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Кметът на община Дългопол Георги Георгиев:

Възрастните хора от дома в с. Рояк
ще бъдат подслонени през зимата

Трагедията, която
отне 9 човешки
живота, показа
истинското лице на
човешката солидарност и даде възможност институциите
тук да работят в
синхрон

Подробности на 3, 4 и 5 стр.

В 17:30 ч. на 22 ноември 2021 г. в Дома за възрастни
хора в с. Рояк възникна пожар, в резултат, на който, за
съжаление, починаха 9 души. Загубата им е трагедия
за семействата им, на които изказвам най-искрените си
съболезнования.
Благодаря на всички жители на община Дългопол,
които се включиха всеотдайно и безкористно в спасяването на хората от дома.
Изказвам специални благодарности на жителите
на с. Рояк, които заедно с персонала на дома първи
се впуснаха в пожара и изведоха възрастните хора от
горящата сграда, спасявайки живота им.
Благодаря на момчетата от Служба „Пожарна безопасност“ за проявения професионализъм при потушаване
на пожара.
Благодаря на служителите от полицейски участък –
Дългопол, за помощта им при извеждането от дома и
настаняването на възрастните хора в с. Аспарухово.
Благодаря на медиците от Спешна помощ и на хората
от Доброволното формирование към община Дългопол.
Благодарение на усилията на всички институции и
доброволци, след като настанихме хората в село Аспарухово.
Сред доброволците имаше мъже, жени и деца от
цялата община, общински съветници от различни политически сили, кметове и кметски наместници. Всички те
действаха заедно в името на това да помогнат за настаняването на хората, без значение кой каква длъжност

заема, кой каква религия изповядва или коя политическа
сила подкрепя.
Д-р Сабриев и д-р Иванов прегледаха възрастните
хора и им оказаха първа помощ.
Група жени и млади момичета от Дългопол донесоха
хранителни продукти и приготвиха вечеря и напитки за
настанените.
На следващия ден бе обявена и дарителска кампания, с която се събраха много дрехи, обувки, завивки,
спално бельо, санитарни материали и всички вещи от
първа необходимост.
На всички Вас
– доброволци и
дарители, искам да
кажа едно голямо
БЛАГОДАРЯ!
Благодаря Ви,
че върнахте вярата
на много хора, че
когато сме задружни успяваме, че
докато има Човеци, България ще
я бъде!
Бъдете здрави и
благословени!
С уважение,
Георги Георгиев, кмет на община Дългопол
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Кметът на община Дългопол Георги Георгиев:

Възрастните хора от дома в с. Рояк
ще бъдат подслонени през зимата

Трагедията, която отне 9 човешки живота, показа истинското
лице на човешката солидарност и даде възможност
институциите тук да работят в синхрон
“Оказваме съдействие ремонтът на
покрива да започне възможно най-скоро, увери кметът на община Дългопол
Георги Георгиев след трагичния инцидент с възрастните хора, които оцеляха
от пожара в Дома за стари хора „Топъл
дом“ в с. Рояк. Те бяха настанени в общинския хотел в село Аспарухово, но
временно, за не повече от 6 месеца”.
Според кмета изгорелият покрив
на дома може да бъде ремонтиран, а
вече има и кампания за събиране на
средства. През това време оцелелите
от пожара възрастни хора ще останат в
хотелската част в с. Аспарухово.
„Фирмата, която обслужва дома, ще
си покрива разходите в хотела, които
са нормални - ток, вода и други консумативи, както и обичайните разходи за
ремонт, поддръжка на сградата, така
че хората могат да бъдат спокойни, че
техните родители има къде да останат
за през зимата. Същевременно оказваме съдействие на фирмата, която е
в Рояк, да започне възможно най-бърз
ремонт на покрива“, поясни Георги
Георгиев. А едва ли той или някой от
общината ще забравят как огнената
стихия предизвика задушаване и отне
живота на 9 души от дома.
Всичко започна на 22 ноември вечерта. Около 17:30 часа облак от гъст дим
се издигна над дървения покрив на сградата. Огънят тръгва от подпокривното
помещение и бързо обхваща дърве-

Марио Смърков и Георги Георгиев

ната конструкция.
След подадения
сигнал на място
се отправят 6 пожарни, екипи на
полицията и Бърза
помощ, тръгва и
доброволческият
отряд от Дългопол.
„Живея точно
срещ у Д ома за
възрастни хора,
Мехмед Кодран
разказа на място
кметът на селото
Мехмед Кодран. Вечеряхме и тъкмо
смятахме да си лягаме, когато започна
нещо да пука, да гори. Аз първоначално не го видях, защото къщата ни е в
по-ниската част, а там където е започнал
да гори пожарът, е в задната част на
сградата. Получихме информацията
някъде към 18 часа. Когато излязох на
улицата, вече видях пламъците. Първите, които се притекохме на помощ,
бяха магазинерът и неговият син, които
тръгнаха да помагат на възрастните
хора. След няколко минути дойде и
първата пожарна. Много от младите
момчета от селото се включиха в евакуацията на хората от дома. Доколкото
разбрах, сестра Боева е била там на
смяна и също е помогнала много за
евакуацията”.
Още в първите минути хората от
селото се притекоха на помощ. Много
младежи зарязаха всичко и дойдоха да

помагат. Сред тях
бяха Селим Хасанов, Мерт Ахмед
и Октай Османов,
както и 16-годишният им приятел
Фуркан Тансел.
Те разказаха,
ч е вл и з а й к и в
дома, са обяснили на живеещите
в него, че трябва
Милена Мазурик
да ги евакуират по
най-бързия начин
извън сградата, защото е възникнал
пожар. Успели да вдигнат някои заедно
с чаршафите, други с одеялата, трети
на инвалидни колички, но успели да
изкарат всички навън. А в дома живеят
и хора със старческа деменция.
„Обадиха ми се, че трябва спешно
да помогнем на жените от дома за
възрастни хора, налагаше се да ги
завием, защото сред тях има е болни“,
допълни Тюркян Хасаналиева, която
също се включи активно в спасителната
операция. „Излязох към 18:30 часа, а
се прибрах около 21:00, допълва младата жена, която оставя болното си
дете у дома, за да помогне. Включва
се активно и успява да изведе редица
трудноподвижни жени, на някои дава
вода, други ги облича или помага да
излязат на безопасно място.
Още същата вечер на място пристигнаха кметът на общината Георги
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Георгиев и Тихомир Тотев – директор
на Регионална дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“.
Назначена е пожаро-техническа и съдебно-медицинска експертиза. Според
първоначалния оглед в таванските
помещения е възникнал пожар.
„Огънят най-вероятно е лумнал от
дървения покрив“, допълни кметът на
селото Мехмед Кодран. Според него
през последните часове преди инцидента е имало на няколко пъти срив
на електроподаването.
„Първоначално бе получена информация, че има и двама тежко ранени
от пожара, допълни Милена Мазурик
– директор на дома за възрастни хора
в селото. - Истината е, че те преди
това бяха настанени в болница и нямат съпричастност към инцидента.
Мога да потвърдя, че в дома имаше 59
човека – от 65- до 90-годишна възраст.
Имаме и 7 души персонал, който реагира адекватно в сложната ситуация.
За съжаление, вследствие на пожара
загинаха 9 души. Аз самата научих
по-късно за инцидента, но дойдох веднага. Помогнах останалите обитатели
да бъдат настанени в хотелската база
на общината в с. Аспарухово“.
На следващия ден след трагичния
инцидент на мястото дойде и областният управител Марио Смърков, придружаван от кмета на общината Георги
Георгиев. Той се запозна с детайлите по
случая и поясни, че ще се търсят възможности за настаняване на останалите
обитатели от дома в други домове за
възрастни хора във Варненска област.
Г- Смърков отиде на място и в с. Аспарухово с условията при които временно
са настанени останалите обитатели.
Там зам.-кметът на общината Мариана
Николаева бе създала необходимата
организация за нормалното настаняване на хората от дома.
Със своя заповед кметът Георгиев бе
обявил 23 ноември за ден на траур в
цялата община. Същевременно в с. Аспарухово дойде и Димитричка Кънчева
– директор на Териториалната агенция
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Министър Гълъб Донев посети настанените възрастни хора в общинския
хотел в с. Аспарухово
са социално подпомагане във Варна. възрастни хора в с. Рояк. Те посетиха
Тя, заедно със свои колеги, донесоха и общинския комплекс в с. Аспарухово,
дрехи, бельо и всичко необходимо за за да се срещнат с настанените там
възрастни хора и ги подпомогнат с
настанените възрастни хора.
В късните следобедни часове при каквото е нужно.
Два дни по-късно във всички джамии
старите хора в хотелската част дойде и
вицепремиерът и министър на труда и в страната бе отслужена молитва и
социалната политика Гълъб Донев. Той помен за трагично загиналите в дома
бе категоричен, че настанените хора ще за възрастни хора.
Рицарите от Ордена на тамплиерите
останат там колкото е необходимо и че
държавата ще подпомогне възрастните, на Велик Приорат България също оргакоито са останали без лични документи низираха дарителска акция в помощ на
и дрехи заради огнената стихия. Ще възрастните обитатели на дома, спасебъдат подпомогнати и близките на ни от пожара. Със средствата, събрани
по инициатива на командериите „Цар
загиналите.
Много от хората от дома са с деме- Калоян“ - Варна, и „Рила“ - Дупница, са
нция и се нуждаят от 24-часова грижа. закупени топли завивки и зимни обувки
Близките им споделиха, че няма места за пострадалите.
в други социални заведения наблизо,
а грижата за болните хора е повече от
необходима. Пред медиите Хрисимира
Милкова, родина на възрастна жена
от старческия дом, сподели, че „Някой
специалист трябва да се грижи за тях,
а не просто близките да отидат и да си
приберат роднините. Къде да ги водим
тези роднини? Моите деца се страхуват
от баба си, защото тя е с Алцхаймер,
В сградата, в която днес се посъчетана с деменция. Това е възможно
мещава Домът за възрастни хора
най-лошата комбинация. Изборът е или
моите деца, или майка ми, за съжале“Топъл дом”, някога се е помещавание, това е истината“.
ло местното училище. В книгата
Много хора от общината се включиха
си „Рояк. Огнената пътека на млаи в инициативата, подета в социалните
достта“ Али Лятифов разказва, че
мрежи, която даде възможност да се
през 1961 г. е завършен строежът
съберат дрехи за пострадалите. Инина новата училищна сграда. Нарициативата е подета от Ралица Колева
чала се е „Тевфик Фикрет”. Това
във Facebook и даде невероятен отзвук.
е псевдоним на Мехмед Тевфик
„Постоянно ми звънят и това ни прави
(1867–1915), османски поет, козадружни в такива ситуации“, допълва
гото определяли като „баща на
момичето. Зам.-кметът на Дългопол Матурската поезия“. От учебната
риана Николаева допълни, че храната
1962–1963 г. училището става
за оцелелите от пожара се осигурява от
основно, но за съжаление, през 1978
фирмата, която има договор за кетъринг
г. е закрито. Община Дългопол
с дома за стари хора в село.
продава свободната сграда чрез
На 24 ноември в църквата в с. Аспатърг. Отначало там е отворен
рухово, Варненският и Великопреславресторант. По-късно, през 2016
ски митрополит Йоан и отец Георгий
г., се настанява Домът за стари
Марио Смърков и Димитричка Стоименов отслужиха заупокойна мохора „Топъл дом“.
литва
в
памет
на
загиналите
в
пожара
Кънчева

Сградата на
старческия дом
някога е била
училище
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Младежите, които спасяваха в първите часове
възрастните хора от Дома за стари хора в
с. Рояк получиха благодарности и награди

Има екстремни ситуации в живота
на всеки човек, които изкарват на показ скрити и неподозирани негови качества. В такива моменти Съдбата ти
предоставя възможност да покажеш
дали си добър или лош, егоист или
човеколюбец, страхливец или герой.
За четирите момчета от с. Рояк – Фуркан Тансел Фикретов, Мерт Ахмедов
Гюргелиев, Октай Осман Шабан и
Селим Хасанов Селимов, никой не
се съмнява, че са герои. Да загърбиш
инстинкта за самосъхранение и да
се хвърлиш в горящата сграда, за да
помогнеш на тези, които не могат да
си помогнат сами, е върховен израз
на човеколюбие и саможертва. Тяхната постъпка ни дава увереност и
гордост, че младото поколение притежава онези най-важни нравствени
добродетели, на които се крепи
всяко общество. И въпреки многобройните благодарности, покани от
телевизии и известни личности, те
си остават обикновените момчета,
които са мислели единствено за
хората, които имат нужда от тяхната
помощ в този критичен момент. За да
изрази обществената благодарност
и възхищение ОбС- Дългопол, взе
решение и награди малките храбреци с грамоти и парична награда. И

макар да са го чували всекидневно
в последвалите дни, още веднъж
едно огромно БЛАГОДАРЯ!!! за вашето ЧОВЕКОЛЮБИЕ и СМЕЛОСТ,
Ви казват всички жители на община
Дългопол.
Благодарствени грамоти и книги
получиха от областния управител
Марио Смърков и от Ирена Радева
- началник на Регионалното управле-

ние на образованието, четиримата
ученици от СУ „Св. Климент Охридски” в Дългопол.
„Техният жест е проява на изключително висока гражданска доблест
и съзнание. Постъпката им е достойна за уважение и пример за всички
възрастни и техните връстници. Те за
няколко часа са пораснали толкова
много, колкото много от нас за цял
живот не могат да пораснат“, каза
Марио Смърков.
Фуркан Тансел, Селим Селимов,
Мерт Ахмедов и Октай Османов не
смятат, че са герои, вярват, че всеки,
който види човек в беда, би постъпил по същия начин. И четиримата
са категорични, че и за секунда не
са поколебали, когато са влезли в
горящата сграда.
Младежите, участвали активно в
спасителната операция в първите
часове на пожара, бяха наградени
и от Рицарите от Ордена на тамплиерите на Велик Приорат България.
Всяко от момчетата получи 24-инчов
компютърен монитор, външна камера и почетна грамота за извършената
рицарска постъпка.
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Решения на Общински съвет – Дългопол
Протокол № 30 от заседание
на Общински съвет – Дългопол,
на 29.10.2021 г.
РЕШЕНИЕ 30 – 12
1. Дава съгласие Община Дългопол
да кандидатства с проектно предложение по покана №3 „Климат“ по
Резултат 4: „Повишена способност
на местните общности да намаляват
емисиите и да се адаптират към променящия се климат“, като партньор
на община Каварна.
2. Одобрява партньорите по проекта: община Каварна, община Долни
чифлик, община Бяла, община Несебър, община Приморско, АБЧО и
NCE Smart Energy Markets, Норвегия.
3. Дава съгласие за сключване на
Партньорско споразумение с Кандидата и партньорите.
4. Упълномощава Кмета на Общината да подпише Партньорското споразумение с Кандидата и партньорите.
5. Възлага на Кмета на Община
Дългопол да извърши необходимите
действия по изпълнението на взетите
Решения.
РЕШЕНИЕ 30 – 13
1. Дава съгласие за нуждите на
общинска администрация Дългопол
да бъде сключен Договор за наем
на автомобил марка ДЖИП ЧЕРОКИ, цвят зелен, с регистрационен
номер № В2053СР, идентификационен номер на превозното средство
1J4F8B8LL254784 и номер на двигателя J8SB814F052773, между собственика Николай Йовчев Николаев,
живущ с. Царевци, община Аврен и
Община Дългопол, при месечен наем
в размер на 1,00 лев, платим еднократно за една календарна година.
2. Определя едногодишен срок на
договора, считано от датата на подписването му.
3. Неразделна част от Решението
са следните документи:
• Писмено съгласие от представляващия собственика на автомобил
марка ДЖИП ЧЕРОКИ, цвят зелен, с
регистрационен номер № В2053СР,
идентификационен номер на превозното средство 1J4F8B8LL254784 и
номер на двигателя J8SB814F052773.
• Проект на договор за наем.
• Свидетелство за регистрация.
4. Упълномощава Кмета на общината и го задължава да извърши необходимите действия по изпълнението
ПИ с идентификатор

на Решението.
РЕШЕНИЕ 30 – 14
1. Приема информация за подготовката на община Дългопол за работа
при зимни условия (месец ноември
2021 г. – месец март 2022 г.).
РЕШЕНИЕ 30 – 15
1. Приема План за действие на
община Дългопол при есенно-зимни
условия (месец ноември 2021 г. – месец март 2022 г.).
РЕШЕНИЕ 30 – 16
1. Дава съгласие чрез Договор за
дарение да бъдат предоставени от
общински горски територии 10 м3 пр.
дърва за огрев с включен транспорт
на обща стойност 740,00 лв. с ДДС
при единична цена 74,00 лв. с ДДС за
нуждите на Районна служба „Пожарна
безопасност и защита на населението“
Дългопол.
2. Упълномощава Кмета на общината и го задължава да извърши необходимите действия по изпълнение
на Решението.
РЕШЕНИЕ 30 – 17
1. Приема Годишен отчет за 2020 г.
на програмата за управление на Община Дългопол за мандат 2019–2023 г.
РЕШЕНИЕ 30 – 18
1. Дава предварително съгласие за
промяна на предназначението от земеделска в горска територия по реда
на чл. 81 от Закона за горите на следните имоти общинска собственост.
Землище с. Поляците (Виж Таблицата).
РЕШЕНИЕ 30 – 19
1. Приема отчета за дейността
на Общински съвет-Дългопол и на
неговите комисии за периода месец
януари – месец юни 2021 година.
РЕШЕНИЕ 30 – 20
I. Дава съгласие и възлага на кмета на община Дългопол да проведе
процедура по реда на Закона за обществените поръчки, за възлагане
на обществен превоз на пътници по
утвърдени маршрутни разписания от
общинска транспортна схема, приета
с т.I от Решение № 57-15/28.06.2019г.
на ОбС-Дългопол, при спазване на
разпоредбите на Наредба № 2 от 15
март 2002г. за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми
и за осъществяване на обществени
превози на пътници с автобуси на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Площ (кв. м.)

АОС №

1.

57457.129.75

1460

№ 1293 от 21.07.2021 г.

2.

57457.129.76

924

№ 1294 от 21.07.2021 г

и в съответствие с Регламент (ЕО) №
1370/2007 на Европейския парламент
и на Съвета от 23 октомври 2007
г., относно обществените услуги за
пътнически превоз с железопътен и
автомобилен транспорт.
II. Делегира изпълнението на своите функции по възлагането на превозите на пътници по автобусните линии
за провеждане на процедура по реда
на Закона за обществените поръчки
на Кмета на община Дългопол и го
оправомощава да предприеме всички правни и фактически действия по
подготовката на процедурата, нейното
провеждане и сключване на договор.
III. Допуска предварително изпълнение на настоящото Решение от деня
на приемане му.
РЕШЕНИЕ 30 – 21
1. Общински съвет-Дългопол създава Общинска комисия по безопасност
на движението по пътищата в Община
Дългопол с поименен състав определен със Заповед на Кмета на Община
Дългопол, съгласно утвърдени Правила за дейността и организацията
на работа на Общинските комисии за
безопасност на движението по пътищата от Председателя на Държавната
агенция „Безопасност на движението
по пътищата“ със Заповед № РД-343/31.08.2021г.
2. Възлага на Кмета на Община
Дългопол да предприеме съответните
действия за изпълнение на настоящото Решение.
РЕШЕНИЕ 30 – 22
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. Създава се нов чл. 15а:
„(1) Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини:
1. В брой на касата в отдел „Местни
данъци и такси“ или в кметство на
съответното населено място;
2. Чрез ПОС устройство на касата в
отдел „Местни данъци и такси“;
3. По банков път;
4. На касите на EasyPay, FastPay
5. С пощенски запис
(2) Задължените лица по чл. 64,
ал. 1 от Закона за местните данъци
и такси се уведомяват за дължимата
такса за битови отпадъци с изпращане на съобщение чрез лицензиран
пощенски оператор.“
§ 2. Чл. 16 се изменя както следва:
Било:„Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място
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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 платна, 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.“
§ 3. 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
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 в срок
до 31 октомври на предходната година
(Приложение № 2).
(11) 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 пре-

дходната година (Приложение № 3).
(12) Декларациите по чл. 18, ал.
10 и 11 се подава от задължените,
съгласно чл. 64, ал. 1 във връзка с
чл. 11 от Закона за местните данъци и
такси лица или упълномощен представител до 31 октомври на предходната
година.
(13) 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.
(14) Декларация, подадена извън
срока, определен в чл.18, ал. 10 и
11 не поражда правни последици.
Такса битови отпадъци се заплаща
по общия ред.
(15) 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
(Приложение 4).
(16) В случаите, когато след проверка извършена от служители на
общинска администрация се констатира, че недвижимия имот, за който
е подадена декларация по ал.10 или
ал.11, 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.
(17) 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.“
§ 4. Създава се нов чл. 18а:
„Чл. 18а. (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;
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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.“
§ 5. 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. Ако няма промяна
в обстоятелствата, не се налага
ежегодно подаване на декларация
по образец (Приложение 6).

(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) В двумесечен срок от придобиване на жилищен имот лицата по чл.
11 от ЗМДТ подават декларация по
образец – Приложение 5 за определяне броя на ползвателите на услугата.
(6) В двумесечен срок от придобиване на нежилищен имот лицата по
чл. 11 от ЗМДТ подават декларация по
образец – Приложение 6 за определяне броя на ползвателите на услугата
(7) При промяна на някое обстоятелство, което има значение за определяне броя на ползвателите на услугата в имота, данъчнозадължените
лица подават нова декларация по ал.
5, съответно по ал. 6, в двумесечен
срок от настъпването му.
(8) Когато лицата по чл. 11 от ЗМДТ
не подадат декларации по ал. 5, 6 или
ал. 7, обстоятелствата за целите на
определяне на размера на таксата за
битови отпадъци се изчислява от служител на общинска администрация
по данни от официални регистри, а
при необходимост и след извършване
проверки на място.“
§ 6. 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

се издава от
Общинска администрация – Дългопол
гр. Дългопол, обл. Варна
ул. „Георги Димитров“ №105
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към ЗМДТ.
б) За услугата третиране на битови
отпадъци в съоръжения и инсталации
– пропорционално върху данъчна
оценка на имота, изчислена по норми
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 услугататретиране 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.
§ 7. Добавя се нов § параграф 9
в Преходните и заключителни разпоредби:
„Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени
на услуги на територията на Община
Дългопол е изменена и допълнена с
Решение №… по Протокол №………
на Общински съвет Дългопол.
§ 8. Добавя се нов § параграф
10 в Преходните и заключителни
разпоредби:
„Наредбата влиза в сила от деня
на публикуването й на интернет страницата на Община Дългопол.
РЕШЕНИЕ 30 – 23 – 1
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 200 лв. на Т. Х. А.
2. Възлага на Кмета на Общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 30 – 23 – 2
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 100 лв. на Р. А. Х.
2. Възлага на Кмета на Общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.

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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БРОЙ 64, ноември 2021 г.

Инициатива на БЧК „Топъл обяд за ученици”
ще подпомогне 60 деца от Дългопол

На 16 ноември т.г. в НУ „Иван Вазов“ - гр. Дългопол, председателят
на Областния съвет на Българския
Червен кръст – Варна, Илко Раев
даде старт на Програмата на БЧК –
Варна, „Топъл обяд за нуждаещи се
ученици през учебната 2021/2022“.
Програмата се обезпечава с 9240
лв., набрани чрез националната
Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК и от съвместно
фондонабиране на БЧК и МЕТРО
- Варна.
Предвижда се предоставяне на
топъл обяд на 60 ученици за 77
учебни дни.
Програмата цели превенция на
отпадане от образование на ученици в риск чрез социална подкрепа

с топъл или пакетиран обяд при
присъствено или дистанционно
обучение. Тя ще даде допълнителна подкрепа на ученици в риск - с
учебни тетрадки и пособия, дрехи
и обувки, осигурени от хуманитарни
помощи и дарения; здравно-просветна работа за здравословно
хранене, първа долекарска помощ

и предотвратяване на пътен/воден
травматизъм; други в т.ч. информационни кампании по национални и
местни програми.
Подборът на учениците за топъл
обяд е извършен от училищна комисия и социални работници в гр.
Дългопол, по критерии, посочени в
Правилника на БЧК за предоставяне
на храна и визиращи ученици в риск
- без родители (кръгли и полусираци); с един/двама родители - безработни или с увреждане; с осиновители или попечители; застрашени
от отпадане от образование.
Програма „Топъл обяд“ на БЧК –
Варна, е добра практика вече 12 поредни години, която е реализирана
в общо 19 училища за 737 ученици.

Наближава Никулден, когато почитаме Свети Николай Мирликийски

Eдин oт нaй-cвeтлитe бългapcĸи
пpaзници нaближaвa, мaĸap чe тaзи
гoдинa щe гo пocpeщнeм в ycлoвиятa
нa oгpaничeния. Гoлямa чacт oт oфициaлнитe пpoяви зa Hиĸyлдeн вeчe
бяxa oтмeнeни зapaди pиcĸa oт paзпpocтpaнeниe нa нoвия ĸopoнaвиpyc,
нo мнoзинa вce пaĸ щe пocpeщнaт тoзи
дeн пoдoбaвaщo. Hиĸyлдeн ce чecтвa
y нac нa 6 дeĸeмвpи и ocвeн xopaтa c
имeнa Hиĸoлaй, Hиĸoлa, Hиĸoлeтa,
Hиĸoлинa и дpyги, нa нeгo пpaзнyвaт
cъщo pибapитe, мopяцитe, пътeшecтвeницитe и бaнĸepитe.
Oтĸъдe oбaчe вoди нaчaлoтo cи
тoзи тoлĸoвa пoпyляpeн пpaзниĸ, ĸaĸ
ce пpaзнyвa тoй, ĸaĸвo e oбщoтo мeждy pибapи, мopяци и бaнĸepи, ĸaĸ e
пoвлиял Hиĸyлдeн нa пpaзнyвaнeтo нa

Koлeдa и дopи нa цялaтa eвpoпeйcĸa
ĸyлтypa?
Ha тoзи дeн ce пoчитa пaмeттa нa
Hиĸoлaй Mиpлиĸийcĸи Чyдoтвopeц
(Cвeти Hиĸoлa), ĸoйтo cпopeд лeгeндитe зaĸpиля мopяцитe пo вpeмe нa бypи
и тpyднocти в мopeтo. Toй e peaлнa личнocт и e живял пpeз ІІІ вeĸ в Лиĸия. Зa
paзлиĸa oт дpyги xopa, пpoвъзглaceни
зa cвeтци, тoй e живял oxoлнo, paз-

IN MEMORIAM

Почина арх. Милан Димитров

С прискърбие ви съобщаваме, че на 29 ноември 2021
г. след усложнение след Ковид-19, ни напусна главен арх.
Милан Димитров.
Арх. Димитров е роден през 1955 г. в гр. Крумовград,
завършва ВИАС в гр. София.
Има съпруга и дъщеря. Започва работа в общинска
администрация – Дългопол, през 2014 г.
Ще го запомним с неговия професионализъм, човечност
и отзивчивост.
Изказваме съболезнования на семейството и близките му.
Поклон пред паметта на арх. Милан Димитров.
Нека почива в мир!
Общинска администрация - Дългопол

пoлaгaл e c гoлямo бoгaтcтвo и cпopeд
пиcaниятa e дapявaл гoлямa чacт oт
нeгo нa нyждaeщитe ce.
Празникът е пo-cĸopo ceмeeн и нa
нeгo пo тpaдиция ce ĸaнят poднини и
пpиятeли, cъбиpa ce цялoтo ceмeйcтвo
и тpaпeзaтa нe ce пpибиpa цял дeн.
Зaтoвa и нa пpaĸтиĸa нямa гoлямo
пpoтивopeчиe мeждy oгpaничeниятa зa
cъбиpaнe нa мнoгo xopa и пpaзнyвaнeтo
нa Hиĸyлдeн.
Cpeд пpaзничнитe яcтия нa тoзи
дeн зaдължитeлнo e шapaнът, ĸaĸтo и
paзнooбpaзни пocтни xpaни, тъй ĸaтo
cмe в paзгapa нa пocтитe. Toвa мoжe
дa вĸлючвa capми, бoб, чyшĸи, цapeвицa, житo, ĸaĸтo и yĸpaceни oбpeдни
xлябoвe, ĸaтo пocлeднитe имaт нe пoмaлĸo знaчeниe oт шapaнa. Taзи pибa
пъĸ зaeмa цeнтpaлнo мяcтo, зapaди
пpeдaниeтo, чe Cвeти Hиĸoлa e изпoлзвaл имeннo шapaн, зa дa зaпyши
дyпĸaтa в пoтъвaщ ĸopaб и пo тoзи
нaчин дa cпacи мopяцитe.
Kaĸ дa пpaзнyвaмe в ycлoвиятa
нa пaндeмия? Aĸo имeнницитe ĸaнят
гocти, e нaй-дoбpe дa гo нaпpaвят нa
oтĸpитo, a aĸo нямa тaĸaвa възмoжнocт
- дa избягвaт cтpyпвaнeтo нa мнoгo xopa
в зaтвopeни пoмeщeния. Paзбиpa ce,
тe винaги мoгaт дa вдигнaт виpтyaлни
тocтoвe и дa пoлyчaт пoжeлaния и oнлaйн - чpeз няĸoe oт нaй-paзпpocтpaнeнитe пpилoжeния зa видeoвpъзĸa. Toзи
тип ycлyги нaвлязoxa c бъpзи тeмпoвe
пpeз пocлeднитe мeceци и пpeз тяx
вeчe ce извъpшвaт cъдeбни зaceдaния,
oбyчeния, ceминapи и дopи - вeнчaвĸи.

