Разпространява се безплатно, Брой 50, август 2020 г.

Отбелязахме 51 г. от обявяването
на Дългопол за град

Макар и с малко прояви
и без обичайните увеселителни атракциони и сергии,
и тази година отбелязахме
празника на Дългопол. Навършиха се 51 години откакто
бе обявен за град. По традиция празникът се провежда
през последния уикенд на
месец август. Поради извънредната епидемична
обстановка ръководството
на общината взе решение
да бъдат организирани само
две прояви – откриване на
новопостроеното футболно
игрище и празничен концерт.
На 29 август кметът на
общината Георги Георгиев и
Милчо Михалев – изпълнител
на проекта, прерязоха лентата на спортното съоръжение.
Те предоставиха чисто новия
терен на най-младите ни
футболни надежди да се
уверят във великолепните му
качества в приятелска среща
между детските отбори на ФК

„Камчиец“ (Дългопол) и ФК
„Атлетик“ (Провадия). След
оспорвана игра отборът на
„Камчиец“ победи с 6:0. Така
всички техни привърженици и
почитали се надяват, че това
ще постави началото на една
успешна серия от срещи за
футболистите ни.
След спортните страсти
на игрището празникът се
пренесе на площада, където продължи с концертна
програма на лятната сцена.
Завладяващите изпълнения
на певиците Йоана Добрева
и Алисия Кръстева, както
и на местните фолклорни
състави КНТ „Ритми“ и КНТ
„Ченгенско хорце“ повдигнаха градуса на настроението
за концерта на гост-звездата
Аристос Константину. Заедно
със своя бенд той разпали
публиката, която много скоро
заигра под звуците на сиртаки и български хороводни
песни.
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Работно посещение на делегация
от община Дългопол в Полша

В периода 10–15 август
петима служители на община Дългопол направиха
работно посещение в Полша. Българската делегация
се ръководеше от кмета на
общината Георги Георгиев.
Посещението е в изпълнение на проект „Интегриран
Социален офис“, договор
№ BG05M9OP001-4.0030006-C01, по процедура
BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства”,
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕС
чрез Европейски социален
фонд Основната цел на
работното посещение бе
повишаване на капацитета
на служителите в община
Дългопол чрез обмяна на
опит, изучаване на добри
практики за интегрирани
социални услуги от държави-членки на Европейския
съюз.
В Република Полша бяха
посетени градовете Катовице, Краков, Варшава,
Гдиня и Гданск, Иновативна
компания „Заедно“ Катовице.(Innovative company
InCorpore, Katowice), Инов ат и в н ат а с о ц и а л н ат а
практика „Pan Cogito“ Hotel
(Innovative Center Hotel „Mr.
Cogito“, Krakow); Регионален
център за социална политика Краков (Regional Centre
of Social Policy Krakow);
Общински център за грижа
Краков (Municipal Social Care
Center Krakow); Социален
кооператив „Камп“ (Social
cooperative CAMPU“); Социален център и културен
център в Слупно, Варшава
(Social Care and Culture
Center in Słupno, Warsaw);
Център за семейна грижа
(Centrum Wpierania Rodzin
– Centre of Family Care);
Ежедневна подкрепа за
младите хора (Day support
facility for Youth); място за
местни дейности – социално радио Прага (Place

of local activitySocial Radio
- RadioPraga.pl); Municipal
Social Care CenterGdańsk
Foundation for Social
Innovation (Kuźnia Coffee
Gościnna str 10, Gdańsk);
посещение на фондация
за социални иновации в
Гданск.
Много впечатлявящо бе
посещението в Innovative
company InCorpore,
Katowice. Компанията се
управлява от фондация
InCorpore. В центъра се
предоставят интегрирани
социални услуги за бебета,
деца и юноши. Той разполага с различни кабинети за
обучение и профилактика.
Това е най-модерният център в Полша. Бяхме приети
много добре от д-р Ивона
Сосновска-Вицорек, директор на центъра, президент
на фондация InCorpore,
която представи работата
на фондацията. На срещата
присъстваха и директорите на другите клонове.
Седалището на центъра
се намира в Катовице, а
автономните клонове се
намират в Dąbrowa Górnicza
и Ченстохова. Имахме възможност да присъстваме и
на обучение на дете, при
което се използва куче.
Преподавателката сподели,
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че за целите на нейната
дейност притежава 3 кучета.
Наблюдавана бе терапия и
за развитие на слуха чрез
използване на слуховата
проводимост на костите на
главата.
Екипът на центъра залага
много на скрийнинга за откриване на заболявания в
най-ранна детска възраст.
Сътрудничат с кметове на
общини (воеводства), директори на училища и всички институции, имащи отношения
към проблемите. Интересна
беше и работната среща в
гр. Краков в самото място за
настаняване - „Pan Cogito“
Hotel, което представлява
пример за социално предприемачество. Хотелът, в
който бе настанена групата,
е със 70% персонал от хора
с умствена изостаналост
и психични разстройства.
Хората с уврежданията
работят в кухнята, на рецепция, като камериери и в
градината, която е перфектно поддържана. Работят с
намалено работно време
5-6 часа. Имат по един час
рехабилитация - разговор с
психолог, педагог, физическа физиотерапия, музикотерапия.
Управлява се от неправителствена организация,
но поради факта, че персоналът и, респективно,
хотелската услуга не може
да бъде конкурентоспо-

собна на пазара, ежегодно
се съфинансира - 50% от
държавата и 50% от самата
дейност на хотела. Използват сграда на общината,
но нямат право да сменят
предмета си на дейност.
Печалбата от хотелските услуги отново се реинвестира
в социални дейности.
Посетен бе и Центърът за
семейна грижа - Варшава.
Там приемат деца в началото на учебната година
и те са насочени от съда,
училища и детски градини,
от детски психолози, от семейни лекари и по желание
на самите родители. Идват
в центъра след училище.
Децата получават помощ
при подготовка на домашните си работи, трудотерапия
и др. Центърът предостява
възможност чрез дърводел-

ската работилница, с която
разполага, да се изработват
дървени детайли, които да
се сглобяват от децата и
техните родители. Центърът разполага с обширен
двор, тенис корт, басейн,
игрища, където децата могат да се забавляват навън
под ръководството на обучители.
Всички посетени места
и срещи бяха интересни,
посрещнати бяхме изключително добронамерено.
Впечатли ни фактът, че в
Полша социалните услуги в
големите градове се предоставят предимно от неправителствени организации, като
обикновено се предлагат
интегрирани социални услуги, а в по-малките населени
места общините са отговорни за социалната подкрепа
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и помощ в предоставяне
на услугите. Неправителствените организации под
формата на фондации и
социални предприятия са
много ангажирани. Наложен
е строг контрол от общините
и държавата. Изисква се
ежемесечно отчитане за усвоените публични средства,
но по тоя начин се осигурява
работа на много хора, включително и такива в риск,
и се предоставят услуги с
необходимото качество.
Наблюдаваните практики
ще бъдат оформени в наръчник „Социалното включване
- успешни практики“, както и
всички резултати от изпълнението на проекта могат
да се намерят на адреса
на електронната платформа: https://dalgopol-social.
acstre.com/.
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Решения на Общински съвет – Дългопол

Протокол №12 от заседание
на Общински съвет – Дългопол, 29.07.2020 г.
РЕШЕНИЕ 12 – 2
Общински съвет – Дългопол
приема справка, относно: Дейността на Участък на МВР – Дългопол за първото шестмесечие
на 2020 г.
РЕШЕНИЕ 12 – 3
Общински съвет – Дългопол
приема информацията за дейността на РСПБЗН – Дългопол
по линия на ПСД за първото
шестмесечие на 2020г..
РЕШЕНИЕ 12 – 4
§ 1. Отменя 1чл. 3, ал. 1, 3, 4, 5,
6, 7, и чл. 17 от Наредба № 21 за
условията и реда за прокопаване
на елементите на техническата
инфраструктура на Общински
съвет – Дългопол;
§ 2. Отменя т. 1 на чл. 14 от
Наредба № 21, при което същата
придобива следния вид;
„Чл. 14. Физическо лице участник в строителството, който:
1. Не изпълни писмено предписание или нареждане на контролен орган по тази наредба,
издадено в рамките на неговата
компетентност.
2. Не осигури достъп, не представи необходимите документи,
данни, легитимация и писмени
справки на контролните органи.
3. Не извърши възстановителните работи и не отстрани
за своя сметка нанесените повреди на общинско имущество
във връзка с осъществяването
от него прокопаване по тази
наредба в срока, определен
от органите на общината, се
наказва с глоба от 100 до 1000
лв., ако по друг нормативен
акт не е предвидено по-тежко
наказание.“
РЕШЕНИЕ 12 – 5
І. Предлага на Министъра на
образованието и науката да се
актуализира списъкът за средищни училища на община Дългопол
за учебната 2020/2021 година,
съгласно Приложение №1, както

следва:
1. ДГ „Детелина”, гр. Дългопол
2. ДГ „Пролет”, с. Цонево
3. ДГ „Първи юни”, с. Партизани
4. СУ “Свети Климент Охридски”, гр. Дългопол
5. СУ “Назъм Хикмет”, с. Медовец
6. ОбУ “Христо Ботев”, с.
Цонево
7. ОУ “Христо Ботев”, с. Партизани
8. НУ „Иван Вазов”, гр. Дългопол
II. Възлага на кмета на община
Дългопол да внесе в Министерството на образованието и науката мотивирано предложение и
решението на Общинския съвет,
към които се прилага и становище на началника на РУО Варна
за актуализиране на Списъка
на “средищните детски градини
и училища” за Община Дългопол
за учебната 2020/ 2021 година.
РЕШЕНИЕ 12 – 6
I. Утвърждава маломерни паралелки и групи над норматива
в общински детски градини и
училища, както следва:
1. ОУ „Христо Ботев” с.Партизани:
● Маломерна паралелка – ІI
клас – 8 ученици
● Маломерна паралелка – ІII
клас – 10 ученици
● Маломерна паралелка – ІV
клас – 8 ученици
● Маломерна паралелка – V
клас – 11 ученици
● Маломерна паралелка – VI
клас – 12 ученици
● Маломерна паралелка – VII
клас – 12 ученици
● Сборна група ПИГI- (I –II клас
) - 25 ученици
● Сборна група ПИГII- (III - IV
клас ) - 18 ученици
● Сборна група ПИГIII- (V –VI
клас ) - 27 ученици
2. СУ”Назъм Хикмет” с.Медовец
● Маломерна паралелка – III
клас – 13 ученици
● Маломерна паралелка – V

клас – 16 ученици
● Маломерна паралелка – VI
клас – 14 ученици
● Маломерна паралелка – VII
клас – 11 ученици
● Маломерна паралелка – XI
клас – 9 ученици
● Маломерна паралелка – XII
клас – 16 ученици
3. ОУ „Васил Левски” с. Поляците:
● Маломерна паралелка – ПГ
– 7 деца
● Маломерна паралелка – I –
11 ученици
● Маломерна паралелка – III
– 7 ученици
● Маломерна паралелка – V 10 ученици
● Маломерна паралелка - VI
клас – 13 ученици
● Маломерна паралелка – VII
клас – 10 ученици
● Сборна група ПИГ1- (I –IV
клас ) -18 ученици
● Сборна група ПИГ2- (V - VII
клас ) -29 ученици
4. ОУ „Митко Палаузов” с.
Лопушна:
● Маломерна паралелка – I
клас – 6 ученици
● Маломерна паралелка – II
клас – 6 ученици
● Маломерна паралелка – IV
клас – 6 ученици
● Маломерна паралелка – VI
клас – 13 ученици
● Сборна група ПИГ- 1 група
(I - IV клас ) -31 ученици
5. ОбУ “Христо Ботев , с. Цонево
● Маломерна паралелка – Iа
клас – 13 ученици
● Маломерна паралелка – VIа
клас – 14 ученици
● Маломерна паралелка – VI б
клас – 16 ученици
● Маломерна паралелка –X а
клас – 14 ученици
● Маломерна паралелка – X б
клас – 14 ученици
6. СУ„Св. Климент Охридски“
гр. Дългопол
• Маломерна паралелка, профил „Хуманитарни науки” – VIII
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клас – с 10 ученици
• Маломерна паралелка, професия „Готвач” – VIII клас – с 13
ученици
• Маломерна паралелка, профил „Хуманитарни науки” – IX
клас – с 14 ученици
• Маломерна паралелка, профил „Природни науки” – XI клас
– с 14 ученици
● Маломерна паралелка, професия „Готвач” – XI клас – с 12
ученици
7. ДГ „Детелина”, гр. Дългопол
• Разновъзрастова Първа група
2-4 годишни деца - 23 деца
• Втора група 3-5 годишни деца
- 24 деца
• III ПГ 5-6 годишни деца - 22
деца
• Разновъзрастова IV ПГ 6-7
годишни деца - 23 деца
• Разновъзрастова група с. Аспарухово 3 – 7 годишни – 28 деца
8. ДГ „Пролет”, с. Цонево
• Разновъзрастова 3-4 годишни
деца – 28 деца
• Разновъзрастова 4-5 годишни
деца – 28 деца
• Подготвителна група 5-6
годишни деца /полудневна/ - 23
деца
II. Дофинансира училищата,
както следва:
1. ОУ „Васил Левски” с. Поляците – 15 830,00 лв. за 40 ученици
– маломерни паралелки.
2. ОУ „Митко Палаузов” с.
Лопушна – 26 166,00 лв. за 35
ученици – маломерни паралелки.
3. ОУ „Христо Ботев” с. Партизани – 15 325,80 лв. за 41 ученици
– маломерни паралелки.
III. Поради недоказана необходимост не се дофинансира
училища и ДГ, както следва:
1. СУ „Назъм Хикмет” с. Медовец
2. ОбУ „Христо Ботев”, с. Цонево
3. СУ„Св. Климент Охридски“гр.
Дългопол
4. ДГ „Детелина”, гр. Дългопол
5. ДГ „Пролет”, с. Цонево
РЕШЕНИЕ 12 – 7
Утвърждава изразходваните
средства за командировки в
страна за периода 01.04.2020 г.

до 30.06.2020 г. на кмета на общината – 347,80 лв.
РЕШЕНИЕ 12 – 8
1. Приема уточнен план по
бюджета за 2020 г. по прихода и
разхода в размер на 13 480 466
лв., в това число за:
Делегирани държавни дейности – 8 986 716 лв./Приложение №
1 и 3, к. 7/
За местни дейности – 4 028
933 лв./Приложение № 2 и 4, к. 8/
За дофинансиране на делегираните държавни дейности – 464
817 лв./Приложение № 4, к. 8/
2. Приема информацията за
касовото изпълнение на бюджета
и сметките за средства от ЕС към
30.06.2020 г.
РЕШЕНИЕ 12 – 9
1. Актуализира списъка на
капиталовите разходи за 2020г.;
2. Дава съгласие да бъде закупен професионален къртач за
нуждите на Община Дългопол на
стойност 2 500 лв. без вкл. ДДС,
като средствата за това да са от
собствени приходи.
3. Възлага на кмета на община
Дългопол да предприеме съответните действия за изпълнение
на настоящото решение.
РЕШЕНИЕ 12 – 10
1. Актуализира списъка на
капиталовите разходи за 2020 г.
2. Дава съгласие да бъдат закупени 5 /пет/ броя компютърни
конфигурации за нуждите на общинска администрация Дългопол
на единична стойност до 1250.00
лв. без ДДС, и обща стойност
6250.00 лв. без ДДС, като средствата за това да са от собствени
приходи.
3. Възлага на кмета на община
Дългопол да предприеме съответните действия за изпълнение
на настоящото решение.
РЕШЕНИЕ 12 – 11
Приема Годишен доклад за
наблюдение на изпълнението
на Общински план за развитие
2014-2020 г. за 2019 г.
РЕШЕНИЕ 12 – 12 – 1
1. Отпуска еднократна помощ
в размер на 150 лв. на Б. Я. С.
2. Възлага на кмета на общината да извърши всичко необхо-
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димо във връзка с изпълнение на
решението.
РЕШЕНИЕ 12 – 12 – 2
1. Отпуска еднократна помощ
в размер на 100 лв. на Ю. Х. Х.
2. Възлага на кмета на общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
РЕШЕНИЕ 12 – 12 – 3
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 100 лв. М. П. М.
2. Възлага на кмета на общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
РЕШЕНИЕ 12 – 12 – 4
1. Отпуска еднократна помощ
в размер на 100 лв. Д. Б. Б.
2. Възлага на кмета на общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
РЕШЕНИЕ 12 – 12 – 5
1. Отпуска еднократна помощ
в размер на 50 лв. Е. А. М.
2. Възлага на кмета на общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
РЕШЕНИЕ 12 – 12 – 6
1. Отпуска еднократна помощ
в размер на 300 лв. Т. З. С.
2. Възлага на кмета на общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
3. Средствата да бъдат изплатени на лицето Н. И. Й.
РЕШЕНИЕ 12 – 12 – 7
Отказва да отпусне еднократна
помощ на заявления с:
1. Отказва да отпусне еднократна помощ на Заявление с Вх. №
9400-1196/24.06.2020г. от С. М.
А., адрес….
2. Отказва да отпусне еднократна помощ на Заявление с Вх. №
9400-1113/19.06.2020г. от Б. Г. Б.,
адрес….
3. Отказва да отпусне еднократна помощ на Заявление с Вх. №
9400-1130/18.06.2020г. от Д. Х.
Ж., адрес….
4. Отказва да отпусне еднократна помощ на Заявление с Вх. №
9400-1093/15.06.2020г. от В. И.
Н., адрес….
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Археолози откриха край с. Цонево
останки от древни поселения

В близост до с. Цонево археолози
се натъкнаха случайно на обекти,
свързани с древното минало на тези
земи. “Открихме общо 4 землянки.
Първите две датираме от Средновековието - около Х век, а малко
по-надолу в разширените изкопи открихме още две, свързани с късната
неолитната епоха, от края на VІ хил.
пр. Хр.” Това съобщи гл. ас. д-р Владимир Славчев, който бе повикан по
спешност от Археологическия музей
във Варна.
При проучванията на късно неолитните землянки бе открита много
добре запазена зооморфна култова
масичка, която е с глава на овен. След

реставрация тя ще краси витрините
на Варненския археологически музей.
Интересното е, че тези древни останки са датирани от т. нар. “култура
Усое”. Тя е открита и проучвана още
преди доста години от проф. Димитър
Златарски, уредник на музея в Дългопол, и от проф. Хенриета Тодорова.
Оказва, че след повече от 40 години
археолози не са се натъквали на
подобен обект в района.
“И средновековните землянки бяха
доста интересни”, допълва Владимир
Славчев, защото подобни в района не
са познати за археолозите. В тях бяха
открити няколко шила, изработени от
кост, прешлени от животни, използва-

ни за вретена, както и връх на стрела.
И, разбира се, керамика. В единия от
обектите бе открита каменна пещ, а
в другата - огнище”.
Археологическият обект е плод
на случайността. Още от 2019 г. в
района се прокарва високоволтов
далекопровод. В началото на март
т.г. при полагане основите на един
от електрическите стълбове строителите се натъкват на няколко
археологически находки. Учените
идват на място, но коронавирусната
инфекция и последвалата карантина
спря всички проучвания. Едва през
последните седмици археолозите
продължиха проучванията на терена.
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Църквата почита премъдрата София и
нейните дъщери Вяра, Надежда и Любов
На 17 септември християнската църква почита
паметта на Светите Великомъченици София, Вяра,
Надежда и Любов и отдава
почит на добродетелите
Мъдростта на майката София, Вярата, Надеждата и
Любовта в Бога в християнската добродетел и Божия
любов. Божиите текстове
разказват, че през първата половина на І век в
Рим е живяла благочестива
жена, християнка, която се
казвала София. Тя имала
три дъщери, които носели
имената на християнски
добродетели — Вяра, Надежда и Любов.
Майката и дъщерите й не
скривали своята вяра и я
изповядвали открито. Като
разбрал това, император Адриан (117-138) заповядал да
ги доведат при него. Когато
застанали пред императора, всички присъстващи се
изумили от спокойствието
им. Адриан се опитал да ги
убеди да принесат жертва
на богинята Артемида, но
младите момичета (Вяра
била на 12 години, Надежда
- на 10 и Любов - на 9 години) останали непреклонни.
Тогава императорът заповядал да ги изтезават жестоко.
А майка им била принудена
да гледа нечовешките изтезания и страданията на
децата си. Тя обаче проявила необикновена сила през
цялото време.
Момичетата издържат
на всички изтезания и знак
на ярост на императора те
биват посечени с меч на
17 септември 128 година в
Рим. Умират мъченически,

а императорът разрешил
на света София да вземе
телата на дъщерите си и
да ги погребе. Три дни след
смъртта на децата си умира
и майка им, която също
била погребана при тях.
Мощите им почиват от 777

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

г. в Елзас, Франция
Църква почита и света
София като Великомъченица, защото като майка
тя изживяла със сърцето си
ужасните мъчения за Христа на своите възлюбени
дъщери. Със своя пример

във вярата в Господ Бог Иисус Христос трите невинни
девойки и тяхната премъдра майка София ни дават
пример за добродетелност,
вяра, надежда, любов и
премъдрост в живота.
Иконом Иван Иванов

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 с. Аспарухово бяха заявени
42 сватби през тази година
Част от тях ще се състоят през 2021 г. заради Covid-19,
разказва кметицата на селото Мария Георгиева

Село Аспарухово придобива все
по-голяма известност не само с природния скален феномен „Чудните
скали“, но и с друга феноменална
красота – все повече се увеличава
броят на изнесените бракосъчетания. Естествената красота на природата, възможностите за туризъм,
риболов и множеството места за
нощувка привличат все повече гости
в китното село. С нарастване на неговата посещаемост се е увеличава
значително и броят на желаещите
да споделят най-важния момент в
живота си на това живописно място.
Кметицата на Аспарухово Мария

Георгиева аргументира този интересен феномен в цифри: “През 2016 г.
имаме 6 сключени граждански брака,
през 2017 г. – 11, през 2018 - 22, а
за миналата година тяхната бройка
достигна 30. За настоящата 2020 г.
бяха заявени 42 сватби, но поради
извънредната обстановка 15 бяха
отменени за 2021 г. Потвърдените
до момента са 27“.
Изнесените бракове се сключват
обикновено в комплексите, разположени край язовира – „Овчага“, „Овеч“,
„Камелия“ и хотел „Изгревът“, който
е пионер в провеждането на такива
празненства. Интересното е, че тук

идват двойки от цялата страна, има и
бракове с чужденци. На двойките се
предоставя възможност за избор на
място и организация на сватбата по
тяхно желание. Има и такива, които
желаят ритуалът да се изпълни до
самата природна забележителност
„Чудните скали“. В повечето случаи гражданският брак е съчетан
и с църковен, който се извършва в
реставрираната ни църква „Света
Петка“. Пожелаваме на всички младоженци здраве, любов и късмет.
Искрено се надяваме да отпразнуват
и златните си сватби отново тук, в
красивото с. Аспарухово.

