Разпространява се безплатно, Брой 59, 29 юни 2021 г.

Деца от лятното училище на
посещение при кмета на общината

На 17 юни в сградата на община Дългопол имаше необичайни, но много приятни посетители – децата от лятното
училище в СУ “Св. Климент Охридски“ - гр. Дългопол. Те
бяха посрещнати от кмета на общината Георги Георгиев.
Той, като любезен домакин, им показа откъде и как се
управлява общината и им разказа какви задължения и

отговорности носи това да си на този висок пост.
Децата задаваха доста въпроси и от отговорите научиха нови неща. Дори някои от тях опитаха колко е удобен
кметският стол и изразиха желание един ден да седят на
него. А кой знае, може след време някое от тези прекрасни деца да е бъдещият управленец на общината и ще си
спомни този прекрасен момент.
Топлото посрещане включваше и сладка почерпка, която
кметът им предостави в своя кабинет.

Кметът на община Дългопол издаде заповед за
образуване на избирателни секции за изборите
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Обичаят „Ладуване“ в с. Аспарухово

Историята и българския национален дух се градят на основата на
традициите. Запазването на традициите и народните обичаи е от първостепенно значение за запазване
на народността. Това с пълна сила
важи за жителите на село Аспарухово,

които не само ,че си пазят спомена за
тези обичаи, но и ги възпроизвеждат
на всеки празник. Така всяка година в
селото се чества и Еньовден. И тази
година фолклорната певческа група
„Сминена китка“ съвместно с кметството на селото отбеляза празника

с обичая „Ладуване“. Събитието се
състоя на поляната пред кметството и
в него се включиха децата от детската
градина с селото, както и ученици от
двете училища в град Дългопол – СУ
„Св. Климент Охридски“ и НУ „Иван
Вазов“.

Наши деца взеха награди от международен фестивал

Международният фестивал “Созополска панорама”
се организира от НЧ “Отец Паисий - 1896” под патронажа на кмета на Созопол Тихомир Янакиев. Фестивалът
е уникална среща на изпълнители от различни жанрове
на музикалното и танцово изкуство. Международният
фестивал се проведе от 22 до 26 юни т.г. в гр. Созопол.
Той има конкурсен характер и се оценява от компетентно жури. Фестивалът се провежда в 3 раздела: “Музика”,
“Танцово изкуство” и “Изобразително изкуство”.
За пореден път деца от Центъра за подкрепа за
личностно развитие - Общински детски комплекс
„Андрей Германов” в Дългопол заедно със своите
ръководители Нина Михайлова и Хриска Младенова
участваха във фестивала в раздел „Музика” и отново
показаха своя талант. Всички участници бяха наградени, всеки в съответната възрастова група. Първите
места завоюваха Диляра Рафет и Живко Живков. На
второ място бяха класирани Юлин-Наз Юсеин, Ирем
Хамза и Айберк Халил. Трето място взеха Микаела
Петкова и Асия Юсеин.
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Кметът на община Дългопол издаде заповед за
образуване на избирателни секции за изборите
На основание чл. 44, ал. 1, т.
8 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната
администрация, чл. 8, ал.2, ал.4
и ал.6 от Изборния кодекс във
връзка с Решение №17-НС от
15.05.2021 г. на ЦИК, относно
формиране на единната номерация на избирателните секции
в Република България и 95 броя
подадени заявления за гласуване с подвижна избирателна
кутия, в съответствие с чл. 37
от ИК.
НАРЕЖДАМ:
І. Образувам
4 (четири) подвижни избирателни секции на територията
на Община Дългопол за произвеждане на избори за народни
представители и утвърждавам
техните номерации и обхват,
както следва: (Виж Таблицата).
ІІ. Определям
1. ПСИК №031600028, която
да обслужва лицата с трайни
увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното
помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им адрес,
съответно настоящ (в случаите,
когато са подали заявление за
включване в избирателен списък
по настоящ адрес не по-късно от
26 юни 2021 г.) е на територията
на съответното населено място
и са подали заявление да гласуват с подвижна избирателна
кутия (Приложение №14-НС от
изборните книжа) от населените
места: гр. Дългопол.
№ на секция

2. ПСИК №031600029, която
да обслужва лицата с трайни
увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното
помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им адрес,
съответно настоящ (в случаите,
когато са подали заявление за
включване в избирателен списък
по настоящ адрес не по-късно от
26 юни 2021 г.) е на територията
на съответното населено място и
са подали заявление да гласуват
с подвижна избирателна кутия
(Приложение №14-НС от изборните книжа) от населените места:
с. Цонево и с. Величково.
3. ПСИК №031600030, която да
обслужва лицата с трайни увреждания, които не им позволяват
да упражнят избирателното си
право в изборното помещение,
но желаят да гласуват, и постоянният им адрес, съответно настоящ (в случаите, когато са подали
заявление за включване в избирателен списък по настоящ адрес
не по-късно от 26 юни 2021 г.) е
на територията на съответното
населено място и са подали заявление да гласуват с подвижна
избирателна кутия (Приложение
№14-НС от изборните книжа) от
населените места: с. Аспарухово, с. Красимир, с. Боряна, с.
Комунари и с. Партизани.
4. ПСИК №031600031, която
да обслужва лицата с трайни
увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното
Адрес

помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им адрес,
съответно настоящ (в случаите,
когато са подали заявление за
включване в избирателен списък
по настоящ адрес не по-късно от
26 юни 2021 г.) е на територията
на съответното населено място
и са подали заявление да гласуват с подвижна избирателна
кутия (Приложение №14-НС от
изборните книжа) от населените
места: с. Медовец, с. Лопушна
и с. Поляците.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на РИК – Варна,
в посочените в ИК срокове.
С оглед осигуряване на необходимата охрана и безопасност
на помещенията, настоящата
заповед да се сведе до знанието на началника на ПУ на
МВР – Дългопол, и началника
на РСПБЗН – Дългопол.
Настоящата заповед да бъде
обявена на информационните
табла в Центъра за административно обслужване - гр. Дългопол,
в кметствата на населените места и на интернет страницата на
Община Дългопол.
Заповедта подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването и пред Областния управител на област с административен
център Варна, съгласно чл. 8, ал.
4 от Изборния кодекс.
Контролът по изпълнението на
заповедта възлагам на Секретаря на община Дългопол.
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Дългопол
Териториален обхват

031600028

гр. Дългопол, СУ „Св. Климент Охридски“,
ул. „Васил Левски“ №2

гр. Дългопол

031600029

с. Цонево, ОУ „Христо Ботев“, ул. „Христо
Трендафилов“ №52

с. Цонево, с. Величково

031600030

с. Аспарухово, Читалище „Добри Иванов
с. Аспарухово, с. Боряна, с. Красимир,
Недев“
с. Комунари, с. Партизани

031600031

с . М ед о ве ц , СУ „ Н азъ м Х и к м ет “ ,
ул. „Първа“ №22

с. Медовец, с. Лопушна, с. Поляците,
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Решения на Общински съвет – Дългопол

ПРОТОКОЛ № 24 от заседание
на Общински съвет – Дългопол,
20.05.2021 г.
РЕШЕНИЕ 24 – 2
Приема Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 24 за
условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години,
за съставяне, приемане, изпълнение
и отчитане на общинския бюджет на
община Дългопол, която е неразделна част от решението, считано от
датата на приемане на настоящото
решение.
РЕШЕНИЕ 24 – 3
Приема Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 35 за цялостната организация по поемането,
обслужването и управлението на общинския дълг на Община Дългопол.
РЕШЕНИЕ 24 – 4
І. В изпълнение на утвърдения
Горски план на Общинските горски
територии собственост на Община
Дългопол да се извърши подпомагане на естественото възобновяване
на горите чрез изсичане на подлес в
отделите от годишните планове за
ползване на дървесина за 2019г. и
2020г., като тези дейности да бъдат
възложени заедно и/или поотделно
с добива на дървесина, чрез провеждане на открит конкурс по реда на
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 критерии за оценка на
офертите – най-ниска цена, като
начална цена е не по-висока от 45
(четиридесет и пет) лева/дка без
вкл. ДДС.
ІІ. Възлага и упълномощава кмета
на община Дългопол или упълномощени от него лица, да осъществят
цялостен контрол върху дейности
по подпомагане на естественото
възобновяване в Общинските горски
територии собственост на Община
Дългопол.
РЕШЕНИЕ 24 – 5
Общински съвет – Дългопол
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
2020 година, съгласно приложения
от №1 до № 13
РЕШЕНИЕ 24 – 6
Общински съвет – Дългопол не
присъжда награда в сферата на
образованието.
РЕШЕНИЕ 24 – 7
Общински съвет – Дългопол приема Програма за мерките за насърчаване на творческите заложби и
потребности на деца с изявени дарби
в община Дългопол за 2021 година.
РЕШЕНИЕ 24 – 8
1. Общински съвет - гр. Дългопол дава на „ХИДРОСТРОЙ” АД
разрешение за изработване на
Специализиран подробен устройствен план по чл.54, ал.6 от ЗУТ за
Концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства
– строителни материали (варовици)
от находище „Козя поляна“, разположено в землището на с. Поляците общ. Дългопол обл. Варна - ПИ
№№ 57457.129.72, 57457.129.73,
57457.129.75, 57457.129.76,
57457.129.77, 57457.129.78,
57457.129.79, 57457.129.244,
57457.129.983, 57457.129.985,
57457.129.986, 57457.129.987 и
57457.200.290 по КККР на земл. с.
Поляците и одобрява задание за
изработване на Специализиран
ПУП, което е неразделна част от
настоящото разрешение. ПУП да се
изготви в обем и съдържание съгласно изискванията та Наредба № 7 за
правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба № 8 за
обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички
специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството
на територията. Съгласно чл.124б,
ал.4 от ЗУТ решението не подлежи
на оспорване.
2. Решението да се разгласи
по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ с
обявление, което да се постави на
информационните табла в сградите
на Община Дългопол и на Кметство
– с.Поляците и да се публикува на
интернет страницата на общината
и същото да се впише служебно в
публичния регистър на общинската
администрация съгласно чл.5, ал.5
ЗУТ.

РЕШЕНИЕ 24 – 9
1.Одобрява ПУП-ПРЗ за УПИ I-53
“за производствена, складова и търговска дейност“ и УПИ II-952 „за бензиностанция, газостанция, автомивка
и обслужваща сграда – магазин“ (ПИ
24565.141.53 и ПИ 24565.503.952
по кадастр. карта на гр. Дългопол) в
новообразуван квартал 141 и нова
улична регулация от ОТ 374 до ОТ377
гр.Дългопол, с придружаващите го
схеми за електроснабдяване и водоснабдяване.
2. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 и ал.4
от ЗУТ пред Административния съд
– гр.Варна чрез Община Дългопол в
30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“.
3. Задължава кмета на общината
да изпрати настоящото решение за
обнародване в „Държавен вестник” в
7-дневен срок от получаването му от
Общинска администрация.
РЕШЕНИЕ 24 – 10
Упълномощава кмета на община
Дългопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” в размер на 20 394,95
лв. (двадесет хиляди триста деветдесет и четири лв. и 95 ст.) за обезпечаване на 100% от заявения размер на
ДДС за авансово плащане по Договор
№ BG06RDNP001-7.008-0010 от
04.11.2019 г. по Програма за развитие на селските райони за периода
2014-2020 г.по подмярка 7.2 за проект „Основен ремонт за въвеждане
на мерки за енергийна ефективност
в Административна сграда „Б“ на
община Дългопол - гр. Дългопол и
Многофункционална сграда „Младост“ - гр. Дългопол“, сключен между
Община Дългопол и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на община
Дългопол да подготви необходимите
документи за внасяне в ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ 24 – 11
1. Упълномощава кмета на община Дългопол да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски,
платима на предявяване в полза на
ДФ „Земеделие” в размер на 101
974,74 лв. (сто и една хил. деветстотин седемдесет и четири лв. и 74 ст.)
за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по
договор за предоставяне на безвъз-
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мездна финансова помощ по Договор № BG06RDNP001-7.008-0010
от 04.11.2019 г., за проект „Основен
ремонт за въвеждане на мерки за
енергийна ефективност в Административна сграда „Б“ на община
Дългопол - гр. Дългопол и Многофункционална сграда „Младост“ - гр.
Дългопол“, сключен между Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“
– РА и община Дългопол.
2. Възлага на кмета на община
Дългопол да подготви необходимите документи за получаване на
авансовото плащане по Договор
№ BG06RDNP001-7.008-0010 от
04.11.2019 г., и да ги представи пред
ДФ „Земеделие”.
РЕШЕНИЕ 24 – 12
1. Отменя Решение № 23-5 по
Протокол № 23 от 23.04.2021г. на
Общински съвет Дългопол.
2. Утвърждава промяна в Структурата на общинска администрация
Дългопол в частта „Длъжности на
пряко подчинение на Кмета на Общината“, като допълва длъжност
„Главен инженер“ – 1 щатна бройка.
3. Увеличава общата численост
на администрацията-с една щатна
бройка.
4. Възлага на кмета на общината и
го оправомощава да извърши всички
законови действия по изпълнението
на решението.
РЕШЕНИЕ 24 – 13
1. Приема уточнения план по
приходната част на бюджета към
31.03.2021 г. в размер на 19 008
155 лв., съгласно Приложение № 1
колона 4 и Приложение № 2 колона
4 неразделна част от решението
2. Приема уточнения план по
разходната част на бюджета към
31.03.2021 г. в размер на 19 008 155
лв., в това число за :
- делегираните държавни дейности – 10 019 065 лв. /Приложение №3
, колона 4/
- местни дейности – 7 856 548 лв.
/Приложение №4 , колона 4/
- дофинансирани държавни дейности със собствени приходи – 1 132
542 лв. . /Приложение №4, колона 4/
3. Приема информацията за касовото изпълнение на бюджета към
31.03.2021 г.
РЕШЕНИЕ 24 – 14
Утвърждава изразходваните средства за командировки в страната за
периода 01.01.2021 г. до 31.03.2021
г. на Кмета на община Дългопол –
690 лв.

РЕШЕНИЕ 24 – 15
1. Актуализира списъка на капиталовите разходи за 2021 година.
2. Дава съгласие да бъде закупен
1 /един/ брой компютърна конфигурация за нуждите на общинска администрация Дългопол на стойност до
1150.00 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 24 – 16
1. Приема актуализираната капиталова програма по функции и
източници на
финансиране и по обекти към
31.03.2021 г. в размер на 8 486 243
лв., съгласно Приложение 1.
2. Приема вътрешно компенсирани промени по бюджета към
31.03.2021 г.
както следва:
2.1. Увеличава заложеният план по
§ 51-00 „Основен ремонт“ във функция „Отбрана и сигурност“, дейност
284 „Ликвидиране на последици от
стихийни бедствия и производствени
аварии“ с 540 972 лв.
2.2. Увеличава заложения план
по § 52-03 „Придобиване на друго
оборудване, машини и съоръжения“
във функция „Образование“ дейност
311 „Детски градини“ с 1 992 лв. и
намалява заложения пан в § 0500
„Задължителни осигурителни вноски
от работодател“ с 1 992 лв.
2.3. Увеличава заложения план
по § 52-19 „Придобиване на други
ДМА“ във функция „ Образование“ ,
дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“
с 6 000 лв. и намалява заложения
план в § 1000 „Издръжка“ с 6 000 лв.
РЕШЕНИЕ 24 – 17
1. Увеличава бюджета в частта
за дофинансиране на делегирана
държавна дейност „Читалища“ със
сумата 9 463 лв. за изплащане на
обезщетение за придобито право на
пенсия за НЧ „Никола Й. Вапцаров
– 1896„ гр. Дългопол.
2. Намалява неразпределения резерв в частта на местните дейности
със сумата 9463 лв.
3. Възлага на кмета на община
Дългопол да извърши необходимите промени по бюджета за 2021 г.
по функции, групи и дейности, и по
Единната бюджетна класификация.
РЕШЕНИЕ 24 – 18
1. Актуализира Приложение № 2
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към т. 5 от Програмата за управление
и разпореждане с имоти-общинска
собственост за 2021 година съгласно
Списък с поземлени имоти, неразделна част от настоящата Докладна
записка, представляващи земеделски имоти, собственост на Община
Дългопол, както и стопанисвани и
управлявани от общината на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ.
2. Променя т. 5 от Раздел IV от Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за
2021 година като същата придобива
следния вид.
„Предоставяне под наем чрез
публичен търг с явно наддаване
за срок от една стопанска година
(стоп. 2021/2022 г.) на поземлени
имоти-земеделски земи, собственост
на Община Дългопол, както и стопанисвани и управлявани от община на
основание чл. 19 от ЗСПЗЗ, подробно
описани в Списък съгласно Приложение № 2 от настоящата програма,
при начална тръжна цена от 45.00
лв./дка.
3. Добавя нова т. 6 от Раздел
IV от Програмата за управление и
разпореждане с имоти - общинска
собственост за 2021 година както
следва:
- Предоставяне под наем чрез
публичен търг с явно наддаване за
срок от три стопански години (стопанските 2021/2022г., 2022/2023г.,
и 2023/2024г.) на необработваеми
поземлени имоти – земеделски земи,
собственост на Община Дългопол,
както и стопанисвани и управлявани
от общината на основание чл. 19 от
ЗСПЗЗ, при начална тръжна цена от
22.00лв./дка.
- Дава съгласие към условията
в тръжните документи да бъде записано съгласие за регистрация на
животновъден обект и изграждане на
селскостопански постройки в наетите
имоти при спазване на нормативните
изисквания.
- Включва т. 6 от Раздел IV поземлен
имот с идентификатор 78519.48.41 с
площ от 2.600 дка и НТП „НИВА“ по
КККР на с. Цонево.
- Спечелилите процедурата участници да заплатят гаранция за изпълнение на договорите в размер на
достигнатата годишна наемна цена
за една стопанска година.
- Дава съгласие при постъпили
допълнителни заявления за предоставяне под наем на поземлени имоти
– земеделски земи и установяване, че
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същите са необработваеми и наличната дървесина в тях не е придобила
характеристиката на „Гора“ по чл. 2 от
Закона за горите същите трябва да
бъдат включени в т. 6 от Програмата.
4. Упълномощава кмета на общината да извърши всички законосъобразни действия по изпълнение на
Решението.
РЕШЕНИЕ 24 – 19
1. Предоставя за настаняване
поземлени имоти – земи по чл. 19 от
ЗСПЗЗ, находящи се в землището на
с. Аспарухово, на наследниците на
Петко Стойнов Петков както следва:
(Виж таблицата)
2. Решението да се връчи по
реда на АПК на наследниците на
Петко Стойков Петков и служебно
на Общинска служба „Земеделие“
гр. Дългопол.
3.Упълномощава Кмета на общината и го задължава да извърши необходимите действия по изпълнение
на Решението.
землище

Идентификатор по КККР

РЕШЕНИЕ 24 – 20 – 1
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 50 лв. на И. М. Х.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 24 – 20 – 2
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 150 лв. на И. Х. И.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 24 – 20 – 3
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 270 лв. на К. Н. К.
2. Средствата да бъдат изплатени
на траурна агенция ЕТ „Дългопол Добринка Герчева“ гр. Дългопол
3. Възлага на кмета на Общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 24 – 20 – 4
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 250 лв. на Е. И. Г.
2. Възлага на кмета на общината
площ/дка

НТП

да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 24 – 20 – 5
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 200 лв. на Ас. Ж. А.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 24 – 20 – 6
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 200 лв. на Ат. Ж. А.
2. Средствата да бъдат изплатени
на съпругата му Ат. Ж. А.
3. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 24 – 20 – 7
Отказва да отпусне еднократна
помощ на заявления с:
1. отказва да отпусне еднократна
помощ на Заявление с Вх. № 94001060/27.04.2021г. от С. К. И., адрес….
2. отказва да отпусне еднократна
помощ на Заявление с Вх. № 9400968/16.04.2021 г. от С. М. А., адрес….

местност

категория

АОС № и дата

Аспарухово

00789.39.94

1.334

Друг
нива

вид

НОВО УСОЕ

IV

347/09.12.2011г.

Аспарухово

00789.39.100

0.359

Друг
нива

вид

НОВО УСОЕ

IV

346/09.12.2011г.

Аспарухово

00789.40.22

7.041

НОВО УСОЕ

VII

117/09.12.2011г.

Аспарухово

00789.41.3

6.250

НОВО УСОЕ

IV

344/09.12.2011г.

Пасище
Друг
нива

вид

14.984

Обява
Управителният съвет на Сдружението на ловците и риболовците – ловно-рибарско дружество
„Камчия“- гр. Дългопол, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква:

Общо отчетно събрание на Сдружението

на 30. 07. 2021 г. от 18 часа в залата на Общински съвет - Дългопол, намираща се на ул. „Г. Димитров“ № 132, при следния

Дневен ред:

Отчет на Дейността на УС за 2020 г.
Отчет за финансовия план за 2020 г. и приемане на финансов план за 2021 г.
Отчет на КРК за 2020 г.
Предложения за промени и утвърждаване на дължимата вноска на членския внос за
2022 г.
Избор на представител, който ще представлява УС в НЛРС – СЛРБ София.
Разни.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в същия ден,
един час по-късно на същото място при същия дневен ред.

Председател на УС: Йордан Велев
21. 06. 2021 г.
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През месец юли църквата ни припомня за един
от радетелите на християнството - пророк Илия
На 20 юли православна църква
чества свети пророк Илия. Житието
на светеца разказва, че той бил от
потомството на Аарон от град Тесвия
в Израел. Живял е през IX век преди
Христа по време на цар Ахав. Името
Илия означава крепост и житейският
път на светеца показал, че се е превърнал крепост и твърдина на християнската вяра.
Веднъж цар Ахав и царица Изабела
поставили в Самария идола на езическото божество Ваал и заставили
народа да се прекланя пред него.
Илия отправил молитва към своя бог
и заключил небето за следващите три
години и половина. Не паднала капка
дъжд на земята. Гонен, пророкът предложил на Ахав да принесат жертва на
планината Кармил и на когото жертвата
се запали с огън от небето неговата
вяра да се приема за истинска. Царят
се съгласил. Заклали жертви.
Жреците на Ваал напразно се молили, но нищо не ставало. Върху жертвата, която Илия поднесъл, паднал огън
от небето и я изгорил. Народът видял
това и се поклонил на истинския бог, а
жреците на Ваал били избити. Обилен
дъжд напоил земята.
Светецът се възприема за един от
най големите пророци в християнската
религия. Житието му е изпълнено с
всевъзможни чудеса. Но той е единствен избраник Божий и известен с
това, че животът му не завършва като
другите човешки създания със смърт,
а продължава на небето където е бил
възнесен на огнена колесница. Въздържал се в храната, скромен в облекло и
строг към себе си и другите, св. пророк
Илия вдъхновено проповядвал волята
Божия и нуждата от истинско служение и поклонение Богу като първо и
необходимо условие за създаване на
щастлив живот и трайно благоденствие
на земята. Заради удивителната си
святост и чистота в живота светецът
се възпява от църквата като „небесен
човек“ и „земен ангел“. Неговата рев-

ност и преданост към вярата в единия
истинен Бог била толкова силна, че
когато видял отстъплението от нея и
безчестивото идолопоклонничество в
царския дом, той не се поколебал да
изобличи с огнени слова недостойния
израелски цар Ахав и жена му Изабела. Пророческото му слово било като
пламтяща свещ, хвърляща светлина
в мрака на човешките души. Светецът
пророкувал 25 години край река Йордан от където бил грабнат на огнена
колесница и жив отнесен на небето, за

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

да седне от дясната страна на Бога.
Пожелавам с благословение и молитва за здраве, успехи, дълголетие,
вяра, надежда и любов в Отец, Син и
Светия Дух на всички Вас и да е свято
името което носят всички именници
които празнуват на този свят ден.
Имен ден имат: Илия, Илиян, Илиан,
Илко, Илчо, Илка, Илияна, Илиана,
Ильо, Илю, Илийчо. 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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Ученици от общината се включиха
в кампанията „Без дрога на пътя:
Последната магистрала“

За втора поредна година
дирекция „Превенции” към
Община Варна организира
кампания „Без дрога на
пътя: Последната магистрала“, която е насочена към
превенция на шофиране
след употреба на наркотични вещества. Инициативата
ще продължи до края на
юли. Партньори са ОД на
МВР - Варна, сектор КАТ, Областен отдел „Автомобилна
администрация“, Местните
комисии за борба с противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните, районните полицейски
управления на територията
на всички общини в област
Варна и други организации.
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни в нашата
община също е партньор на
дирекцията в тази кампания.
Със съдействието на УП в

град Дългопол учениците
от училищата в Дългопол, Партизани и Медовец
проведоха акции, в които
раздадоха на шофьорите
материали с послания за
разумно, отговорно и толерантно поведение на
пътя. Проведени бяха и
разяснителни беседи сред
по-големите ученици за
опасността от шофиране
в нетрезво състояние или
след употреба на дрога.
В кампанията най-активни бяха учениците от ОУ
„Хр. Ботев“ – с. Партизани,
и учениците от НУ “Иван Вазов“- гр. Дългопол. Особено
атрактивна бе акцията с
децата от програмата „Детско полицейско управление“ (ученици от НУ „Иван
Вазов“), които раздаваха
на шофьорите стикери и
разяснителни материали,
облечени в полицейските
си униформи.

