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Осмокласничката Памела Трендафилова
Димитрова спечели европейски конкурс
В периода 11-13 октомври 2021 г. в Нова Горица, Словения, се проведе
поредната среща по проект „Европейското бъдеще е нашето бъдеще”,
по който община Дългопол е бенефициент и водещ партньор
Община Дългопол се включи активно в Четвъртата международна
среща от проекта, а представените дейности от всички партньори
бяха на тема „Аз съм европеец“. В
рамките на проведените срещи се
дискутираха въпроси, свързани с
това как да мотивираме хората да
бъдат активни европейци. Фокусът
на проведените дискусии бе насочен
към младите хора, тяхното образование и европейско мислене. Много от
дейностите се проведоха именно с
участието на ученици от гимназията
в Нова Горица, които дебатираха
по актуални теми свързани с представителството на младите хора в
Европарламента.
Една от дейностите по този проект
бе конкурсът на тема „Аз съм Европеец“, който стартира от 01.10.2019
г. и бе обявен в сайта на общината
Следва на 3 стр.

Чешмата „Утуля“ като символ
на културното наследство 6 стр.
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Сефер до Шумен и обратно
Районно мюфтийство – Варна,
организира еднодневна екскурзия до
Шумен с образователна цел. Децата
от Коран курсовете на селищата
Партизани, Лопушна и Камен дял
бяха развълнувани да изживеят и
да следват айетите на Всевишния
Аллах: „Ходете по земята и вижте
какъв бе краят на предишните хора!“
[Рум:42] и „Вървете по земята и
вижте как Той начева творението!“
[Анкебут:20].
Маршрутът на малките изследователи беше до гр. Шумен. Там те
посетиха паметника „Създателите
на българската държава“, известен
също като „1300 години България“
и Шериф Халил паша джамия,
известна повече като Томбул джамия. След това посетиха „Духовно
училище – Нювваб“ и се разходиха
в центъра на града. По време на
екскурзията заедно с децата бяха
наместник мюфтията Октай Хашим и
имам-хатибът на с. Партизани Юсуф
Низамоглу.
Районният мюфтия на Варна Исмаил Ахмедов поднася искрените си
благодарности към кмета на община
Дългопол Георги Киров Гергиев за
осигурения транспорт и също поднася благодарности към директора
и учителите на ДУ „Нювваб“ - гр.
Шумен, за гостоприемството им.
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Осмокласничката Памела Трендафилова
Димитрова спечели европейски конкурс
Продължение от 1 стр.

и фейсбук страницата ни и в който
взеха участие младежи от България,
Словения, Италия и Португалия. В
Нова Горица бяха сформирани екипи
от жури, което отличи първите места
в категориите рисунка, есе, фотография и видеоклип.
В категорията рисунка, която
бе най-оспорваната и с най-много
участници, община Дългопол е победител. Неин представител беше
Памела Трендафилова Димитрова от
гр. Дългопол, която е ученичка от VIII
клас на СУ „Св. Климент Охридски“.
Конкурсът имаше за цел да повиши чувството за принадлежност
към Европа, да повиши разбирането
на ползите от Европейския съюз,
междукултурния диалог и взаимното
разбирателство, да повиши европейския дух, да насърчи мисленето за
бъдещето на Европа.
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Решения на Общински съвет – Дългопол
ПРОТОКОЛ № 29 от заседание
на 30.09.2021 г.
РЕШЕНИЕ 29 – 12
1. Общински съвет - гр. Дългопол
дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе за проектиране
и за учредяване право на прокарване
и сервитут за линеен обект „МКРУ
20kV до стълб преди „ТП-1 Поляците“, захранено от съществуващ
ВЕЛ 20kV извод „Арковна“, и БКТП
20/0,4kV 2х1000kVA оборудвано
с 2х630 kVА в ПИ 57457.129.79, и
ВКЛ 20kV от МКРУ до БКТП“ през
следните имоти от кадастр. карта на
землището на с. Поляците, собственост на Община Дългопол:
- 57457.20.5 (с НТП „масища,
мери“) – стопанисвано от общината,
ОПФ
- 57457.20.8 (с НТП „масища,
мери“) – стопанисвано от общината,
ОПФ
- 57457.20.11 (с НТП „полски
пътища“) – публична общинска
собственост на Община Дългопол
- 57457.20.246 (с НТП „полски
пътища“) – публична общинска
собственост на Община Дългопол
- 57457.26.11 (с НТП „пасища,
мери“) – стопанисвано от общината,
ОПФ
- 57457.26.503 (с НТП „полски
пътища“) – публична общинска
собственост на Община Дългопол
- 57457.20.577 (с НТП „полски
пътища“) – публична общинска
собственост на Община Дългопол
- 57457.26.601 (с НТП „пасища,
мери“) – стопанисвано от общината,
ОПФ
- 57457.26.603 (с НТП „дерета“)
– частна общинска собственост на
Община Дългопол
- 57457.74.70 (с НТП „полски
пътища“) – публична общинска
собственост на Община Дългопол
- 57457.75.253 (с НТП „дерета“) –
публична общинска собственост на
Община Дългопол
- 57457.95.622 (с НТП „пасища, мери“) – публична общинска
собственост, земи по чл.19 ат ЗСПЗЗ
- 57457.128.504 (с НТП „пасища,
мери“) – стопанисвано от общината,
ОПФ
- 57457.129.71 (с НТП „пасища, мери“) – публична общинска
собственост, земи по чл.19 ат ЗСПЗЗ
- 57457.129.78 (с НТП „други територии заети от селското стопанство“)

– частна общинска собственост,
земи по чл.19 ат ЗСПЗЗ
-57457.129.503 (с НТП „полски
пътища“) – публична общинска
собственост на Община Дългопол
- 57457.131.503 (с НТП „полски
пътища“) – публична общинска
собственост на Община Дългопол
Предварителното съгласие е със
срок на валидност 2 години.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от
ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.5 във вр.
с чл.59 и чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ и
на осн. чл.124б, ал.1 ЗУТ, Общински
съвет - Дългопол
РЕШИ:
2. Общински съвет - гр. Дългопол
одобрява задание и разрешава изработване на Подробен устройствен
план – Парцеларен план за „МКРУ
20kV до стълб преди „ТП-1 Поляците“, захранено от съществуващ
ВЕЛ 20kV извод „Арковна“, и БКТП
20/0,4kV 2х1000kVA оборудвано с
2х630 kVА в ПИ 57457.129.79, и ВКЛ
20kV от МКРУ до БКТП“.
- ПУП-ПП 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.
- При изготвяне на ПУП да се
съобрази бъдещото застрояване на
засегнатите имоти със съществуващите енергийни съоръжения и съответстващите им сервитутни зони
- Възложителят да подаде уведомление в РИОСВ за определяне
на приложимата процедура по екологична оценка.
- Проектът се внася в общината
за одобряване след издаване на
решение за утвърждаване на трасе
за проектиране от Комисията по
чл.17 от ЗОЗЗ.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ
настоящото решение не подлежи
на оспорване.
Решението да се разгласи по реда
на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ с обявление,
което да се постави на определените
за това места в сградите на Община
Дългопол и 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 29 – 13
1. Общински съвет – Дългопол
определя Съвет по въпросите на социалните услуги в следния състав:
Председател: Мариана Николаева – Заместник-кмет на Община
Дългопол
Членове:
1. Ферхан Хасан – Началник отдел ОХД;
2. Дешка Тодорова – Директор
Общинско социално предприятие
„Домашен социален патронаж“;
3. Денница Димитрова – Главен
експерт ИПА
4. Представител на ДСП - Веселина Георгиева Стоянова – Директор
Дирекция „Социално подпомагане“
– гр. Провадия
5. Представител на РЗИ – Севдалина Жекова Иванова – Главен
инспектор в дирекция „Обществено
здраве“, отдел „Държавен здравен
контрол“
6. Представител на МВР – Росен
Маринов Хинев – Инспектор ДПС
в Участък Дългопол при РУ - Провадия.
2. Възлага на кмета на общината
осъществяването на дейностите, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 29 – 14
1. Приема уточнения план по приходната част на бюджета за 2021г. в
размер на 20 237 293лв., съгласно
кол.5 от Приложение №1 и кол.8 от
Приложение №2 неразделна част
от решението.
2. Приема уточнения план по разходната част на бюджета за 2021 г.
в размер на 20 237 293 лв., в т.ч. за:
- делегирани държавни дейности
– 11 075 572 лв. /кол.5 от Приложение №3/
- местни дейности – 8 005 076 лв.
/кол.8 от Приложение №4/
- дофинансирани държавни дейности със собствени приходи – 1 156
645 лв., /кол.8 от Приложение №4/.
3. Приема уточнения план по капиталовата програма по източници
на финансиране в размер на 8 689
153 лв., съгласно Приложение №5.
4. Приема актуализирания индикативен годишен разчет за сметките
за средства от ЕС, съгласно Приложение №6.
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5. Приема актуализираната финансова план-сметка на разходната
част на бюджета за 2021г. по кметства, съгласно Приложение №7.
6. Задължава кмета на общината
да актуализира бюджета за 2021г.
по пълна бюджетна класификация.
РЕШЕНИЕ 29 – 15
1. Уточнения годишен план към
31.12.2020г. по бюджета на община
Дългопол по дейности, функции и
параграфи от Единната бюджетна
класификация в размер на 19 274
214 лева.
2. Отчета за изпълнението на
бюджета на община Дългопол за
2020 година по прихода и разхода в
размер на 14 798 724 лева, съгласно
Приложения №№ 1,2 и 3;
3. Отчета за капиталовите разходи към 31.12.2020 година, съгласно
Приложение №4;
4. Отчета за изпълнението на
сметките за средства от Европейския съюз за 2020 година, съгласно
Приложение №5;
5. Годишния отчет за състоянието
на общинския дълг към 31.12.2020
година, съгласно Приложение №6.
РЕШЕНИЕ 29 – 16
1. Дава съгласие за закупуване на
лек автомобил за нуждите на Община Дългопол с прогнозна стойност
до 10 000 лв. без ДДС.
2. Възлага на Кмета на община
Дългопол да предприеме съответните действия за изпълнение на
настоящото решение.
РЕШЕНИЕ 29 – 17
1. Дава съгласие за сключване
на договор за ползване под наем
на лекотоварен автомобил.
2. Определя месечен наем до 300
лв. с 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 29 – 18
I. На основание чл. 21, ал. 1, т.
12 от ЗМСМА 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 годишен
план за ползване на дървесина
в горските територии – общинска
собственост за 2021г., съгласно
приложение №1 към настоящото
решение.

II. На основание чл. 5, ал.3 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, определя ползването на
дървесината от отделите от горския
фонд – общинска собственост за календарната 2021г., 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 горски територии –
държавна и общинска собственост,
и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти.
III. Възлага и упълномощава
кмета на община Дългопол, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за Горите и чл. 5, ал. 1, т. 2
и чл. 12, ал. 1, т.1 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, 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 2021г.
Определя критерий за оценка на
офертите – най-ниска цена, като
началната цена е не по-висока от
24 (двадесет и четири лева)/ пл.м3
без включен ДДС.
IV. Общински съвет – Дългопол,
на основание чл. 21, ал. 1 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 2021 г. дървесина от горските
територии, собственост на Община
Дългопол, след предоставяне на
около 750 пр. куб. м. на общинската администрация и звена на
бюджетна издръжка.
V. В изпълнение на утвърдения
Горскостопански план на Община
Дългопол през 2021 г. да се извърши
подпомагане на естественото възобновяване на горите чрез изсичане
на подлес в отделите от годишния
план за ползване на дървесина за
2021 г., чрез провеждане на открит
конкурс, при критерий за оценка на
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офертите – най-ниска цена, като
началната цена е не по-висока от
45 (четиридесет и пет) лева/дка
без ДДС.
VI. Възлага и упълномощава
кмета на община Дългопол или
упълномощени от него лица, да
осъществяват цялостен контрол
върху продажбата на дървесина от
склад по утвърдения ценоразпис.
РЕШЕНИЕ 29 – 19 – 1
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 400 лв. на А. Р. Н.
2. Възлага на Кмета на Общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 29 – 19 – 2
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 50 лв. на И. Ю. И.
2. Възлага на Кмета на Общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 29 – 19 – 3
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 50 лв. на Ф. А. К.
2. Възлага на Кмета на Общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 29 – 19 – 4
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 150 лв. на А. М. О.
2. Възлага на Кмета на Общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 29 – 19 – 5
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 200 лв. на Р. А. М.
2. Възлага на Кмета на Общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 29 – 19 – 6
Отказва да отпусне еднократна
помощ на заявления с:
1. Отказва да отпусне еднократна помощ на Заявление с Вх. №
9400-2473/16.09.2021 г. от Е. А. А.,
адрес….
2. Отказва да отпусне еднократна помощ на Заявление с Вх. №
9400-2463/15.09.2021 г. от Д. С. Д.,
адрес….
3. Отказва да отпусне еднократна помощ на Заявление с Вх. №
9400-2308/30.08.2021 г. от А. Т. Д.,
адрес….
4. Отказва да отпусне еднократна помощ на Заявление с Вх. №
9400-2243/24.08.2021 г. от К. М. А.,
адрес….
5. Отказва да отпусне еднократна помощ на Заявление с Вх. №
9400-2263/24.08.2021 г. от Ф. А. Е.,
адрес….
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Чешмата „Утуля“ като символ
на културното наследство

На 16 октомври т.г. в читалището на с. Аспарухово
пред местната общност
беше представен проектът
„Живата вода на Утуля“ на
експедиционния екип на СУ
за ХНИ „Константин Преславски“ – Варна, финансиран от Фондация „Благотворител“. Учениците показаха
отдаденост към дейностите,
ръководени и вдъхновени
от своята учителка Адреяна
Янкова.
Ето какво написаха участниците от екипа за него:
„Денят е специално избран, защото е празничен
за селото и решихме да
благодарим за съхранената
фолклорна култура, с която
ченгени ни възпитават в
свои културни наследници,

и за достойния пример,
който ни дават. С вълнение
представихме кратка презентация за същността на
проекта, показахме как се е
променила чешмата Утуля
след ремонтните дейности и
обявихме, че това е нашият
дар за всички тях. Показахме
изработените информационна и указателна табела
и обещахме да реализираме
и другия ни голям проект за
културен маршрут в Аспарухово. Засвидетелствахме
благодарността си на нашите спомоществователи и им
връчихме свидетелства за
дарение.
Събитието беше съпътствано и от фотоизложба
„Нашето Аспарухово“, уловила ценни експедиционни

моменти с автор Иван Кънев
- дългогодишен участник в
експедицията и част от екипа, работил по създаването
и реализирането на проекта.
Дъждовният ден стана

по-ярък от споделената емоция и по-топъл с усмивките
на присъстващите. Благодарим на всички, които ни
помогнаха да сбъднем това
събитие!“.
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Въвеждане на Пресветая Богородица в храм
Ден на християнското семейство и християнска младеж
На 21 ноември Православният християнски свят чества
ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРЕСВЕТАЯ БОГОРОДИЦА В ХРАМА.
Тогава честваме и ДЕНЯ
НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО И ХРИСТИЯНСКА
МЛАДЕЖ. Когато пречистата
Дева навършила три години,
праведните ѝ родители изпълнили обещанието, което дали
пред Бога, преди още тя да се
роди. Затова те тържествено
въвели своята дъщеря в Божия Йерусалимски храм да я
посветят на Бога. Древните
отци на Църквата, като възпяват Въведение Богородично
със свещени песни, разказват
как Йоаким и Ана събрали
своите роднини и приятели;
млади девойки със свещи
в ръце вървели към светия
храм, а след тях родителите
водели пречистата Дева и я
довели до Йерусалимския
храм. Първосвещениците
и служителите в храма ги
посрещнали с пеене на свещени химни. Свети Герман,
патриарх Цариградски, казва
: „Принасям на Господа моя
обет, произнесен в скръб чрез
моите уста. Затова събрах
свещеници и сродници и им
казвам: „Радвайте се с мене!
Сега аз се явявам пред вас
майка, довеждам дъщеря си
и я предавам не на земен
цар, а на Бога, Небесния
Цар“. Светата Дева била поставена на първото стъпало
пред храмовия вход и, за
почуда на всички присъстващи, неподдържана от никого,
тя се изкачила свободно по
15-те стъпала и се спряла на
най-горното. Първосвещеник
Захарий въвел пречистата
Дева в Светая Святих, къде-

то влизал веднъж в годината
само първосвещеникът. Праведните родители принесли
дарове на Бога и след това,
като получили благословение
от свещениците, се върнали
с роднините си в Назарет.
Света Дева Мария живеела
при храма. Там в отделни
помещения живеели млади
девойки, посветени на Бога,
също така и вдовици, които
служели в храма, подобно на
пророчица Ана. Тук живеели
странници и пришълци. Към
тях се присъединила и Света
Ана, майка на Света Богородица, която овдовяла скоро
след въвеждане на пречистата
Дева в храма. Тя живяла кратко време със своята пресвета
Дъщеря. Скоро и тя починала.
Светата Дева се възпитавала
под надзора на по-възрастните благочестиви девойки,
опитни в Светото Писание

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

,работа и ръкоделия. Тя усърдно се трудела, непрестанно
се молела, обичала да чете
Светото Писание. По такъв
начин тя се готвела за своето
високо назначение. Църквата
я нарича прекрасна зора, от
която изгряло Слънцето на
правдата. „Дух Светий“ - говори свещената песен - осветил
тази, която пребъдвала вътре
в храма и била хранена с
небесна храна“. Когато пречистата Дева стигнала до
възраст, на която девиците,
които се възпитавали при
храма, обикновено се връщали в света и се омъжвали,
свещениците поискали тя да
постъпи по същия начин. Но
пресвета Дева им открила
своето желание - да посвети
себе си в Бога и да не встъпва
в брак. Тогава те, по внушение
от Светия Дух, я сгодили за
престарелия Йосиф, роднина

на нейните родители. Той станал покровител на пречистата
Дева и уважавал обета, който
тя дала пред Бога. Иконата
„Въведение на Божията майка“ представя тригодишната
Светата Дева възкачваща
се по стъпалата и влизаща в
храма. Изобразеното на тая
икона събитие трябва да ни
внушава желанието да водим
децата си в храма Божи, от
млади години да ги учим на
молитва и слушане Светото
Писание, за да могат и те да
растат в благочестие и все
по-високо да се издигат по
стъпалата на добрите дела и
благочестивите помисли. На
този светъл празник честваме и Деня на християнското
семейство и християнската.
Иконом Иван Иванов
Храм „Свети Преподобни
Йоан Рилски Чудотворец“
- град Дългопол

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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Посланикът на САЩ Херо Мустафа
се срещна с български кметове
Местната власт е едно от най-важните неща, за да
има действаща демокрация, заяви посланик Мустафа
Посланикът на САЩ в България Херо Мустафа се срещна
с кметове от Асоциацията на
българските черноморски общини, за да обсъдят културни
и енергийни инициативи, както
и перспективите за сътрудничество и развитие в сферата
на бизнеса, околната среда и
туризма и да дадат тласък на
връзките между хората от САЩ
и България.
Община Дългопол бе представена от кмета Георги Геор-

гиев.
Местната власт е едно от
най-важните неща, за да има
действаща демокрация, заяви посланик Херо Мустафа. Срещата беше част от
посещението на посланика
на българското Черноморие,
което включваше обиколка на
съвместния българо-американски проект Ветроенергиен парк
„Свети Никола“ и откриването
на пътуващата фотоизложба,
посветена на американския

Югозапад, на българския фотограф и журналист Антони
Георгиев. Фотографиите са
изложени в Американския кът
в Регионалната библиотека
„Пенчо Славейков“ във Варна.
Посолството на САЩ в България е горд партньор на българския Черноморски регион,
като подкрепя широк спектър
от образователни, културни,
икономически и отбранителни
проекти в региона, съобщиха
от институцията.

