи за тяхната сигурност и спокойствие. Една достойна
професия за пример и подражание в
обществото.
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Легендарната „Лада” на 50 години
Община Дългопол бе
домакин на юбилейното
честване на 50-годишнината от слизането на първия автомобил „Лада“ от
производствения конвейр
в бившия СССР . Ще припомним, че на 19 април
1970 г. от монтажната линия
излиза първият автомобил
ВАЗ-2101 „Жигули“ - легендарната „копейка“, на Волжския автомобилен завод в
Толиати. По този повод над
200 ценители и любители на
марката “Лада”, демонстрираха майсторско шофиране
на пистата в гр. Дългопол и
показаха възможностите на
своите автомобили. Много
време, средства и интерес
към култовата марка е вложил всеки участник в своя
автомобил. Демонстрациите
протекоха с много положителни емоции и при засилен
интерес от страна на самите участниците и вярната
публика. Собствениците на
най-атрактивните автомобили получиха и награди,
които бяха връчени от кмета
на община Дългопол пред
кметството в с. Аспарухово.
Победители в състезание по „Майсторско управление на автомобил“
1 място - Костадин Милев
- 56,21 сек
2 място - Валентин Гелински - 56,66 сек
3 място - Атанас Добрев
- 59,60 сек
Победители в статични конкурси:
„Най-добре реставрирана Лада“
1 място - Димо Тодоров
2 място - Иван Димов
3 място - Стелиан Партовски
„Най-добре запазена
Лада“
1 място - Георги Вълев
2 място - Стоян Стоянов
3 място - Ани Стойчовска
„Най-добре модифицирана Лада“
1 място - Богдан Богданов
2 място - Павел Генов
3 място - Ганчо Панов
„Награда на кмета“
доц. д-р Добрин Добрев
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Решения на Общински съвет – Дългопол

Протокол №11 от заседание
на Общински съвет – Дългопол,
26.06.2020 г.
РЕШЕНИЕ 11 – 2
1. Одобрява допълнителни средства за изпълнение на СМР за обект
„Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура
на територията на град Дългопол“,
находящ се в поземлен имот с
идентификатор 24565. 502.1728 по
КККР на гр. Дългопол, в размер на
55 463,69 лв. ( петдесет и пет хиляди
четиристотин шестдесет и три лева
и шестдесет и девет ст.) с вкл. ДДС.
2. Възлага на кмета на община
Дългопол да предприеме съответните действия за изпълнение на
настоящето Решение.
РЕШЕНИЕ 11 – 3
1. Одобрява Проект за кандидатстване по Наредба № 4 от 8.07.2019
г. на Министерството на младежта и
спорта за финансово подпомагане
на изграждането и обновяването
на спортни обекти – държавна и
общинска собственост с наименование „Изграждане и оборудване на
спортна инфраструктура с. Цонево,
община Дългопол”, находяща се УПИ
III- за спортен комплекс, кв. 39 по
плана на с. Цонево, в размер на 170
427.68 лв. (сто и седемдесет хиляди
четиристотин двадесет и седем лева
и шестдесет и осем ст.) с вкл. ДДС.
2. Проектиране и авторски надзор
в размер на 2 040,00 лв. (две хиляди
и четиридесет лева) с вкл. ДДС и независим строителен надзор 2 160,00
лв. (две хиляди сто и шестдесет лева)
с вкл. ДДС за обект „Изграждане и
оборудване на спортна инфраструктура с. Цонево, община Дългопол” да
са за сметка на бюджета на Община
Дългопол от собствени средства.
3. Възлага на кмета на община
Дългопол да предприеме съответните действия за изпълнение на
настоящето Решение.
РЕШЕНИЕ 11 – 4
1. Дава съгласие за освобождаване от заплащане на дължимата
месечна такса наемателите на
общинска площ за поставяне на
вендинг автомати за кафе и пакетирани храни, поставени на открито, за
периода на забраната, въведена със
Заповед № 239/19.03.2020 г. на кмета
на община Дългопол и отменена със
Заповед № 281/08.04.2020 г.

2. Дава съгласие за освобождаване от заплащане на дължимият месечен наем за ползване на общинска
площ на открито наемателите, които
не са упражнявали дейност за периода на извънредното положение,
обявено с Решение на Народното
събрание от 13.03.2020 г.
3. Дава съгласие за освобождаване от заплащане на дължимият месечен наем наемателите на общински
нежилищни имоти за периода на
извънредното положение, обявено с
Решение на Народното събрание от
13.03.2020 г., през който същите не са
упражнявали дейност, като обстоятелствата следва да се установят
с финансови или други документи.
4. За наемателите, които са предплатили за съответния период,
сумите да бъдат приспаднати от
следващото им дължимо плащане.
5. Определя краен срок за подаване на заявление за освобождаване
от такси и наеми или за приспадане
на същите до 30.11.2020 г.
6. Възлага на кмета на общината и
го упълномощава да извърши всички
законосъобразни действия във връзка с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ 11 – 5
1. Общински съвет - Дългопол дава
съгласие община Дългопол да заплати сумата от 5298 (пет хиляди двеста
деветдесет и осем) лева за текущ ремонт и зимно поддържане на участък
от път III-208 (О.п Шумен-Девня)-Провадия-Дългопол-Комунари-Айтос с
дължина 0,883 км от отбивката за
нефтобаза “Лукойл” до изхода на с.
Аспарухово-километрично положение от км 47+445 до км 48+328, за
изключването му от заплащане на
винетна такса и да подпише Споразумителен протокол с Агенция „Пътна
инфраструктура“ - София.
2. Възлага на кмета на община
Дългопол да предприеме съответните действия за изпълнение на
настоящето решение.
РЕШЕНИЕ 11 – 6
1. Общински съвет - гр. Дългопол
приема информация за организацията по подготовката на училищата и
ДГ за 2020/2021 учебна година.
РЕШЕНИЕ 11 – 7
1. Приема финансов план – сметка
на Общинско социално предприятие
– Домашен социален патронаж в
община Дългопол, съгл. Приложе-

ние № 1
2. Възлага на кмета на община
Дългопол, да предприеме всички
необходими действия във връзка
с изпълнение на гореизложеното
решение.
РЕШЕНИЕ 11 – 8
1. Общински съвет – Дългопол
дава съгласие срокът за погасяване
по сключения договор № 80800РОАА-2339/20.09.2019 г. с ЦКБ-АД гр.
Варна да се удължи с една година
без погасяване, като срокът за погасяване да бъде 24 месеца, вместо
досегашните 12 месеца, считано от
датата на сключване на договора
за кредит.
2. Всички останали клаузи в Договор № 80800РО-АА-2339/20.09.2019
г. , с изключение на клаузите, свързани с посочения срок се запазват
без промяна.
3. Дава съгласие и упълномощава кмета на община Дългопол да
извърши необходимите действия
пред ЦКБ-АД гр. Варна за анексирането на Договор № 80800РО-АА2339/20.09.2019г., както и да извърши
всички останали необходими правни
и фактически действия за изпълнение на решението, включително
удължаване срока на Договор №
80800РО-АА-2339/20.09.2019 г. за
особен залог към Договора за предоставяне на кредит-овърдрафт.
РЕШЕНИЕ 11 – 9
1. Утвърждава допълнителни
средства в размер на 30 000.00 лв.
(тридесет хиляди лева) от сметката на целевия трансфер за зимно
поддържане и снегопочистване на
общински пътища по чл. 53, ал. 4 от
ЗДБРБ, предоставени до 20.01.2020
г. за покриване на разходите свързани с ограничаване разпространението на COVID-19 на територията
на Община Дългопол.
2.Възлага на кмета на общината да
извърши законосъобразни действия
по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 11 – 10
Приема актуализираната капиталова програма по функции и източници на финансиране и обекти към
30.06.2020 г. в размер на 3 637 226
лв., съгласно Приложението.
1. Приема вътрешно компенсирани промени в бюджета към
30.06.2020 г. както следва:
a) Увеличава заложеният план
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по параграф 52-00 във функция
„Жилищно строителство и благоустройство“ с 2400 лв. и във функция
„Общи държавни служби“ с 4600 лв.
Намалява неразпределения резерв
със сумата 7000 лв.
РЕШЕНИЕ 11 – 11
1. Приема Актуализация на Правилник за устройството, организацията и управлението на Общинско
социално предприятие – Домашен
социален патронаж в община Дългопол, съгл. Прил.1
2. Възлага на кмета на Община
Дългопол, да предприеме всички
необходими действия във връзка
с изпълнение на гореизложеното
решение.
РЕШЕНИЕ 11 – 12
1. Предоставя без заплащане
нa църковни и джамийски настоятелства, пенсионерски и спортни
клубове на територията на община
Дългопол, общински бази, къща на
културата с. Аспарухово, гараж на
община Дългопол - общо 310 м3
пространствени дърва за огрев,
от гори - общинска собственост за
отоплителен сезон 2020 г.-2021 г.,
съгласно разпределени количества в
приложение №1 което е неразделна
част от настоящето решение.

2. Предоставя срещу заплащане
на училища и детски градини - общо
340м3 пространствени дърва за огрев
от гори - общинска собственост за
отоплителен сезон 2020 г .- 2021 г.,
съгласно разпределени количества в
приложение №2 което е неразделна
част от настоящето решение.
3. Одобрява и определя цена за
продажба на физически лица за стояща дървесина на корен 33 (тридесет
и три) лева без ДДС за пространствен
м3, от гори - общинска собственост.
РЕШЕНИЕ 11 – 13
1. Предоставя без заплащане 5
(пет) м3 пр. дърва за огрев от гори
- общинска собственост нa Яню Добрев Тодоров - ветеран от войните
от община Дългопол, за отоплителен
сезон 2020 г. - 2021 г.
2. Дървата за огрев да бъдат
доставени до дома на ветерана от
войните, находящ се в гр. Дългопол.
3. Възлага на кмета на община
Дългопол да предприеме съответните действия за изпълнение на
настоящето решение.
РЕШЕНИЕ 11 – 14 – 1
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 100 лв. на М. И. Ш.
2. Възлага на кмета на Общината
да извърши всичко необходимо във
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връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 11 – 14 – 2
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 200 лв. на Е. А. С.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 11 – 14 – 3
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 200 лв. Ф. Ю. М.
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 11 – 14 – 5
Отказва да отпусне еднократна
помощ на заявления с:
1. Отказва да отпусне еднократна
помощ на Заявление с Вх. № 9400869/20.05.2020 г. от М. Д. П., адрес….
2. Отказва да отпусне еднократна помощ на Заявление с Вх. №
9400-1026/08.06.2020 г. от Ф. А. И.,
адрес….
3. Отказва да отпусне еднократна
помощ на Заявление с Вх. № ОС132/12.06.2020 г. от Ж. Н. Ж., адрес….
4. Отказва да отпусне еднократна
помощ на Заявление с Вх. № 9400395/02.03.2020 г. от Г. Н. И., адрес….

ОБЯВА
Управителният съвет на Сдружение на ловците и риболовците – ловно-рибарско дружество „Камчия“ - гр. Дългопол, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква:
Общо отчетно-изборно събрание на Сдружението на 11.09. 2020 г. от 18.00
часа в залата на Община Дългопол, намираща се на ул. „Георги Димитров“
№132, при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на УС за изминалия период;
2. Отчет за финансовия план за 2019г. и приемане на финансов план за 2020г.;
3. Отчет на КРК за изминалия период;
4. Предложения за промени и утвърждаване на дължимата вноска на членския внос за 2021г.;
5. Избор на председател на УС и избор на УС на Сдружението;
6. Избор на председател на КРК и членове на същата;
7. Избор на представител, който ще представлява УС в НЛРС – СЛРБ в София;
8. Разни.
При липса на кворум, на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се
проведе същия ден, един час по-късно, на същото място, при същия дневен
ред.
Председател на УС: Йордан Велев
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За любителите на природата

Екопарк “Водениците” до с. Сладка вода е създаден през 2004 г. по
проект на училище „Цар Симеон I”.
Няколко години по-късно посетих за
първи път този край и се разходих
из парка, стигайки само до Козята
пещера. Днес, след повече от 15
години, почти нищо не е останало от
изграденото, освен чешмата и една
маса с пейки до нея. Училището в
селото също отдавна е затворено.
А природата е хубава, гледките
към долината на р. Камчия и извисяващия се над нея вр. Арковна
са чудесни. Красиво е, ако човек
подходи и от другата страна – от
към селата Арковна, Черни връх
или Партизани.
Преди много години добри хора
са направили кръгов маршрут, дълъг
повече от 16 км, който минава през
всички красиви местности в района.
Обхождайки го през миналата година
с приятели, се зароди идеята да го
обновим, като почистим пътеките,
подновим маркировката, сложим
указателни табели на разклоните
и информационни табла с карти в
изходните пунктове. На много места
маркировката липсваше, а пътеката
беше непроходима. Един ден се
свързахме с кметицата на с. Арковна
Мариана Христова – един прекрасен
човек, който иска туризмът в района
да се развива.
Така се роди идеята да направим и нов, малко по-кратък кръгов
маршрут само през вр. Арковна.
След това беше взето решение за
изграждане на втори кратък кръгов
маршрут от разклона при с. Сладка
вода през м. Водениците. За кратко
време се осигуриха необходимите
средства за табелите и таблата. За
това помогнаха и двата хотелски
комплекса в селата Арковна и Черни
връх – „Гюрлата“ и „Черни връх“. Информационното табло на разклона
при с. Сладка вода пък финансира

ЗК „Адмирал“ - гр. Дългопол.
И така, след като вече всичко беше
уредено, беше време да се организираме и действаме. Събрахме се
повече от 25 човека, все хора, желаещи да помогнат това начинание да
завърши успешно. Имаше приятели
от Варна, Бургас и Черноморец,
участие взеха хора от Скаутски клуб
“Владислав Варненчик” – Варна, и
Приключенски клуб “Феникс”, също
наши големи приятели. Рамо до рамо
с нас бяха кметицата, еколожката
на общината, горският. Специално
кметът на община Дългопол Георги
Георгиев дойде да ни уважи и да се

запознаем. Нямаше как да не успеем.
И успяхме, макар че никак не ни беше
лесно в жегата.
Днес, след маркирани и почистени
3 маршрута, поставени над 40 указателни табели, 3 информационни
табла с карти и един жалон, гордо
мога да заявя, че този район вече е
достъпен отвсякъде и много по-безопасен за туристите. Информацията,
която дават новите красиви и качествени табели и табла с карти, е повече
от достатъчна. Сменени бяха също
част от изгнилите дъски на въжения
мост между селата Арковна и Черни
връх. В някои части трасето на основния маршрут е променено и сега
пътеката е по-хубава, без притеснения, че пак скоро ще обрасне. Вече
не се върви по жп линията, тъй като
това беше доста опасно, а се минава
през с. Арковна покрай водоемите.
Въобще, постарахме се - колкото и
нескромно да звучи. И най-важното
е, че го направихме заедно – доброволци, дарители, местна власт,
горски служители. Заедно в полза
на туристите.
От всички нас толкова. Сега на ред
сте вие. Отидете, отъпчете добре
пътеките и се насладете на местните
красоти в тази част на родината ни.
До скоро някъде другаде, където
отново ще градим заедно. Бъдете
здрави!
Димо Колев
ТД „ Насам-натам“
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Успение на пресвета Богородица
На 15 август целият християнски
свят чества деня на Успение на
пресвета Богородица. Библейските
текстове разказват, че след като се
върнали от Елеонската планина след
Възнесението Христово, светите апостоли останали в Йерусалим, очаквайки
Спасителя. Всички вярващи живеели
в единодушие и любов и непрестанно
се молели. С тях била и Дева Мария.
Тя е живяла на хълма Сион в дома
на свети Йоан Богослов, когото сам
Господ в последните минути на своя
земен живот отдал като син вместо
Себе Си на Своята пречиста
Майка. И оттогава Йоан, като
я взел при себе си вкъщи като
своя майка.
След слизането на Светия
Дух над апостолите пресвета
Богородица си останала в Йерусалим. Скъпи ѝ били ония
места, гдето страдал и умрял
нейният божествен Син. Често
тя ходела да се моли на Голгота на Елеонската планина,
в градината където било погребано тялото на Спасителя.
Предполагат, че от нея християните възприели благочестивия
обичай да посещават местата,
осветени чрез присъствието на Иисус
Христос.
Когато цар Ирод почнал да гони
християните пречистата Божия Майка
заминала за известно време в Ефес
при свети Йоан Богослов.
Когато гоненията срещу християните в Римската империя поутихнали,
Божията Майка се върнала в Йерусалим и живяла там обкръжена от
благоговейна любов. Постепенно с
разпространението на християнската
вяра растяла и славата на Божията
Майка. Мнозина идвали от далечни
страни да я видят. Но езичниците и
юдеите, които мразели християните,
негодували против Божията Майка заради уважението, с което се ползвала.
Като знаели, че тя често посещава
местата, гдето страдал Иисус Христос,
те я следели и искали да я убият.

Но Господ пазел пречистата Дева,
като ѝ приготвил славно успение. Пресвета Богородица била на 64 години
и веднъж, когато се молела на Елеонската планина, тя видяла пред себе
си архангел Гавриил, който държал
в ръка палмово клонче. Наредила и
украсила дома си тя като за радостно
тържество, завещала на две бедни
вдовици дрехите, които обикновено
носела, и помолила Йоан да я погребе
в Гетсимания, където лежали нейните
родители и Свети Йосиф Обручник.
По чудесен начин всички апостоли,

освен Тома, били пренесени в Йерусалим и изведнъж в едно и също време
се явили пред вратите на нейния дом.
Заедно с другите апостоли дошъл и
Свети апостол Павел с учениците си
Тимотей, Дионисий и Йеротей Атински.
Всички били смаяни, като се видели
един друг.
А когато Пресветата известила за
своята близка смърт, сърцата им се
натъжили при мисълта, че те вече за
последен път виждат Божията Майка.
Настъпил денят на нейното представяне. От сутринта свещи горели в
дома в знак на радост и тържество.
Апостолите се молели и славословели
Бога. Божията Майка възлегнала на
украсен одър, радостно очаквайки
смъртта. Изведнъж в третия час (9
часа) чудна небесна светлина озарила
стаята. Покривът на къщата като че ли

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

се разтворил и чудно явление се представило пред очите на вярващите.
“Душата ми величае Господа” възкликнала тя и духът й се възнесъл
към Бога.
Апостолите погребали тялото в пещерата при село Гетсимания и затворили с камък входа ѝ. В продължение
на три дни те се молили непрестанно
при гробницата и през всичкото време
над това място пеели ангели.
На третия ден след успението на
Света Богородица пристигнал Свети
Апостол Тома. Той много се огорчил,
че пристигнал твърде късно и не
заварил жива пресвета Богородица. В желанието си да го утешат
апостолите му предложили да отвалят камъка от гроба, за да може
да се поклони на пречистото тяло.
Но когато влезли в пещерата, видели, че е празна и че на мястото,
където било положено тялото на
Божията Майка, останала само
плащаницата, с която я били покрили. Апостолите в недоумение
молили Бога да им открие тайната
на това чудно събитие и в същия
ден тя им била разкрита.
По-късно над пещерата, гдето
било положено тялото на Божията Майка, издигнали църква и оттогава
започнали да празнуват Успението на
Божията Майка.
Този празник е един от дванадесетте велики празници.
Имен ден на този светъл празник
имат : Мария, Марийка, Марияна, Мариана, Мика, Мара, Мариета, Мариела, Мариан, Мариян, Марта, Марчела,
Марио, Марчо, Марий, Милка, Милчо,
Милко, Милен, Милена, Маринела,
Марая, Мирела
В празничния ден от 8,30 ч. в
храм “Св. Преподобни Йоан Рилски
Чудотворец“в Дългопол ще отслужа
празнична Света литургия и водосвет
за здраве, успехи,щастие, дълголетие
и благоденствие. Заповядайте на
светлия празник.
Иконом Иван ИВАНОВ
0888034550 / 0888758021
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Денислав Денев е първият шампион на турнира
по тенис на маса за Купата на община Дългопол

През юли в спортния комплекс
на с. Аспарухово за първи път
в историята се проведе турнир
по тенис на маса за Купата на
община Дългопол. В него взеха
участие 24 състезатели от Варна,
Бургас, Шумен, Велико Търново, Добрич, Девня, Провадия и
Дългопол.
Инициатор за осъществяване
на спортната проява бе отборът
на Дългопол “Камчия 2007”, който
през тази година зае място в “А”
Републиканска група по тенис на
маса -мъже. На финала нашият
шампион Денислав Денев победи единственото момиче в турнира Калина Христова от Варна.
Тя е национална състезателка
на България при жените. Битката бе оспорвана, но със своята
майсторска игра Денислав Денев
заслужено спечели златния медал и Купата на турнира.
На второ място остана Калина
Христова, а на трето Тихомир
Минчев.
“Имаме амбицията турнирът
да стане традиционен за община
Дългопол”, каза кметът на общината Георги Георгиев. Той изрази
увереност, че ще направи всичко
възможно, за да съдейства общината да стане и домакин на
кръг от националния шампионат.
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