Разпространява се безплатно, Брой 51, 29 септември 2020 г.

130 първолаци пристъпиха училищния праг

НУ „Иван Вазов“ Дългопол

СУ „Св. Климент Охридски“ - Дългопол

СУ „Св. Климент Охридски“ - Дългопол
ОУ „Васил Левски“ - Поляците
На 15 септември т.г. всички учи- първокласник кметът на общината те занятия. За радост до момента
лища в община Дългопол отвориха Георги Георгиев подари книжка с по- няма заболели ученици и учители
врати за новата 2020/2021 учебна желание за успешен старт в училище. от COVID-19, както и поставени под
година. Заради наложените мерки
До средищните училища на об- карантина. Във всички училища се
във връзка с пандемията от COVID-19 щината се превозват 450 ученици. спазват наложените противоепидена тържествата присъстваха само Тази година в транспортната схема мични мерки с оглед осигуряване на
ученици от първи, пети и осми клас. ще се включи още един чисто нов безопасността на ученици, учители
Учениците, които тръгват в първи автобус, с който общината се сдоби и непедагогически персонал.
клас, тази година са 130. На всеки скоро след започването на учебниОще снимки на 7 стр.
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Традициите и обичаите на етническите
общности дискутираха на семинар

Изпълнение на патриотични песни от хора на
момчетата към НУ „Иван
Вазов“ - Дългопол, последвалото вълнуващо слово на
Саша Стоева - инициатор на
събитието и старши експерт
РЕКИЦ „Читалища“ - Варна,
поставиха силно емоционално начало на двудневния
семинар на тема „Единство
и многообразие на етническите групи във Варненски
регион и Североизточна
България“, който ще се помни дълго. Научният форум
се превърна в незабравимо събитие, което съчета
успешно научен панел с
дискусия, наблюдение на
местни предсватбени обичаи и споделяне на добри
практики, които заслужават
внимание и уважение.
Събитието се състоя в
хотелски комплекс „Корал
Конак“ в село Партизини, на
което близо 70 читалищни и
библиотечни служители от
всички общини на Варненска
област, спечелиха симпатиите на водещите лектори на
събитието д-р Айше Реджеб
и д-р Надие Карагьозова.
Д-р Карагьозова води панелната дискусия в първия
работен ден на форума и
след кратка ретроспекция
из фолклора на алианската
общност отправи специални
благодарности на всички

служители в залата, които се
грижат за историческото минало на фолклора в малките
населени места и предават
красотата на местните традиции и обичаи.
Активно в дискусията се
включиха представителите
на НЧ „ Пробуда – 1896 г.“ - гр.
Суворово, Светлана Енева и
Божидар Ников, които споделиха добра практика в работата си с деца от различни
малцинствени групи. Лебибе
Мустафова, секретар на НЧ
„Лиляна Димитрова - 1927″

в село Поляците, и Галина
Стоянова –дългогодишен секретар на читалището в село
Партизани, споделиха интересни моменти от своите
професионални биографии,
свързани с популяризирането на местния фолклор сред
подрастващите.
Силно впечатление направиха представителите
на НЧ „Пробуда - 1905 г.“
от село Венелин, община
Долни чифлик, които бяха с
автентични народни носии и
показаха завидна фолклорна култура, начело с председателя на читалището

Пламен Павлов. Участниците имаха възможност да се
запознаят с танца в турската
сунитска общност и богат
снимков материал, поднесен
от д-р Айше Реджеб, която от
години изследва обичаите на
турския фолклор и ръководи
самодейни състави в село
Веселина, община Лозница.
Секретарят на НЧ „Баръш 2004“ Ибрям Ахмед запозна
аудиторията с културата и
традициите на турско-мюсюлманската общност в
община Долни чифлик, които
бяха съотнесени към трите
важни житейски събития,
през които минава всеки
човек – раждане, създаване
на семейство и смърт.
Кристина Костадинова,
представител на НЧ „Въглен
- 1884“ от с. Въглен, община
Аксаково, представи празниците на копанарския етнос.
Всеки един от докладите
провокира широка дискусия,
в която въпросите и отговорите показваха само едно –
колко общи неща има между
празниците на различните
етноси и как посланията в
тях са винаги за здраве, берекет и благополучие.
Партньорите на събитието НЧ „Лиляна Димитрова
- 1927“ и НЧ „Асен Златаров - 1909“ - с. Партизани,
допринесоха семинарът да
остане запомнящ се дълго
дълго време.
Изненадата на местното
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читалище в село Поляците беше наблюдаване на
местния обичай „Рязане на
хляб“ и ритуала „Къна“ във
вида, в който се изпълнява
откакто съществува селото.
Вълнение у всеки участник
предизвика недопускане на
новите модни течения да
осъвременят обичаите им.
Тази заедност и сплотеност
на местното население, която беше видяна по време на
предсватбената обредност,
впечатли цялата група, която вечерта и на следващия
ден беше коментирана пак
и пак. Хората в селото направиха впечатление с изключителната си скромност,
работливост и домакинско
майстроство.
През втория ден на семинара участниците се насладиха на музикална програма,
подготвена от танцовата
формация към читалище
„Асен Златаров“ в с. Партизани и богата кулинарна
изложба от традиционни
местни гозби. Галина Стоянова развълнувано сподели,
че последният ѝ работен
ден съвпада с гостуването
на нейни колеги от цялата
Варненска област, с които
през годините е споделяла
не едно събитие и че се оттегля в заслужена почивка и
отстъпва мястото на младото попълнение.
Ползотворен наситен с
емоции и информация форум, който всеки един от
участниците ще помни дълго
по много причини. С поздравителни адреси се включиха
кметовете на община Долни
чифлик, с. Аспарухово, с.
Партизани и с. Поляците.
Всяка възможност, в която
дадено събитие поставя на
фокус националното фолклорно богатство и народното творчество, засилва
усещането за идентичност,
национално самосъзнание
и толерантността към традициите на другия – това
казаха в заключение единодушно модераторите на
събитието Сашка Стоева,
Надие Карагьозова и Айше
Реджеб.
Д-р Надие
Карагьозова-Нади
Снимки: Ваня Нейкова
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Решения на Общински съвет – Дългопол

Протокол №13
От задседание на Общински
съвет - Дългопол от 19.08.2020 г.
РЕШЕНИЕ 13 – 2
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12
от ЗСМА и чл. 7, ал. 1 и 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горски
територии - държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,
приема годишния план за ползване на
дървесина в горските територии - общинска собственост за 2020 г., съгласно Приложение № 1 към настоящото
решение.
2. На основание чл. 5, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските
територии-държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,
определя ползването на дървесина от
отделите от горския фонд-общинска
собственост за календарната 2020г., да
се осъществи по начините посочени в
чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за горите и
чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението
на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за
ползването на дървесина и недървесни
горски продукти.
3. Възлага и упълномощава кмета
на община Дългопол, съгласно чл. 112,
ал. 1, т. 2 от Закона за горите и чл. 5,
л. 1, т. 2 и чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските
територии-държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, да
организира и проведе открит конкурс за
добив – сеч, извоз, разкройване, превоз до временен склад и рампиране,
който добив да се извърши в отделите,
включени в приетия годишен план за
2020 година. Определя критерий за
оценка на офертите – най-ниска цена,
като начална цена е не по-висока от
24 лв. (двадесет и четири лева) / пл.м3
без включен ДДС.
4. Общински съвет – Дългопол, на
основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.
71, ал. 6, т. 1 от Наредбата за условията
и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии държавна и общинска собственост, определя
за продажба от склад, по утвърден
ценоразпис – остатъка от действително добитата през 2020г. дървесина от
горските територии, собственост на
община Дългопол, след предоставяне

на около 750 пр. куб. м. на общинската
администрация и звената на бюджетна
издръжка.
5. Общински съвет – Дългопол, на
основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и
чл. 71, ал. 1, ал. 5, т. 3 от Наредбата за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти, възлага
и упълномощава кмета на община
Дългопол да извършва продажба по утвърден с Решение № 30-9/28.07.2017г.
на ОбС-Дългопол ценоразпис, на
дървесина от склад на лица по чл. 71,
ал. 2 от от Наредбата за условията и
реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за
ползването на дървесина и недървесни
горски продукти.
6. Възлага и упълномощава кмета
на община Дълггопол или упълномощени от него лица, да осъществяват
цялостен контрол върху продажбата
на дървесина от склад по утвърдения
ценоразпис.
РЕШЕНИЕ 13 – 3
1. Предоставя безвъзмездно за
управление на ПУ-Дългопол вещ
– общинска частна собственост,
представляваща употребяван лек
автомобил марка: АУДИ, модел: А3,
номер на двигателя: ASZ891141, шаси
№ WAUZZZ8L23A042603, рег. № В
1386 ТА.
2. Упълномощава и задължава
кмета на общината да предприеме
всички законосъобразни действия по
изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ 13 – 4
1. Възлага на кмета на община да
подпише споразумение със следните
параметри:
- С цел снабдяване с Констативен
акт за установяване на годността за
приемане на строежа от 11.09.2015г. и
Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа № 10/14.10.2015г.
на обект „Реконструкция и изграждане на спортни съоръжения с цел
създаване на общински център за
спорт, младежка дейност и отдих в
с. Аспарухово, община Дългопол“,
възложени с Договор за обществена
поръчка №51/30.05.2014г., от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – КОНСОРЦИУМ „ОВЧАГА“, ЕИК 176615285 със седалище и
адрес на управление гр. Варна, район
Младост, Западна промишлена зона,
ул. „Уста Кольо Фичето“, представляван от Управителя Пламен Богданов

Кючуков, са извършени допълнителни СМР обективирани в Акт № 4 от
11.09.2015г. за сумата от 433 457,05 лв.
(четири стотин тридесет и три хиляди
четиристотин петдесет и седем лева и
пет стотинки) без включен ДДС.
- КОНСОРЦИУМ „ОВЧАГА“ и община
Дългопол се съгласяват и приемат,
че общата стойност на допълнително
извършени СМР, извършени и приети
с Акт № 4 от 11.09.2015г., е в размер
на 222 003.47 лева (двеста двадесет
и две хиляди и три лева и четиридесет и седем стотинки) без включен
ДДС, като остатъка до 433 457,05 лв.
(четири стотин тридесет и три хиляди
четиристотин петдесет и седем лева и
пет стотинки) без включен ДДС, няма
да се дължи от Община Дългопол.
Посочената сума не е фактурирана и
не е заплатена от община Дългопол.
- След подписването на споразумението се погасяват всички претенции на
страните във връзка с Акт за приемане
на СМР № 4 от 11.09.2015 г. и Договор за обществена поръчка № 51 от
30.05.2014 г. по проект „Реконструкция
и изграждане на спортни съоръжения с
цел създаване на общински център за
спорт, младежка дейност и отдих в с.
Аспарухово, община Дългопол“, както
и подписаните анекси, споразумения
и други свързани с него документи.
2. Сумата по споразумението да
бъде предвидена в бюджета на община
Дългопол за 2021 г. за разплащане от
§31-13 Целева субсидия за капиталови
разходи.
3. Възлага на Кмета на общината
да подпише споразумение със срок на
изпълнение на 30.09.2021 г., както и да
извърши всички последващи действия
по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 13 – 5
1. Одобрява средствата, необходими за обучението на 1 (един) служител
от общинска администрация Дългопол,
в размер до 12 500 лв. за срок от 5
години, представляващ целия срок на
обучение, които да бъдат предвидени
от собствените приходи в бюджета на
общината.
2. Упълномощава кмета на община
Дългопол да извърши подбор между
служителите от общинска администрация по критерий, разработени
от временна комисия, назначена със
заповед на кмета.
3. Упълномощава кмета на община
Дългопол да сключи договор с лицето,
определено след извършения подбор
по т. 2, със срок от 15 години от датата
на сключване на договора, включващ
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5 годишния срок на обучение и 10 години полагане на труд по придобитата
специалност в полза на общинска
администрация Дългопол.
РЕШЕНИЕ 13 – 6 – 1
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 100 лв. на А. М. О.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 13 – 6 – 2
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 100 лв. на М. Р. И.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 13 – 6 – 3
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 500 лв. З. Д. Г.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 13 – 6 – 4
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 200 лв. Ю. П. П.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 13 – 6 – 5
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 50 лв. Д. П. Ж.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 13 – 6 – 6
Отказва да отпусне еднократна
помощ на заявления с:
Отказва да отпусне еднократна
помощ на Заявление с Вх. № 94001450/22.07.2020 г. от А. Х. Ю., адрес…

Покана
На 31.10.2020 г. от
18:30 часа в залата на
община Дългопол ще
се проведе Общо събрание на СНЦ „СКТМ
Камчия – 2007“ при
следния дневен ред:
1. Промяна в устава;
2. Промяна в наименованието;
3. Разни.
От Управителния
съвет
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Свети великомъченик
Димитър Солунски
На 26 октомври източноправославната Църква чества паметта на „Свети
Великомъченик Димитър Солунски
Мироточиви”.
Той е роден пред втори век в град
Солун. Баща му, управител на града,
имал в дома си стая с икона и кандило.
След смъртта на родителите си Димитър заел висок военен пост, получил
заповед да преследва християните.
Но той ги покровителствал. Император
Максимилиан, на връщане от поход на
Изток, спрял в Солун, поискал от Димитър да се откаже от вярата в Христа.
Увещанията били напразни, хвърлили
го в тъмница. Устроили тържество в
цирка. Лий, прочут борец, приканил
осъдените християни на борба и ги
хвърлял там в падина върху копия,
забити с острието нагоре. Оръженосецът на Димитър, Нестор, изпросил
разрешение от господаря си да иде
на борба - отишъл и захвърлил Лий
в пропастта. Затуй по нареждане на
императора Нестор бил обезглавен,
а Димитър - прободен с копие на 26
октомври 306 година в Солун. На същия
ден след като Свети Великомъченик
Димитър Мироточиви Солунски бил
убит, станало голямо земетресение в
Солун и цяла Гърция.
Християните запазили мощите на
светеца. След като гоненията били
прекратени, над лобното място и гроба
на Свети Великомъченик Димитър в
Солун бил построен малък храм. В него
ставали много чудеса. По-късно храмът бил разширен и тогава намерили
нетленните останки на мъченика. От

тях потекло благовонно миро и
затова Църквата го нарекла
Свети Димитър
Мироточиви. Заради чудотворната сила на мощите му, Свети
Великомъченик
Димитър бил почитан като покровител на град
Солун. За мироточивите мощи на Св.
Вмчк Димитър се пише и през 10 век.
Днес мощите на Свети Великомъченик
Димитър се съхраняват във великолепната базилика, издигната на мястото
на малкия храм. В деня на неговата
памет на 26 октомври в Солун се стичат
поклонници от цял свят.
Почитта към великомъченик Димитър Солунски се разпространила широко на Балканите. Особено почитан
е в Света Гора - Атон. В манастирите
Ватопед и Свети Великомъченик Панталеймон и Ксенофския манастир
,както и в много църкви и манастири
на Балканския полуостров и в Русия се
пазят частици от неговите свети мощи.
Имен ден имат : Димитър, Димитри,
Митко, Димитра, Митка, Димо, Димчо,
Драган, Драганка, Драгни, Драгуша,
Димка, Дима, Димана, Димитринка,
Димитрина, Мита.митьо, Митю, Митра,
Митре.
Иконом Иван Иванов
тел. 0888/ 034 550 или
0888/ 758 021

На 11 септември т.г. се проведе отчетно-изборното събрание на ЛРД
„Камчия“ – Дългопол. Гости на събранието бяха Георги Младенов – експерт
в НЛРС – СЛРБ, и Георги Георгиев – кмет на община Дългопол. След проведеното гласуване за председател на ЛРД – Дългопол, бе преизбран Йордан
Велев, за зам.-председател Неделчо Куртев и за секретар – Красен Калчев.

6

БРОЙ 51, 29 септември 2020 г.

Мариана Николаева, зам.-кмет на община Дългопол:

Община Дългопол реагира бързо и
своевременно, за да ограничи до минимум
разпространението на заразата от Covid-19

- Г-жо Николаева, как пандемичната обстановка на Covid-19 оказа
влияние на работата на община
Дългопол? Нека припомним какви
бяха реакциите на общинското ръководство в началото на пандемията.
- Дейността ни в тази нова обстановка, в която се оказахме, не само
ние, но и цялата страна, бе широкоспектърна. Наложи се да спазваме
всички мерки, предписания и заповеди
на министерството на здравеопазването и националния кризисен щаб във
връзка с недопускане на разпространението на Covid-19, издадени бяха
съответно необходимите заповеди
от кмета на общината и предприети
мерки за тяхното стриктно спазване.
Както в цялата страна така и при нас,
бяха преустановени учебните занятия
в училищата и детските градини на
територията на общината
- Какви мерки бяха взети за
подпомагане в тази ситуация на
най-уязвимите обществени групи от
населението в последните месеци?
- Сформиран бе кризисен общински
щаб в състав: кметът на общината,
ръководството на общината, кметове
по населени места, лични лекари
от общината, представител на МВР.
Бързо предприехме всички мерки за
опазване живота и здравето на хората
по предписанията на министерството и
националния кризисен щаб. Закупени
бяха 1500 бр бързи кръвни тестове за
Covid-19. Бяха изследвани безплатно
всички служители от първа линия - общински служители, полицаи, лекари от
спешна помощ, служители на дирекция
“Социално подпомагане” и дирекция
“Бюро по труда”, педагогически и
непедагогически персонал от училищата и детските градини в общината,
шофьорите на училищните автобуси
и медицинските сестри от училищата
и детските градини.
Община Дългопол закупи 5000 бр.
маски за многократна употреба, от
които раздадохме на всички социално
слаби и уязвими лица, пенсионери и
възрастни лица, на всички деца и ученици и учители на нашата територия.
Същевременно с това създадохме
набирателна сметка за дарения, чиито

постъпления се използваха за приготвянето на топъл обяд на 40 деца от социално слаби и уязвими семейства за
периода от 01.05. 2020 г. до 31.08.2020
г., като вложените средства за това са
в размер на 5500 лв.
От 01.05.2020 г. по проект „Топъл
обяд у дома в условията на извънредна ситуация“, финансиран от Агенция
за социално подпомагане, община
Дългопол осигурява на 170 лица от
община Дългопол всеки ден безплатна
топла храна, приготвена от Домашния
социален патронаж и доставена по домовете на потребителите, отговарящи
на условията за принадлежност към
целевата група на проекта.
- По някакъв начин беше подпомогнат местният бизнес в общината
в тази трудна ситуация?
- По предложение на кмета на
община Дългопол Георги Георгиев
с Решение № 11-4/26.06.2020 г. на
ОбС- Дългопол, бяха освободени 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 по-късно със Заповед №
281/08.04.2020 г. Със същото решение
бяха освободени от заплащане на

дължимия месечен наем наематели
на общински нежилищни имоти, които
не са упражнявали дейност за периода
на извънредното положение.
Ще припомня, че един наемател
на общински нежилищен имот, който
не е упражнявал дейност, бе освободен от такса за периода 01.04.202031.05.2020 г. Седем други наематели
по договори за общинска площ за
поставяне на кафе машини бяха освободени от дължимата такса. За всички
наематели, които бяха предплатили
за съответния период, сумите бяха
приспаднати от следващото им дължимо плащане.
- Как община Дългопол реагира
в ситуацията на откриване на новата учебна година в обстановката
на Covid-19? Бяха ли взети всички
предварителни мерки за обезпечаване на училищата и детските
градини с необходимите дезинфектанти, маски и други средства
за предпазване на преподаватели,
деца и помощен персонал?
- Преди стартиране на учебната
година бяха разработени вътрешни
правила за организиране дейността на
детските градини и възстановяване на
приема на деца в условията на Covid-19
при стриктно спазване на оказаните от
министъра на здравеопазването инструкции и мерки. За всички училища и
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детски градини – за учители, ученици
и деца, осигурихме предпазни маски
за многократна употреба, закупихме
електронни термометри за осъществяване на сутрешния филтър на децата
и учениците. В училищните автобуси
стриктно се спазва алгоритъмът на
дезинфекционните мероприятия в
обекти с обществено предназначение
в условията на епидемиологично
разпространение на Covid-19, както и
стриктно спазване на Министерството
на здравеопазването и МОН мерки
за опазване живота и здравето на
учениците и децата.
- Как бе подпомогната медицинската дейност в Дългопол в тази
ситуация? Бяха ли отпускани допълнителни средства за личните
лекари, за болничната помощ?
- Община Дългопол закупи 6 бр.
кислородни апарати, които да осигурят

евентуалната нужда от спешна интервенция на заболели наши съграждани
от Covid-19. Два от апаратите са предоставени на Общинския медицински
център, един в с. Медовец, останалите
са налични като резервни.
- Пандемичната обстановка оказа доста сериозно въздействие
и върху спортните и културни
прояви в общината. Как успяхте
да се справите във всички населени места, защото на хората им
се наложи да се ограничават в
много отношения?
- Проявите от културния и спортния
календар на общината за периода на
въведената със заповед на министъра на здравеопазването извънредна
епидемиологична обстановка бяха
преустановени. Всичко бе концентрирано върху спазване на изискванията и разпоредбите, алгоритъма
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на дезинфекционните мероприятия
в обекти с обществено предназначение в условията на епидемиологично
разпространение на Covid-19, както
и по отношение на разпоредбите на
Министерството на здравеопазването
и взетите от МОН мерки за опазване
живота и здравето на учениците и
децата, дейността на спортните клубове. Културните прояви и спортните
събития бяха възобновена с отпадането на извънредното положение
в страната. Към момента община
Дългопол провежда събитията по
културния и спортния календар при
спазване на всички мерки, свързани
с въведената извънредна епидемиологична обстановка. Всички спортни
съоръжения на открито и закрито се
ползват при стриктно спазване на
графици и недопускане на струпване
на много хора на едно място.

130 първолаци пристъпиха училищния праг

СУ „Св. Климент Охридски“ - Дългопол

ОУ „Митко Палаузов“ - Лопушна

СУ „Назъм Хикмет“ ОУ „Хр. Ботев“ - Партизани Медовец

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

ОбУ „Христо Ботев“ - Цонево

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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Нива с около 5400 растения марихуана
е открита в близост до язовир Цонево

На мястото е изградена поливна система, има генератор за ток, пръскачки,
както и множество торове и препарати за растителна защита
В хода на специализирана полицейска операция по противодействие на
битовата престъпност, проведена под
наблюдението на прокуратурата на 28
и 29 септември т.г. на територията на
общините Провадия – гр. Провадия и
с. Градинарово и общ. Дългопол - - с.
Аспарухово и с. Сава, служителите
от ОД на МВР - Варна провериха 315

лица и 185 МПС-та.
На 29.09.2020 г. в землищата на
селата Сава и Аспарухово, общ. Дългопол, в близост до язовир „Цонево“
е открита нива с площ около 2,5 дка
с около 5400 растения марихуана,
засети в прави редици и на еднакво
разстояние едно от друго.
На мястото е изградена поливна

система за капково напояване, има
пръскачки и генератор за ток. Иззети
са също и множество торове и препарати за растителна защита и др. вещи.
По случая е образувано досъдебно
производство, под наблюдението на
прокурор от ТО Провадия при Районна
прокуратура – Варна.
Процесуално-следствените и оперативно-издирвателните действия
продължават и в момента – извършени
са претърсвания на адрес във Варна,
за срок от 24 ч. по ЗМВР са задържани 2 лица, за които се проверява
евентуалната им съпричастност към
отглеждането на растенията.
В специализирана полицейска
операция участваха 62 служители
на ОД МВР – Варна, и Зонално жандармерийско управление – Варна.
При проверките са профилактирани
33 лица от криминалния контингент,
задържани са 15 лица. Съставени са
18 акта и 22 фиша. Образувани са
две бързи полицейски производства
– за притежаване на наркотици и за
управление на МПС след употреба
на наркотици.

