Разпространява се безплатно, Брой 60, юли 2021 г.

Обучителен семинар на БЧК
се проведе в Дългопол

По покана на общинското ръководство на БЧК – Дългопол, в лицето на
Иванка Неделчева – председател и
Цвета Костова, зам.-председател, в
община Дългопол се проведоха обучителен семинар и психологически
тренинг. Сред поканените гости бяха
Ирина Харизанова – член на областното ръководство на БЧК – Варна, Митко
Шопов – отговорник за младежкото
движение на БЧК – Варна, и Невяна
Капустина – психолог. Настоящата
ситуация на социална изолираност и
обществена несигурност има значително отражение върху психическото
здраве на хората. Доброволецът психолог на БЧК – Варна, Невяна Капустина
проведе психологически тренинг с
хора от третата възраст. Това е един
от методите за справяне със стреса
и притесненията, характерни за тези
необичайни времена. Митко Шопов пък

запозна младежите с Устава на БМЧК и
проведе обучение по първа долекарска
помощ с подходящи демонстрации.
Проведено бе и първото за годината

заседание на БМЧК – Дългопол, и бе
избрано ръководство, в което влизат
Ирена Калоянова, Расим Мюмюн и
Наталия Владиславова.
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Събор на „Лада Клуб България“ се
проведе за втори път в с. Аспарухово
За втори път членовете на национален „Лада
Клуб България“ избират село Аспарухово за
провеждането на своя събор. Организаторът
на събитието на местно ниво – Пламен Милков,
сподели подробности от проведеното на 3 юли
XV събитие:
“На събора участваха 64 автомобила с марка
“Лада”, техните собственици, гости и жители на селото. В 10 часа съборът бе открит от председателя
на УС на „Лада Клуб България“ Денис Иванов.
След това бе проведен инструктаж за безопасност
и започна записването за майсторско управление
на автомобили от марката. Разбира се, всички
автомобили бяха проверени преди началото на
състезанието. Самото състезание се проведе на
улицата пред читалището, която бе затворена за
целта. Състезателите показаха майсторските си
умения за управление на автомобил с изпълнение на различни маневри. Състезателната част
приключи към 13,30 часа, като най-добрите бяха
наградени с медали. Поради високите летни температури бе предвидена почивка до 17 часа, след
която съборът продължи с конкурсната програма
за най-добре запазен, най-добре модифициран и
най-добре реставриран автомобил. Комисия от
членове на „Лада Клуб“, фотограф и PR направи
оглед на автомобилите, които бяха подредени
пред кметството. Най-добрите в съответните
категории получиха купи. В 18 часа бе закрита
официалната част на събитието.
На следващия ден за участниците и техните
придружители бе организирана туристическа
програма с презентация, свързана с историята и
забележителностите на селото. Искам да изкажа
своята благодарност на община Дългопол за
съдействието и осигуряването на медицинското
обезпечаване на проявата, както и на кметицата на с. Аспарухово за активното ѝ участие в
събитието“.
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Училищен проект за научна експедиция
„Аспарухово – бъдеще за фолклорния свят“
На 28 юли т.г. започна работата по
осъществяване на проекта „Живата
вода на Утуля“, финансиран от Фондация „Благотворител“.
Участниците във фолклорната
експедиция от СУ ХНИ - Варна, след

като за последен път наляха вода от
старата чешма, почистиха пътеката и
отстраниха падналото дърво.
В следобедните часове екипът се
срещна с кмета на село Аспарухово,
за да представи проекта. Мария Геор-

гиева за пореден път оказа подкрепа и
обеща помощ. Беше проведен разговор и с местен спонсор за бъдещо дофинансиране на проектните дейности.
Предстои трасиране и оформяне
на пътеката към Утуля.
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Решения на Общински съвет – Дългопол

ПРОТОКОЛ № 25 от заседание
на Общински съвет – Дългопол
от 25.06.2021 г.
РЕШЕНИЕ 25 – 2
Общински съвет - Дългопол приема
предоставената информация за организация на дейността по снабдяване
на населението с отоплителни материали през 2021 година.
РЕШЕНИЕ 25 – 3
Приема предоставеното за ползване моторно превозно средство, марка
“Isuzu”, модел “Turquoise”, 32+1 места,
рег. № СВ 1208 СМ, движима вещ
на НУ „Иван Вазов“ – гр. Дългопол,
за извършване на превоз на деца и
ученици във връзка с осигуряване на
транспорта на пътуващите до средищните училища и детските градини в община Дългопол, с всички произтичащи
от това права и задължения, както и
поемане техническото обслужване, и
заплащането на всички данъци, такси,
застраховки и други разходи, регистрация и пререгистрация пред съответните компетентни органи и произтичащи
от това права и задължения.
Възлага на кмета на община Дългопол да предприеме всички необходими
действия по изпълнение на взетото
решение.
РЕШЕНИЕ 25 – 4
Одобрява ПУП - Парцеларен план
за обект „Оптично кабелно захранване за Приемо-предавателна станция
VN4603, РРС Провадия/Рояк на
„БТК” ЕАД от съществуваща шахта в
сервитута на третокласен път III-208
преди разклона на с. Чайка до ПИ
63135.19.144 по КК на с.Рояк, общ.
Дългопол, обл. Варна” – неразделна
част от комплексен проект за инвестиционна инициатива. Решението
подлежи на обжалване по реда на чл.
215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Община Дългопол пред
Административния съд – Варна.
Задължава кмета на общината
да изпрати настоящото решение за
обнародване в „Държавен вестник” в
7-дневен срок от получаването му в
Общинска администрация.
РЕШЕНИЕ 25 – 5
Общински съвет Дългопол приема
предоставената информация за организацията на дейността по опазване
на селскостопанската продукция.
РЕШЕНИЕ 25 – 6
Отменя Наредба № 23 на Общински
съвет - Дългопол за стопанисване,
управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на
територията на община Дългопол.
РЕШЕНИЕ 25 – 7
Приема финансово-счетоводен

отчет за дейността на „Медицински
център I – Дългопол“ ЕООД за 2020
година.
РЕШЕНИЕ 25 – 8
Удължава срока на ликвидация на
„Земи и гори“ ЕООД до приключване
на образуваното досъдебно и съдебно
производство.
За срока на повторното удължаване
и до края на процеса на ликвидация
ликвидатора на „Земи и гори“ ЕООД
Станислав Златев Станев да не получава възнаграждение.
РЕШЕНИЕ 25 – 9
Приема План за интегрирано развитие на община Дългопол за периода
2021-2027 г.
Възлага на кета на общината да
предприеме необходимите действия в изпълнение на нормативните
изисквания на чл.21, ал.2 и ал. 3 от
Правилника за прилагане на Закона
за регионалното развитие.
РЕШЕНИЕ 25 – 10
Одобрява проект на споразумение
за съвместна работа между общините
Дългопол, Долни чифлик и Аврен и
областна администрация – Варна, съгласно приложението към докладната
записка при следните мотиви:
Община Дългопол не споделя предвиденото в проекта на споразумението
участие на страните във финансиране
на дейностите по това споразумение,
поради което одобрява проект на
споразумение, като отпадат клаузите изискващи финансово участие на
страните.
Възлага на кмета на община Дългопол осъществяването на всички
дейности, необходими за правилното
и законосъобразно изпълнение на
решението.
РЕШЕНИЕ 25 – 11
1. Предоставя без заплащане
по 5(пет) м3 пр. дърва за огрев от
гори - общинска собственост нa Църковни и Джамийски настоятелства,
Пенсионерски и Спортни клубове на
територията на Община Дългопол, за
отоплителен сезон 2021г.-2022г.
2. Дървата за огрев да бъдат доставени до адрес на Църковни и Джамийски настоятелства, Пенсионерски
и Спортни клубове на територията на
Община Дългопол.
3. Възлага на кмета на община
Дългопол да предприеме съответните
действия за изпълнение на настоящето решение.
РЕШЕНИЕ 25 – 12
Общински съвет - Дългопол отпуска
временен безлихвен заем в размер на
120 000 лв. от бюджета на общината
по бюджета на СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Дългопол за изплащане на

обезщетения по чл. 222, ал. 3 от КТ със
срок на възстановяване не по-късно
от месец ноември 2021 година.
РЕШЕНИЕ 25 – 13
Общински съвет отпуска сумата
от 3000 лв. от Културен календар на
Община Дългопол за 2021 година на
ДЮДЮ „Дико Илиев“ гр. Дългопол.
Възлага на кмета на община Дългопол да предприеме всички необходими
действия по изпълнение на взетото
решение.
РЕШЕНИЕ 25 – 14
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 2021г. – 2022 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 25 – 15
1. Приема актуализираната капиталова програма по функции и източници
на финансиране и по обекти към
30.06.2021 г. в размер на 8 549 418
лв., съгласно Приложение 1.
2. Приема вътрешно компенсирани
промени по бюджета към 30.06.2021
г. както следва:
2.1. Увеличава плана в приходната
част в § 64-01 с 4 935 лв. и плана в
разходната част в дейност 619 „Други
дейности по жилищното строителство,
благоустройство и регионално развитие“ в § 52-03 с 4 935 лв.
2.2. Увеличава плана в § 52 01
„Придобиване на компютри и хардуер“
в размер на 2 046 лв. в дейност 2122
„Общинска администрация“, намалява
плана в § 10-16 в размер на 2 046 лв.
2.3. Увеличава плана в § 52 01
„Придобиване на компютри и хардуер“
в размер на 1 209 лв. и намалява заложения плана в § 10-98 в размер на 1
209 лв. в дейност 239 „Други дейности
по вътрешната сигурност“.
2.4. Увеличава плана в § 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ в
размер на 3000 лв. и намалява заложения план § 10-15 в размер на 3000
лв. в дейност 898 „Други дейности по
икономиката“.
2.5. Увеличава заложения план
в § 51 - 00 с 40 000 лв. и намалява
заложения план в § 00-98 с 40 000
лв. в дейност 2122 „Общинска администрация“.
2.6. Увеличава заложения план в
§ 52-01 „Придобиване на компютри и
хардуер“ в размер на 3345 лв. в дей-
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ност 561 „Социални услуги в домашна
среда“ в СЕС.
2.7. Увеличава заложения план
по §52-03 „Придобиване на друго
оборудване, машини и съоръжения“
с 4680 лв. и §52-05 „Придобиване на
стопански инвентар“ с 3960 лв. във
функция „Образование“, дейност 322
„Неспециализирани училища, без
професионални гимназии“ и намалява заложения пан в §10-20 „ Външна
услуга“ 8640 лв.
РЕШЕНИЕ 25 – 16 – 1
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 50 лв. на Г. Д. Г.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 25 – 16 – 2
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 150 лв. на К. Ю. М.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 25 – 16 – 3
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 50 лв. на Т. Й. С.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 25 – 16 – 4
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 500 лв. на Н. И. А.
2. Средствата да бъдат изплатени
на съпругата му В. В. А.
3. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
ПРОТОКОЛ № 26 от заседание
на 30.07.2021 г.
РЕШЕНИЕ 26 – 2
І. Отменя Решение №21-18 от
26.02.2021г. на Общински съвет – Дългопол, поради допусната техническа
грешка в описанието на имота.
II. Приема ново Решение за разпореждане с имот – частна общинска
собственост, а именно: Апартамент
№3 на втори етаж в жилищен блок
„Общежитие за учители“, построен в
урегулиран поземлен имот XXІІІ (двадесет и три), в квартал 24 (двадесет и
четири) по плана на с. Партизани, общ.
Дългопол, с площ 72 кв.м (седемдесет
и два квадратни метра), ведно с прилежащите му избени помещения №5 с
площ 10 кв.м (десет квадратни метра)
и №6 с площ 14 кв.м (четиринадесет
квадратни метра), ¼ от общите части
на сградата и 257.50 кв.м идеални
части от дворното място, цялото с
площ 1030 кв.м (хиляда и тридесет
квадратни метра), подробно описан
в АОС №39/03.04.2006 г.
III. Одобрява пазарната оценка в
размер 25 000.00 лв. (двадесет и пет
хиляди лева) без ДДС на общинско
жилище – Апартамент №3 на втори

етаж в жилищен блок „Общежитие
за учители“, построен в урегулиран
поземлен имот XXІІІ (двадесет и три),
в квартал 24 (двадесет и четири) по
плана на с. Партизани, общ. Дългопол,
с площ 72 кв.м (седемдесет и два квадратни метра), ведно с прилежащите
му избени помещения №5 с площ
10 кв.м (десет квадратни метра) и
№6 с площ 14 кв.м (четиринадесет
квадратни метра), ¼ от общите части
на сградата и 257.50 кв.м идеални
части от дворното място, цялото с
площ 1030 кв.м (хиляда и тридесет
квадратни метра), подробно описан
в АОС №39/03.04.2006 г.
Данъчна оценка на жилището 4256.30 лв. (четири хиляди двеста
петдесет и шест лева и тридесет
стотинки), а на земята- 664.80 лв. (
шестстотин шестдесет и четири лева
и осемдесет стотинки).
ІV. Открива процедура за продажба
чрез публичен търг с явно надаване
на общинско жилище – Апартамент
№3 на втори етаж в жилищен блок
„Общежитие за учители“, построен в
урегулиран поземлен имот XXІІІ (двадесет и три), в квартал 24 (двадесет и
четири) по плана на с. Партизани, общ.
Дългопол, с площ 72 кв.м (седемдесет
и два квадратни метра), ведно с прилежащите му избени помещения №5 с
площ 10 кв.м (десет квадратни метра)
и №6 с площ 14 кв.м (четиринадесет
квадратни метра), ¼ от общите части
на сградата и 257.50 кв.м идеални
части от дворното място, цялото с
площ 1030 кв.м (хиляда и тридесет
квадратни метра), подробно описан
в АОС №39/03.04.2006 г.
V. Определя начална тръжна цена
в размер на 25 000.00 лв. (двадесет и
пет хиляди лева) без ДДС, определена
като пазарна стойност на имота от
независим оценител на недвижими
имоти.
VI. Упълномощава и задължава
Кмета на Общината да предприеме
законосъобразни действия, за изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 26 – 3
1. Приема Наредба за допълнение
и изменение на Наредба №4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
както следва:
1.1. В чл. 4 предишна ал.2 става
ал.3, а ал.2 приема следния вид:
- Преди изменението:
„(2) В изпълнение на стратегията
по ал.1 общинският съвет приема
годишна програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска
собственост по предложение на кмета
на общината.“
- След изменението:
„(2) Кметът на Общината внася в
Общински съвет предложението за
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стратегията по ал. 1 в едномесечен
срок от встъпването си в длъжност.“
(3) В изпълнение на стратегията по
ал.1 общинският съвет приема План
за действие за общинските концесии в
съответствие със Закона за концесиите и Годишна програма за управление
и разпореждане с имоти - общинска
собственост по предложение на кмета
на общината.“
1.2. В чл. 4 предишна ал. 3 става
ал. 4, предишна ал. 4 става ал. 5 и в
нея се правят следните допълнения:
- Преди изменението:
“(4) Годишната програма съдържа:
1. Прогноза за очакваните приходи
и необходимите разходи, свързани с
придобиването, управлението и разпореждането с имотите - общинска
собственост;
2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи
за предоставяне под наем, продажба,
за внасяне като непарична вноска в
капитала на търговски дружества, за
учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия;
3. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи
за замяна срещу имоти на граждани
или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите,
които общината желае да получи;
4. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие
в собственост и способите за тяхното
придобиване.
5. Обектите, за изграждането на
които е необходимо отчуждаване на
частни имоти.
6. Обектите по т. 5 от първостепенно
значение.
7. Други данни, определени от общински съвет.“
- След изменението:
„(5) Годишната програма е в съответствие с плана за действие за
общинските концесии и съдържа:
1. Прогноза за очакваните приходи
и необходимите разходи, свързани с
придобиването, управлението и разпореждането с имотите - общинска
собственост;
2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи
за предоставяне под наем, продажба,
за внасяне като непарична вноска в
капитала на търговски дружества, за
учредяване на ограничени вещни права, както и за възлагане чрез концесия ;
3. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи
за замяна срещу имоти на граждани
или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите,
които общината желае да получи;
4. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие
в собственост и способите за тяхното
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придобиване.
5. Обектите, за изграждането на
които е необходимо отчуждаване на
частни имоти.
6. Обектите по т. 5 от първостепенно
значение.
7. Други данни, определени от общински съвет.“
1.3. В чл. 4 предишна ал. 5 става
ал.6 и в нея се правят следните допълнения:
- Преди изменението:
„(5) Стратегията и годишната програма, както и промените в тях се обявяват на населението по реда, по който
се обявяват останалите решения на
Общинския съвет и се публикуват и
на интернет страницата на общината“
- След изменението:
„(6) Стратегията, планът за действие
за общинските концесии и годишната
програма, както и промените в тях се
обявяват на населението по реда,
по който се обявяват останалите
решения на Общинския съвет и се
публикуват и на интернет страницата
на общината.“
1.4. В чл. 4 предишна ал. 6 става
ал.7 и в текстовете в нея се запазват.
1.5. Изменя се ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА: АДМИНИСТРАТИВНО- НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОДЕБИ, като тя
става ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА, ГЛАВА
ЕДИНАДЕСЕТА става ОБЩИНСКИ
АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ и се създават
чл. 107а и чл. 107б, както следва:
- Преди изменението:
„ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 108. Наемател на общински
имот, който наруши забраните по чл.
12, ал. 3 и чл. 14, ал. 6 от Закона за
общинската собственост за неговото
пренаемане, съвместно ползване по
договор с трети лица или за използването му за производствена дейност,
се наказва с глоба от 500 до 2000 лв.
Чл. 109. Който без законово основание завземе или ползва общински
имот, се наказва с глоба от 100 до
500 лв., ако не подлежи на по-тежко
наказание.
Чл. 110. Актовете за установяване
на нарушения се съставят от длъжностни лица, определени от Кмета
на общината.
Чл. 111. (1) Наказателните постановления се издават от Кмета на
общината или от оправомощени от
него лица.
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването
и изпълнението на наказателните
постановления се извършва по реда
на Закона за административните нарушения и наказания.“
- След изменението:
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА

ОБЩИНСКИ АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ
Чл. 107а. (1) По предложение на
Кмета, с решение на Общински съвет
се определят общинските ателиета и
гаражи, които са предназначени за:
1. отдаване под наем за задоволяване на лични нужди;
2. продажба на лица, настанени в
тях по административен ред;
3. продажба чрез публичен търг или
публично оповестен конкурс.
(2) Предназначението на ателиетата и гаражите се определя и може да
се променя съобразно потребностите
на общината от Общинския съвет по
предложение Кмета на общината.
(3) Ателие по смисъла на настоящата наредба е помещение извън
жилището предназначено за индивидуална творческа дейност, разрешена
по надлежния ред, а именно: художествена, литературна, архитектурна,
инженерно-техническа и друга, чието
упражняване изисква самостоятелно
помещение, отговарящо на всички
изисквания на ЗУТ и поднормативни
актове в тази връзка.
(4) Ал. 3 не се отнася за обектите,
намиращи се на територията на АЕМО
„Стария Добрич“.
Чл. 107б. Управлението и разпореждането с общински ателиета и гаражи
се извършва по реда за управление и
разпореждане с общински нежилищни
имоти – частна общинска собственост,
установен с тази наредба.
ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 108. Наемател на общински
имот, който наруши забраните по чл.
12, ал. 3 и чл. 14, ал. 6 от Закона за
общинската собственост за неговото
пренаемане, съвместно ползване по
договор с трети лица или за използването му за производствена дейност,
се наказва с глоба от 500 до 2000 лв.
Чл. 109. Който без законово основание завземе или ползва общински
имот, се наказва с глоба от 100 до
500 лв., ако не подлежи на по-тежко
наказание.
Чл. 110. Актовете за установяване
на нарушения се съставят от длъжностни лица, определени от Кмета
на общината.
Чл. 111. (1) Наказателните постановления се издават от Кмета на
общината или от оправомощени от
него лица.
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването
и изпълнението на наказателните
постановления се извършва по реда
на Закона за административните нарушения и наказания.“
2. Възлага на Кмета на общината
да извърши последващи действия във
връзка с изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ 26 – 4
1. Обшински съвет- Дългопол дава
съгласие да бъде прекратен Договор за
наем № 494/13.12.2019г. на автомобил
марка ПЕЖО 508, цвят сив металик, с
регистрационен номер № В 4131 ВС,
идентификационен номер на превозното средство VF38D5FV8BL041230 и
номер на двигателя 10FJBT1188781,
по взаимно съгласие на основание чл.
11, ал. 1 от същия договор.
2. Общински съвет- Дългопол дава
съгласие за нуждите на общинска
администрация Дългопол да бъде
сключен Договор за наем на автомобил марка ФОРД ФИЕСТА, цвят син, с
регистрационен номер № СВ 9627 РХ,
идентификационен номер на превозното средство WF0DXXGAKDGK76803
и номер на двигателя SFJDGK76803,
между собственика „НОВА ГЕНЕРАЦИЯ-ДЪЛГОПОЛ“, ЕИК 205607885 със
седалище и адрес на управление гр.
Дългопол, ул. „Георги Димитров“ №
105 и Община Дългопол, при месечен
наем в размер на 90.00 лв., платим еднократно за една календарна година.
3. Определя 4 годишен срок на
договора, считано от датата на подписване му.
4. Неразделна част от Решението
са следните документи:
• Писмено уведомление за прекратяване на договор за наем №
494/13.12.2019г. на автомобил марка
ПЕЖО 508 с регистрационен номер
№ В 4131 ВС.
• Писмено предложение за сключване на договор за наем от представляващия собственика на автомобил
марка ПЕЖО 508, цвят сив металик, с
регистрационен номер № В 4131 ВС,
идентификационен номер на превозното средство VF38D5FV8BL041230 и
номер на двигателя 10FJBT1188781.
• Проект на договор за наем.
• Свидетелство за регистрация.
5. Упълномощава Кмета на общината и го задължава да извърши необходимите действия по изпълнение
на Решението.
РЕШЕНИЕ 26 – 5
1. Приема Наредба за допълнение
и изменение на Наредба № 6 за реда
за упражняване правата на собственост на Община Дългопол в търговски
дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в
граждански дружества и в сдружения
с нестопанска цел на Общински съветгр. Дългопол, както следва:
1. Добавя се нова т. 15 в чл.23 от
наредбата със следното съдържание:
„15. Дава съгласие за сключване на
договори за задължително застраховане на имущества.“
1. Приема се нов чл. 29а със следното съдържание:
„Чл.29а /1/ Управителите на ед-
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отговорност, съответно съветите на
директорите на едноличните акционерни дружества, на търговските
дружества с едноличен собственик на
капитала община Дългопол, са длъжни
да застраховат управляваното от тях
имущество- имоти или части от тях,
внесени от общината като непарична
вноска в капитала им, включително
срещу природни бедствия и земетресения. Застрахователните вноски са
за сметка на дружеството.
/2/ Общински съвет – Общински
съвет Дългопол със свое решение
одобрява избора на застраховател
преди сключването на договорите
за задължително застраховане на
имуществото.“
2. Възлага на Кмета на общината
да извърши последващи действия във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 26 – 6
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 481 288,77
лв. (четиристотин осемдесет и една
хил. двеста осемдесет и осем лв. и 77
ст.) за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Договор
№ BG06RDNP001-7.002-0010-C01 от
07.04.2020г., за проект „Реконструкция,
оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща
следните подобекти СУ „Климент
Охридски“-гр. Дългопол“, сключен
между Изпълнителния директор на ДФ
„Земеделие“ – РА и Община Дългопол.
2. 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 96
257,75 лв. (деветдесет и шест хил.
двеста петдесет и седем лв. и 75 ст.)
за обезпечаване на 100% от заявения
размер на ДДС за авансово плащане
по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Договор
№ BG06RDNP001-7.002-0010-C01 от
07.04.2020г., за проект „Реконструкция,
оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща
следните подобекти СУ „Климент
Охридски“-гр. Дългопол“, сключен
между Изпълнителния директор на ДФ
„Земеделие“ – РА и Община Дългопол.
3. Възлага на кмета на община
Дългопол да подготви необходимите документи за получаване на
авансовото плащане по Договор
№ BG06RDNP001-7.002-0010 от
04.07.2020г., и да ги представи пред
ДФ „Земеделие“.
РЕШЕНИЕ 26 – 7

1. Отменя Програма за овладяване
популацията на безстопанствените
кучета 2018 – 2023 г., приета с Решение № 46-6/21.09.2018 г. на ОбС
– Дългопол.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т.
12, от ЗМСМА и чл. 40, ал. 3 от ЗЗЖ,
Общински съвет - Дългопол приема
Програма за овладяване популацията
на безстопанствени кучета на територията на община Дългопол и план за
действие за периода 2021 – 2025 г.
РЕШЕНИЕ 26 – 8
1. Приема Актуализация на Правилника за устройството, организацията и
управлението на Общинско социално
предприятие – Домашен социален патронаж в община Дългопол, съгласно
Приложение № 4.
2. Възлага на Кмета на Община
Дългопол, да предприеме всички
необходими действия във връзка с изпълнение на горепосоченото решение.
РЕШЕНИЕ 26 – 9
1. Предоставя дофинансиране за
закупуване нова готварска печка, в
размер на 3900 /Три хиляди и деветстотин/ лева на ДГ „Щастливо детство“,
с. Медовец, общ. Дългопол;
2. Предоставя дофинансиране за
закупуване нова готварска печка, в
размер на 3900 /Три хиляди и деветстотин/ лева на ДГ „Първи юни“, с.
Партизани, общ. Дългопол;
3. Възлага на Кмета на община
Дългопол да предприеме съответните
действия за изпълнение на настоящето Решение.
РЕШЕНИЕ 26 – 10
Общински съвет Дългопол приема
Наредба за изменение и допълнение
на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени
на услуги на територията на община
Дългопол, както следва:
§ 1. Чл. 16 се изменя както следва:
Било:
„Таксата се определя в годишен
размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа
на одобрена план-сметка, включваща
необходимите разходи за:
1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;
2. събиране на битовите отпадъци
и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им;
3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане,
рециклиране и оползотворяване на
битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за
управление на отпадъците;
4. почистване на уличните плат-
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на, площадите, алеите, парковите
и другите територии от населените
места, предназначени за обществено
ползване.“
Става:
(1) Таксата за битови отпадъци се
заплаща за извършваните от общината услуги по:
1. събиране и транспортиране на
битови отпадъци до съоръжения и
инсталации за тяхното третиране;
2. третиране на битовите отпадъци
в съоръжения и инсталации;
3. поддържане на чистотата на
териториите за обществено ползване в населените места и селищните
образувания в общината.
(2) Таксата се определя в годишен
размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет въз основа
на одобрена план-сметка, включваща
необходимите разходи за:
1. събиране на битовите отпадъци и
транспортирането им до инсталации и
съоръжения за третирането им, както и
осигуряване на съдове за събиране на
битовите отпадъци, с изключение на
разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на
битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени
отпадъци по Закона за управление на
отпадъците – за услугата по събиране
и транспортиране на битови отпадъци
до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;
2. третиране на битови отпадъци,
необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както
и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци и/или други инсталации или
съоръжения за оползотворяване и/или
обезвреждане на битови отпадъци –
за услугата по третиране на битовите
отпадъци в съоръжения и инсталации;
3. поддържане на чистотата на
уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии
от населените места и селищните
образувания в общината, предназначени за обществено ползване – за
услугата по поддържане на чистотата
на териториите за обществено ползване в населените места и селищните
образувания в общината.“
§ 2. Чл. 18 се изменя както следва:
1. Ал. 4 се отменя.
2. В края на ал. 5 се добавя „, заедно
с поземлените имоти, върху които са
построени.“
3. Ал. 6 било: „Не се събира такса за услугата по сметосъбиране и
сметоизвозване за жилищни имоти и
дворни места на граждани и юридически лица, които няма да се ползват
и обработват през цялата година и
собствениците, респ. ползвателите с
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учредено вещно право на ползване са
подали декларация по образец за това
обстоятелство до края на предходната
година в Община Дългопол.”,
Става: „Освобождаването по ал. 5
е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с
пряката им богослужебна дейност.“
4. Създават се ал. 9 – 19:
„(9) Не се събира такса битови
отпадъци в частта за събиране и
транспортиране до съоръжения и
инсталации за тяхното третиране и
за част от услугата по третиране на
битови отпадъци в съоръжения и
инсталации, за имоти, в които общината не предоставя тези услуги и не
извършва разходи.
(10) Не се събира такса битови отпадъци в частта за събиране и транспортиране до съоръжения и инсталации
за тяхното третиране и за част от
услугата по третиране на битовите
отпадъци в съоръжения и инсталации, когато имотът е незастроен или
не се ползва през цялата година, ако
задължените лица са подали в отдел
„Местни данъци и такси“ декларация
по образец /Приложение № …./ в срок
до 31 октомври на предходната година.
(11) За придобити имоти през годината, които няма да се използват до
края на годината се подава декларация по образец в 2-месечен срок от
придобиването им.
(12) Не се събира такса битови
отпадъци в частта за събиране и
транспортиране до съоръжения и
инсталации за тяхното третиране,
когато задължените лица са сключили договор за обслужване с лица,
получили регистрационен документ по
Закона за управление на отпадъците
за събиране и транспортиране на
битовите отпадъци до съответните
съоръжения и инсталации, и са подали
декларация по образец до 31 октомври
на предходната година /Приложение
№2/
(13) Декларацията по чл. 15а, ал.
2, 3 и 4 се подава от един от собствениците /ползвателите/ на имота, но
трябва да бъде подписана от всички
собственици и ползватели, при учредено вещно право на ползване, а
при юридическите лица от представляващия.
(14) Задължените лица дават изричното си съгласие за извършване
на проверки относно декларираните от
тях факти и обстоятелства от общинска администрация и декларират, че
за вписване на неверни данни носят
наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
(15) Контролът по ал. 10 се осъществява съвместно от кметовете,
кметските наместници, длъжностни
лица от общинска администрация и

със съдействието на органите на МВР.
(16) Декларация, подадена извън
срока, определен в чл.18, ал. 10, 11
и 12 не поражда правни последици.
Такса битови отпадъци се заплаща
по общия ред.
(17) При промяна на някое от
обстоятелствата, което има значение
при определянето размера на таксата
за битови отпадъци, задължените
лица подават декларация по образец
в отдел „Местни данъци и такси“ в
7- дневен срок от възникването им.
(18) В случаите, когато след проверка извършена от служители на
общинска администрация се констатира, че недвижимия имот, за който
е подадена декларация по ал.2 или
ал.3, нарушителят дължи годишната
такса в пълен размер, определена по
надлежния ред за съответния имот
и глоба /имуществена санкция/ по
чл.123, ал.3 от ЗМДТ.
(19) Актовете за установяване на
административни нарушения по ал. 18
се издават от общинските служители
в отдел „Местни данъци и такси”, а
глобите или имуществените санкции
се налагат от Кмета на общината, по
реда на Закона за административните
нарушения и наказания.“
§ 3. Създава се нов чл. 18а:
„Чл. 18 а. (1) Размерът на таксата
за единица основа се определя в
левове за всяка календарна година
и се приема с решението на общинския съвет заедно с одобряване на
план-сметката.
(2) Основите за определяне на размера на таксата за битови отпадъци
за услугите по чл. 16, ал. 1 са:
1. за услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до
съоръжения и инсталации за тяхното
третиране - брой ползватели на услугата в имота;
2. за услугата по третиране на
битовите отпадъци в съоръжения
и инсталации - брой ползватели на
услугата в имота;
3. за услугата по поддържане на
чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и
селищните образувания в общината
- разгъната застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот.
(3) Основите определени в ал. 2
се прилагат от 1 януари на втората
година, следваща публикуването на
резултатите от преброяването на
населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.“
§ 4. Създава се нов чл. 18б:
„Чл. 18б. (1)При определяне на броя
ползватели на услугата в имота се
взема предвид броя на всички лица,
които използват недвижимия имот, а
именно:
1. Граждани/физически лица –

собственици, ползватели, наематели,
лица с настоящ адрес в недвижимия
имот, обитатели по смисъла на Закона
за управление на етажната собственост;
2. Предприятия/юридически лица –
собственици, ползватели, концесионери, наематели, лица, на които имотите
са предоставени за управление, заети
и наети от предприятията лица.
3. Заведения за хранене и развлечение, които не представляват
недвижими имоти по Закона за местните данъци и такси, собствениците
/ползвателите/ им са длъжни да
сключват договор с община Дългопол
за услугите по чл. 14 в срок до 1 месец
от началото на дейността за текущата
година, за времето на осъществяване
на своята дейност на територията на
община Дългопол.
(2) За определяне на броя ползватели на услугата в имотите, собственост на физически лица се използват
данните от резултатите от преброяването на населението и жилищния
фонд на Република България през
2021 г.
(3) За определяне на броя ползватели на услугата в имотите, собственост на юридически лица, представляващите подават декларация по
образец до 31 октомври на предходната година.
(4) При констатирано деклариране
на неверни данни по ал. 3 таксата се
заплаща в годишен размер изчислен
пропорционално върху по-високата
стойност на данъчната оценка или
отчетната стойност на имота. „
§ 5. Създава се нов чл. 18в:
„Чл. 18в. (1)Начинът за изчисляване
на размера на таксата за битови отпадъци при прилагане на основите по
чл. 18а, ал. 2, се извършва съобразно
приета наредба на Министерския съвет по чл. 66, ал. 3, т. 1 от ЗМДТ.
(2) Прилагането на основите по
чл. 18а, ал. 2 става след 1 януари на
втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването
на населението и жилищния фонд в
Република България през 2021 г., а до
тогава таксата за битови отпадъци се
определя както следва:
1. За жилищни, нежилищни и вилни
имоти на граждани и жилищни имоти
на предприятия
а) За услугата по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им
до инсталации и съоръжения за третирането им – пропорционално върху
данъчна оценка на имота, изчислена
по норми съгласно Приложение № 2
към ЗМДТ.
б) За услугата третиране на битови
отпадъци в съоръжения и инсталации – пропорционално върху данъчна
оценка на имота, изчислена по норми
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съгласно Приложение № 2 към ЗМДТ.
в) За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване – пропорционално върху
данъчна оценка на имота, изчислена
по норми съгласно Приложение № 2
към ЗМДТ.
2. За нежилищни имоти на предприятията
а) За услугата по събиране на битовите отпадъци и транспортирането
им до инсталации и съоръжения за
третирането им – пропорционално
върху отчетната стойност на имота,
изчислена по норми.

б) За услугата третиране на битови
отпадъци в съоръжения и инсталации – пропорционално върху отчетната стойност на имота, изчислена
по норми.
в) За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване – пропорционално върху
отчетната стойност на имота, изчислена по норми.
РЕШЕНИЕ 26 – 11
1.
Увеличава общата численост
на държавно-делегираната дейност
„Център за социална рехабилитация
и интеграция“ с 0.5 щ. бр.
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2.
Утвърждава структура на
„Център за социална рехабилитация
и интеграция“ :
Управител – 1 щ. бр.;
Социален работник – 1 щ. бр.;
Рехабилитатор – 1 щ. бр.;
Психолог – 1 щ. бр.;
Логопед – 0.5 щ. бр.;
Трудотерапевт – 0.5 щ. бр.;
Чистач-хигиенист – 0.5 щ. бр.;
3.
Възлага на Кмета на Община
Дългопол да извърши промяна, считано от датата на влизане в сила на
решението.
Следва

ПОКАНА

за
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА
2020 г. НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
На основание чл. 14 и чл.21,ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.35, ал.3 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за
следващи три години за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета
на Община Дългопол.

ПОКАНВАМ

Всички жители на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата
за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена и неправителствени организации за участие в общественото обсъждане за изпълнението на бюджета на община Дългопол
за 2020 г.
Обсъждането ще се проведе на 10.09.2021 г. от 17.00 часа в залата на Общински съвет
Дългопол (сграда №2).
С материалите по обсъждането можете да се запознаете в Информационния център на
общината или на електронен адрес www.obshtina@dalgopol.org
Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на
общината или на електронен адрес www.obshtina@dalgopol.org
За допълнителна информация, справки и въпроси на тел.0517 2 21 85,вътр.31
ЗЛАТИ СТАНЕВ ЗЛАТЕВ,
Председател на Общински съвет - Дългопол
Приложения:
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Горските пожари – как да се предпазим?

Гората е важна съставна част от
живата природа, която поддържа биологичното равновесие на планетата.
Тя дава убежище на животинските
видове, регулира въздушните течения
и валежите, предпазва почвите от
ерозия, пречиства въздуха.
Горските пожари нанасят сериозни
щети на стопанството и околната среда. Често водят и до човешки жертви.
Ето защо е необходимо да знаем причините за възникването им, как да се
предпазваме и как да действаме при
подобно бедствие.
Основни причини за възникване
на горските пожари са: небрежна,
непредпазлива или умишлена дейност
на човека или природни явления.
Най-честите причини са следните:
- Изхвърляне на неизгасени клечки
кибрит и фасове. Попаднали в узрелите жита, сухите
растения и сламата,
те лесно могат да ги
запалят.
- Небрежно боравене с огън от
работници, пастири,
излетници, туристи.
- Техническа неизправност на машините и превозни
средства, работещи
в гората.
- Детска игра с
огън.
- Самозапалване
на вещества и материали.
- Природни явления(мълнии).Късо
съединение и аварии на електрически
далекопроводи, които минават над и
в близост до горите. Неконтролирано
запалване на битови отпадъци или обширни части суха тревна растителност
в близост до горски масиви.
- Умисъл!!!
За да опазим зеленото богатство на
страната, стриктно трябва да спазваме
правилата за пожарна безопасност:
Не е допустимо изхвърлянето на
неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда!
Всички моторни превозни средства,
които навлизат в горите, трябва да са
технически изправни, с изпускателна
уредба, недопускаща отделянето или
изхвърлянето на искри.
Не трябва да се пали огън в гората,
освен на специално обезопасените и
обозначени за това места. (Преди да
запалите огън, се уверете, че имате
достатъчни количества вода или други

подръчни средства за загасяването му
при поява на вятър и при напускане
на мястото. Подгответе си тупалки - /
предварително/ от гума или /на място/
от зелени клони, с които да действате
в случай на пожар).
Не бива да се изхвърлят стъклени
бутилки - дефекти по тях могат да имат
ефекта на лупа, което да доведе до
запалване на сухи треви и растителни
остатъци. Недопустимо е паленето на
огън при наличие на силен вятър - той
е в състояние да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния, без
да имате възможност за навременна и
адекватна реакция. Разчистването на
сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването
им на определените за това места.
Забранено е унищожаването им на
място чрез изгаряне! За недопускане

на самозапалване прясното сено е
необходимо да се складира на купи
само след като изсъхне напълно.
За да се предотвратят пожари,
предизвикани от късо съединение на
далекопроводите, под тях трябва да
се оформят просеки в горите, които
да се поддържат свободни и чисти от
суха растителност.
Абсолютно е забранено паленето
на стърнищата. Собствениците на гори
трябва да знаят, че са задължени да
спазват и изпълняват всички лесоустройствени мероприятия, които са
предвидени в нормативната уредба по
отношение стопанисването на горите.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ГОРСКИ
ПОЖАРИ

Какво да правим, ако попаднем в
горски пожар?
Ако забележите признаци на пожар
в гората (дим, мирис на изгоряло и
пламъци), е необходимо бързо да
оцените обстановката - да се ориен-

тирате за мястото на възникване на
пожара, фронта и посоката на придвижване на горенето и скоростта на
разпространение.
При опасност от бързо усложняване
на обстановката трябва да потърсите
безопасен път да напуснете района на
пожара в посока обратна на вятъра
или покрай езера, реки и потоци.
След като избегнете първоначалната опасност, по най- бързия начин
трябва да подадете съобщение за
забелязания от вас пожар на тел.
112, в близка хижа или туристически
пункт, в местното лесничейство или в
кметството на населеното място.
Ако имате информация за хора,
пребиваващи в близост до огнището
на запалване, от вашето навременно
и точно съобщение зависи техният
живот.
Ако запалването е
в начална фаза, може
да го потушите с пръст,
пясък и тупалки от зелени клони.
Важно е да предпазите дрехите си от
запалване, особено ако
са от изкуствена материя, и задължително да
защитите дихателните си пътища с мокри
кърпи или други лични
предпазни средства
Последствията от
горските пожари са
многостранни:
Екологични - Обезлесяване и ерозия на почвите. Промяна на водния
отток, нарушаване на топлинния и
воден баланс на екосистемите. Унищожаване на уникални находища на
редки, защитени видове, ограничаване на биологичното разнообразие.
Влошаване на санитарното състояние
на горите. Намаляване поглъщателния капацитет на СО2.
Икономически - Похабяване на
горски ресурси след дългогодишно
инвестиране - загуба на дървесина.
Извънредно отделяне на средства
за ограничаване на вредните последствия. Намаляване продуктивността на земите и влошаване на
растежните условия. Намаляване
на приходите.
Социални - Влошаване на микроклимата и условията за стопанска
дейност. Спад в туристическия бизнес.
Ограничаване на възможностите за
поминък и обедняване на населението. Обезлюдяване на районите.
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На 15 август християнската църква
отбелязва Успение Богородично
На 15 август (28 август по стар
стил) се празнува Голяма Богородица или Успение Богородично,
Успение на Пресвета Богородица.
Отбелязва се краят и на Богородичните пости, като се разрешава
яденето на риба. На този ден
освен имениците, празнуват и
жените, които се молят на светицата да благослови семействата
им и да дава здраве на децата
им. Бездетните принасят курбан
с молба за майчинство.
Според поверията, на 14 август
вечерта, жените, които искали да
имат дете, молели Богородица
да им помогне, носели дарове и
оставали да преспят в църквите,
носещи нейното име. Те вярвали,
че тя ще им помогне да се сдобият с отроче. На 15 август всички
млади жени не трябвало да се
докосват до нищо с червен цвят,
за да не останат бездетни.
В църковните писания, стигнали
до наши дни, се разказва историята за смъртта на Богородица на
64-годишна възраст. Молейки се
един ден в Елеонската гора, пред
нея се явил Архангел Гавраиил,
който ѝ носел райско (палмово)
клонче и вестта за нейното въведение в Божието царство, което
ще се състои след 3 дни.
С голяма радост приела Божията майка тази вест, че най-после
нейното желание да се възвеси в
небесното царство и бъде заедно
със своя син, ще се изпълни. В
деня на нейното успение по нейна
молба се явили всички апостоли
с изключение на един, Тома. Той
дошъл след нейната смърт. Тя
помолила никой да не скърби за

нея, защото тя е щастлива и готова да поеме по отредения ѝ път.
На самия ден на нейната смърт
се явил и Господ Исус Христос
заедно с ангелите и светците, за
да я отведе със себе си.
Тялото на Света Богородица
било отнесено и погребано в
пещерата, намираща се до селото Гетсимания. На 3-тия ден
след смъртта й отворили входа
на пещерата, за да се прости и
апостол Тома с нея, но пещерата

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

била празна - Светата майка била
възкръснала.
Обредна трапеза: варено жито,
царевица, пшеница, пита, каша от
пиле, грозде, диня, мед.
Именици: Мария, Мара, Марена, Марилена, Мариан, Марияна, Борис, Богдан, Богдана,
Боян, Бояна, Богомил, Богомила,
Богомир, Богомира, Богослав,
Богослава, Божан, Божена, Божин, Божина, Божил, Божила,
Божидар, Божидара.
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ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ВИ КАНИ
НА ПРАЗНИКА НА ГРАДА

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА – 28.08.2021 г. (СЪБОТА)
Място: градски площад
Начало: 19:30 часа
Концертна програма с участието на ДЮДО „Дико Илиев“ –
гр. Дългопол, и местни фолклорни състави и изпълнители
Гост-изпълнители:
Фолклорна група от Република Молдова
Ансамбъл „Добруджа“

