Разпространява се безплатно, БРОЙ 66, януари 2022 г.
Уважаеми съграждани,
Да Ви е честита новата 2022
година! Да е мирна и здрава, изпълнена с успехи в учението, работата
и любовта.
Пред общината наред с изпълнението на редица инфраструктурни
проекти, стоят за решаване и неотложни задачи като лавинообразното
повишаване на цените на електрическата енергия.
За 2020 г. Община Дългопол е
заплатила за улично осветление
120 000 лв. при цена 109 лв. за
мегаватчас.
За месец декември 2021 г. средната цена на електрическата енергия
е 429 лв. мегаватчас, тоест имаме
увеличение от 320 лв.
Сметките за електроенергия за
месец декември (получени през
януари) са следните:
1. Декември 2020 г. – 21 000 лв.
2. Декември 2021 г. – 67 000 лв.
(включва и аванс за м. февруари
19 000 лв.).
Тоест сметката реално е двойно
по-висока!
Съпоставено на годишна база

това означава, че ще заплатим
около 480 000 лв. за електроенергия
включително и за улично осветление
през 2022 г. След приспадане на
компенсацията, получена от Правителството (100 лв. на мегаватчас),
разликата за дофинансиране остава
240 000 лв.
Нашата община не разполага с
допълнителен финансов ресурс,
с който да компенсира разликата
в цената на уличното осветление.
Поради тези причини от 05.01.2022
г. предприемам ограничение в осветената част на нощта, както следва:
– Вечер – осветление ще има от
17:30 до 21:00 часа
– Сутрин – от 04:30 до 07:00
часа.
Проблем с недофинансирането
при нас ще се появи както за уличното осветление, така и за училищата
и детските градини.
Има няколко възможности за
решение на проблема:
1. Правителството да предложи
на Парламента държавните и общински учреждения да си купуват
електроенергия от държавните
електроцентрали.

2. Община Дългопол може да
изтегли заем, с който да се закупят
соларни осветителни тела. За 300
000 лв. ще закупим 5000 лампи за
пълна подмяна на съществуващото
осветление, като в следващите 3
години в рамките на гаранцията
им реализираната икономия ще е
между 750 000 и 1 000 000 лв.
Ако правителството не предприеме реални мерки за пълно компенсиране на разликата в цената на
електрическата енергия до края на
месец март 2022 г., аз ще предложа
на ОбС – Дългопол, да емитира дълг
в размер на 300
000 лв. за трайно решаване на
проблема с уличното осветление.
Надявам се
на разбиране от
Ваша страна и
поднасям своите извинения за
причиненото Ви
неудобство.
Ваш кмет
Георги Георгиев

Президентът награди момчетата, проявили героизъм в с. Рояк

Президентът Румен Радев награди
Октай Шабан, Мерт Гюргелиев, Фуркан
Фикретов и Селим Селимов за проявената от тях смелост, съпричастност и
самоотверженост при спасяването на
възрастни хора от хоспис „Топъл дом“
в с. Рояк. Те получиха почетния знак
на държавния глава.
По-рано учениците бяха приветствани и от просветния министър акад.
Николай Денков. „Гордеем се, че в
България има младежи като вас. Възхищавам се на вашето себеотрицание,
защото да рискуваш собствения си живот е върховното себеотрицание. Човещината спасява, буквално и преносно.
Благодаря ви, че с общия ви пример
връщате вярата ни в доброто“, това
заяви просветният министър Николай
Денков, обръщайки се към учениците,
които спасиха част от обитателите на
Дома за възрастни хора в село Рояк.
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На Бабинден в Дългопол почетоха
труда на жените, които даряват живот

На 21 януари, по стар
стил, отбелязваме Бабинден. Той е един от големите
народни женски празници,
посветен на „бабите“ – жените, които помагат при
раждане, и на младите
булки и невести, които са
израждали.
Жителите на община
Дългопол също засвидетелстваха своето уважение
към хората, помагащи на
жените да дарят нов живот.
Спазвайки традицията, измиха ръцете на акушерката
с най-дълъг стаж в нашата
община – Иванка Неделчева
или Ванчето Акушерката, както с обич я наричат
всички. Не липсваха и съпътстващите песни, танци
и празнични трапези.
Ще припомним, че народният празник е популярен и
до ден-днешен. Но в наше
време са се променили
“героите” му. Някога е бил
празник в чест на бабите акушерки, а днес – на
медиците от родилните
отделения. Бабинден, последният от триадата, е в
почит на бабите акушерки,
родилките, новородените и
най-общо казано – чудото,
наречено раждане на нов
живот.
Традицията повелява на
този ден преди изгрев слънце майките с деца от една до

тригодишна възраст да отидат на чешмата и да налеят
прясна вода. В котлето с
водата пускат стрък босилек
или здравец. Вземат калъп
сапун и една нова кърпа и
се отправят към дома на
бабата да „полеят“. Обредното поливане на бабата
акушерка се извършва под
плодно дърво в градината,
върху дръвника или отпред
на стълбите. Всяка жена
подава на бабата сапуна,
полива вода да се измие и
я дарява с пешкира, който е
донесла. След това бабата
избърсва мокрите си ръце
в полите на невестите – да
са плодовити и лесно да
раждат.
Бабата закичва невестата

и с китка здравец, вързана с
„мартеничка“ – червен и бял
конец. Често при поливането бабата хвърля с шепите

си вода нагоре и подскача
три пъти, като изрича: „Да
рипкат децата и да станат
бели и червени! Колкото
капки, толкоз берекет и

здраве!“.
След поливането жените
даряват бабата с ризи, чора-

пи, платно, които премятат
на дясното рамо. От своя
страна бабата връзва на
дясната ръчичка на децата,
които е отродила („хванала“)
червено и бяло конче със
сребърна монета и също
им дава чорапки и ризки.
После измива лицето на
детето, тъй като се вярва,
че на Бабинден водата,
минала през бабините ръце,
притежава пречистваща
сила. „Бабата“ има и друга
важна обредна роля за
майката и детето. Още след
като завърши раждането,
тя напълва стомна с вода,
потапя в нея китка босилек
и я отнася в черквата. Свещеникът освещава водата и
благославя бабата. После тя
връща „молитвената вода“
при родилката, която си мие
лицето и сипва по малко
в коритото на детето при
всяко къпане чак до 40-ия
му ден – периодът за пречистване след раждането.
На обяд булките и невестите се събират на празнично угощение в дома на
бабата акушерка. Всяка
жена носи прясна погача,
баница, варена или печена
кокошка и бъклица с ракия
или вино. Целува ръка на
„бабата“ и й подава подноса с храната. Дъщерите и
снахите подреждат дълга и
богата трапеза, около която
сядат всички присъстващи.
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Баба Вълка Драгнева окръгли
щастливо 100-годишен юбилей
Колко му трябва на човек,
за да е щастлив? Според
думите на Вълка Драгнева
- стогодишната юбилярка от
Дългопол, много малко! Със
спомени за младостта и щастливите семейни години, баба
Вълка сподели своя празник с
най-близките роднини и гости.
С р ед т я х п р и с ъ с т ва и
зам.-кметът на общината Мариана Николаева. Тя отправи
своите най-сърдечни поздрави
към баба Вълка и сподели,
че „за трета поредна година
имаме честта да поздравим
още един достоен 100-годишен
жител на нашата община“.
От името на кмета на община Дългопол, с поздравителен
адрес, тя пожела на рожденичката здраве, бодрост на духа
и воля, за да съхрани дълго
жизнените си сили и мъдростта
на столетник!

Как се празнува Трифон Зарезан?
По традиция на 14 февруари отбелязваме Трифон Зарезан или св. Трифон – покровител на виното, лозарите и
кръчмарите.
Въпреки факта, че промяна в българския календар от стар към нов стил
измести деня на Свети Трифон (Трифон
Зарезан) на 1 февруари, повечето винарни все още го празнуват на старата му
дата 14 февруари, когато се празнува и
Свети Валентин.

Кой е Свети Трифон?

Трифон е роден около 225г. сл. хр.,
в римската провинция Фригия (днешна
Турция) в християнско семейство и
следователно е бил вярващ във време,
когато християнството не е официалната
религия на Римската империя.
Твърди се, че е излекувал дъщерята
на император Гордиан от болест и по този
начин е допринесъл за снизходителното
отношение на Гордиан към християните.
Обаче наследникът на Гордиан – Траян
Деций, започва масово преследване на
християните, което довело до това, че
Трифон е заловен и помолен да се откаже
от вярата си.
Той отказал да се подчини и римските
власти заповядват да бъде обезглавен.
Така Трифон се превръща в мъченик на

християнството.
Каква е връзката му с виното?
Има няколко легенди, които обясняват
връзката между св. Трифон и винопроизводството. Според първата легенда, Трифон е признат за покровител на лозарите,
защото самият той е бил лозар.
Откъде идва името на празника
„Трифон Зарезан“?
Друга легенда описва Трифон като брат
на Богородица. Трифон рязал лозите,
когато Дева Мария минавала на път за
молитва с новородения Исус.
Трифон ѝ се изсмял, че има незаконно
дете и за да го накаже Богородица, отишла в селото и казала на съпругата му, че
Трифон си е отрязал носа в лозето.
Съпругата на Трифон се втурнала към
лозето, за да види съпруга си. Трифон се
засмял на разказа на съпругата си, че
си е отрязал носа и обяснил, че това е
невъзможно, тъй като държи ножиците за
подрязване, насочени надолу, а не нагоре
към лицето си.
И докато той шеговито поставил ножиците за подрязване на носа си, случайно
го отрязал. Това е и причината денят на
Свети Трифон да се нарича и Трифон
Зарезан, като „Зарезан“ означава отрязаният, подрязан.

Това е една често разказвана история
за Трифон Зарезан.
Обичай
По традиция на Трифон Зарезан трябва да се направи хляб, както и печено
пиле (кокошка), пълнено с ориз.
Хлябът, кокошката и „малко“ вино е
това, което всеки мъж, който отива в лозето, трябва да носи със себе си.
Обикновено се провежда шествие до
лозята, където свещеник благославя лозите и извършва ритуала на подрязването.
Когато лозите се подрязват, на почвата
се сипва вино за плодородие.
След подрязването всяко село избира
своя „цар на лозето“, който носи венец,
направен от подрязаните лози.
След това царят на лозето или царят на
виното благославя лозята и пожелава успешна реколта на всички производители.
Накрая всички се събират в дома на
царя на лозето и празнуват деня с много
храна и вино.
Повечето винарни в България все
още следват този ритуал и спазват деня
на Свети Трифон (Трифон Зарезан) по
този начин.
В крайна сметка светецът на лозарите
трябва да бъде удовлетворен, за да донесе добра реколта на всички.
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Решения на Общински съвет – Дългопол
Протокол № 31 от заседание на Общински съвет – Дългопол, 26.11.2021 г.
РЕШЕНИЕ 31 – 2
1. Гласува награда под формата на
парични средства, в размер на 250
лева на Селим Хасанов Селимов.
2. Гласува награда под формата на
парични средства, в размер на 250
лева на Мерт Ахмедов Гюргелиев.
3. Гласува награда под формата на
парични средства, в размер на 250
лева на Фуркан Тансел Фикретов.
4. Гласува награда под формата на
парични средства, в размер на 250
лева на Октай Осман Шабан.
РЕШЕНИЕ 31 – 3
1. Общински съвет Дългопол отменя
Решения №№ 29-2, 29-3, 29-4, 29-5,
29-6, 29-7, 29-8, 29-9, 29-10, 29-11 от
Протокол №29/30.09.2021г.
2. Общински съвет - Дългопол отменя Решения Решения №№ 30-2, 30-3,
30-4, 30-5, 30-6, 30-7, 30-8, 30-9, 30-10,
30-11 от Протокол №30/29.10.21г.
РЕШЕНИЕ 31 – 4
1. Общински съвет - Дългопол приема Решения №№ 31-5, 31-6, 31-7,
31-8, 31-9, 31-10, 31-11, 31-12, 31-13,
31-14, от Протокол №31/26.11.2021г.
РЕШЕНИЕ 31 – 5
I. Включва в Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021г.
имот частна общинска собственост, а
именно дворно място с площ от 750
кв. м. /седемстотин и петдесет квадратни метра/, съставляващо УПИ I /
едно/ в кв.79 /седемдесет и девети/ по
регулационния план на село Цонево,
при граници на имота: улица, УПИ II,
УПИ XVI, улица, отреден за жилищно
строителство, подробно описан в АОС
№ 1690/23.03.2015г.
II. Одобрява предложената пазарна
оценка в размер на 6750.00 лв. без
включен ДДС, изготвена по реда на
чл. 22, ал. 3 от ЗОС, на дворно място
с площ от 750 кв. м /седемстотин и
петдесет квадратни метра/, съставляващо УПИ I /едно/ в кв.79 /седемдесет
и девети/ по регулационния план на
село Цонево, при граници на имота:
улица, УПИ II, УПИ XVI, улица, отреден
за жилищно строителство, подробно
описан в АОС № 1690/23.03.2015г.
III. Открива процедура за продажба
чрез публичен търг с явно наддаване
на имот – частна общинска собственост, а именно на дворно място с площ
от 750 кв. м /седемстотин и петдесет
квадратни метра/, съставляващо УПИ I
/едно/ в кв.79 /седемдесет и девети/ по
регулационния план на село Цонево,
при граници на имота: улица, УПИ II,

УПИ XVI, улица, отреден за жилищно
строителство, подробно описан в АОС
№ 1690/23.03.2015 г.
IV. Определя начална тръжна цена
в размер на 6750.00 лв. без включен
ДДС при провеждане на публичен
търг с явно наддаване за продажба
на дворнотo място.
V. Упълномощава и задължава кмета на общината да предприеме законосъобразни действия за изпълнение
на решението съгласно изискванията
на Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Дългопол.
РЕШЕНИЕ 31 – 6
I. Включва в Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. имот
частна общинска а именно дворно
място с площ от 760 кв.м, съставляващо УПИ XI /единадесет/ в кв. 46 /
квартал четиридесет и шест/ по регулационния план на село Цонево, при
граници на имота: УПИ XII, улица, УПИ
X,УПИ III-401, отреден за жилищно
строителство, подробно описан в АОС
№ 2999/25.05.2021 г.
II. Одобрява предложената пазарна
оценка в размер на 6840.00 лв. без
включен ДДС, изготвена по реда на
чл. 22, ал. 3 от ЗОС, за дворно място
с площ от 760 кв.м, съставляващо
УПИ XI /единадесет/ в кв. 46 /квартал
четиридесет и шест/ по регулационния
план на село Цонево, при граници
на имота: УПИ XII, улица, УПИ X,УПИ
III-401, отреден за жилищно строителство, подробно описан в АОС №
2999/25.05.2021г.
III. Открива процедура за продажба
чрез публичен търг с явно наддаване
на имот – частна общинска собственост, а именно на дворно място с площ
от 760 кв.м, съставляващо УПИ XI /
единадесет/ в кв. 46 /квартал четиридесет и шест/ по регулационния
план на село Цонево, при граници
на имота: УПИ XII, улица, УПИ X,УПИ
III-401, отреден за жилищно строителство, подробно описан в АОС №
2999/25.05.2021г.
IV. Определя начална тръжна цена
в размер на 6840.00 лв. без включен
ДДС при провеждане на публичен
търг с явно наддаване за продажба
на дворното място.
V. Упълномощава и задължава кмета на общината да предприеме законосъобразни действия за изпълнение
на решението съгласно изискванията
на Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Дългопол.

РЕШЕНИЕ 30 – 7
I. Одобрява предложената пазарна
оценка в размер на 7380.00 лв. без
включен ДДС, изготвена по реда на
чл. 22, ал. 3 от ЗОС, за дворно място с
площ от 820 кв. м, съставляващо УПИ
VI /шест/ в кв. 84 /квартал осемдесет
и четири/ по регулационния план на
село Цонево, при граници на имота
- УПИ V, улица, УПИ VII, УПИ X, УПИ
XI, УПИ XII, подробно описано в АОС
№ 1683/19.03.2015 г.
II. Открива процедура за продажба
чрез публичен търг с явно наддаване
на имот – частна общинска собственост, а именно дворно място с площ
от 820 кв.м, съставляващо УПИ VI /
шест/ в кв. 84 /квартал осемдесет и
четири/ по регулационния план на
село Цонево, при граници на имота
- УПИ V, улица, УПИ VII, УПИ X, УПИ
XI, УПИ XII, подробно описано в АОС
№ 1683/19.03.2015 г.
III. Определя начална тръжна цена
в размер на 7380.00 лв. без включен
ДДС при провеждане на публичен
търг с явно наддаване за продажба
на дворното място.
IV. Упълномощава и задължава кмета на общината да предприеме законосъобразни действия за изпълнение
на решението съгласно изискванията
на Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Дългопол.
РЕШЕНИЕ 31 – 8
I. Одобрява предложената пазарна
оценка в размер на 5760.00 лв. без
включен ДДС, изготвена по реда на
чл. 22, ал. 3 от ЗОС, за дворно място
с площ от 640 кв.м. съставляващо УПИ
II /две/ в кв. 41 /квартал четиридесет
и едно/ по регулационния план на
село Цонево, при граници на имота улица, улица-тупик, УПИ IV-251, УПИ
I-254, подробно описано в АОС №
2889/26.07.2019 г. за поправка на АОС
№ 292/30.05.2008 г.
II. Открива процедура за продажба
чрез публичен търг с явно наддаване
на имот – частна общинска собственост, а именно на дворно място с
площ от 640 кв.м. съставляващо УПИ
II в кв. 41 по регулационния план на
село Цонево, при граници на имота улица, улица-тупик, УПИ IV-251 ,,УПИ
I-254, подробно описано в АОС №
2889/26.07.2019 г. за поправка на АОС
№ 292/30.05.2008 г.
III. Определя начална тръжна цена
в размер на 5760.00 лв. без включен
ДДС, при провеждане на публичен
търг с явно наддаване за продажба
на дворното място.

БРОЙ 66, януари 2022 г.
IV. Упълномощава и задължава
кмета на общината да предприеме
законосъобразни действия за изпълнение на решението съгласно
изискванията на Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
ОбС-Дългопол.
РЕШЕНИЕ 31 – 10
І. Включва в годишната програмата за управление и разпореждане с
общинско имущество за 2021 г., имот
частна общинска собственост, а именно: Урбанизирана територия, с площ
от 619 кв.м (шестстотин и деветнадесет квадратни метра), съставляваща
поземлен имот с идентификатор
№00789.205.461 (нула нула седем
осем девет две нула пет. четири шест
едно) по кадастралната карта на с.
Аспарухово. Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни
нужди. Предишен идентификатор:
00789.205.461 (нула нула седем осем
девет. две нула пет. четири четири).
Номер по предходен план: 44 (четиридесет и четири), квартал 30 (тридесет),
парцел ІІІ (три), подробно описан в
АОС №3060/05.08.2021г.
II. Одобрява пазарната оценка в
размер на 12 380.00 лв. (дванадесет
хиляди и триста и осемдесет лева)
без включен ДДС за имот частна
общинска собственост – Урбанизирана територия, съставляваща
поземлен имот с идентификатор
№00789.205.461 (нула нула седем
осем девет. две нула пет. четири шест
едно) по кадастралната карта на с.
Аспарухово, подробно описан в АОС
№3060/05.08.2021г. Данъчната оценка
на имота е в размер на 1292.50 лв.
III. Да се открие процедура за
продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на имот частна общинска
собственост, а именно: Урбанизирана
територия, с площ от 619 кв.м (шестстотин и деветнадесет квадратни
метра), съставляваща поземлен имот
с идентификатор №00789.205.461
(нула нула седем осем девет. две нула
пет. четири шест едно) по кадастралната карта на с. Аспарухово. Начин на
трайно ползване: Незастроен имот
за жилищни нужди. Предишен идентификатор: 00789.205.44 (нула нула
седем осем девет. две нула пет. четири
четири). Номер по предходен план: 44
(четиридесет и четири), квартал 30
(тридесет), парцел ІІІ (три), подробно
описан в АОС №3060/05.08.2021г.,
ІV. Определя начална тръжна цена
на имота в размер на 12 380.00 лв.
(дванадесет хиляди и триста и осемдесет лева) без ДДС, определена
като пазарна стойност на имота от

независим оценител на недвижими
имоти.
V. Възлага и упълномощава кмета
на общината да извърши продажба
на горепосочения недвижим имот по
реда и условията на Наредба №4 за
реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество
на ОбС - Дългопол.
РЕШЕНИЕ 31 – 11
І. Включва в годишната програмата за управление и разпореждане
с общинско имущество за 2021 г.,
имот частна общинска собственост,
а именно: Урбанизирана територия,
с площ от 451 кв.м (четиристотин
петдесет и един квадратни метра),
съставляваща поземлен имот с идентификатор №00789.205.459 (нула
нула седем осем девет. две нула пет.
четири пет девет) по кадастралната
карта на с. Аспарухово. Начин на
трайно ползване: Незастроен имот
за жилищни нужди. Предишен идентификатор: 00789.205.44 (нула нула
седем осем девет. две нула пет. четири
четири). Номер по предходен план:
44 (четиридесет и четири), квартал
31 (тридесет и едно), парцел ХХІ
(двадесет и едно), подробно описан
в АОС №3059/05.08.2021г.
II. Одобрява пазарната оценка в
размер на 9020.00 лв. ( девет хиляди
и двадесет лева) без включен ДДС за
имот частна общинска собственост –
Урбанизирана територия, съставляваща поземлен имот с идентификатор
№00789.205.459 (нула нула седем
осем девет. две нула пет. четири пет
девет) по кадастралната карта на с.
Аспарухово, подробно описан в АОС
№3059/05.08.2021г. Данъчната оценка
на имота е в размер на 941.70 лв.
III. Да се открие процедура за
продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на имот частна общинска
собственост, а именно: Урбанизирана
територия, с площ от 451 кв.м (четиристотин петдесет и един квадратни
метра), съставляваща поземлен имот
с идентификатор №00789.205.459
(нула нула седем осем девет. две нула
пет. четири пет девет) по кадастралната карта на с. Аспарухово. Начин
на трайно ползване: Незастроен
имот за жилищни нужди. Предишен
идентификатор: 00789.205.44 (нула
нула седем осем девет. две нула пет.
четири четири). Номер по предходен
план: 44 (четиридесет и четири), квартал 31 (тридесет и едно), парцел ХХІ
(двадесет и едно), подробно описан
в АОС №3059/05.08.2021г
ІV. Определя начална тръжна цена
на имота в размер на 9020.00 лв. (
девет хиляди и двадесет лева) без
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ДДС, определена като пазарна стойност на имота от независим оценител
на недвижими имоти.
V. Възлага и упълномощава кмета
на общината да извърши продажба
на горепосочения недвижим имот по
реда и условията на Наредба №4 за
реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество
на ОбС - Дългопол.
РЕШЕНИЕ 31 – 12
І. Включва в годишната програмата за управление и разпореждане
с общинско имущество за 2021 г.,
имот частна общинска собственост,
а именно: Урбанизирана територия, с
площ от 500 кв.м (петстотин квадратни
метра), съставляваща поземлен имот
с идентификатор №00789.205.464
(нула нула седем осем девет. две
нула пет. четири шест четири) по кадастралната карта на с. Аспарухово.
Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди. Предишен идентификатор: 00789.205.44
(нула нула седем осем девет. две
нула пет. четири четири). Номер по
предходен план: 44 (четиридесет и
четири), квартал 30 (тридесет), парцел
VІ (шест), подробно описан в АОС
№3063/05.08.2021г.
II. Одобрява пазарната оценка в
размер на 10 000.00 лв. (десет хиляди лева) без включен ДДС за имот
частна общинска собственост – Урбанизирана територия, съставляваща поземлен имот с идентификатор
№00789.205.464 (нула нула седем
осем девет. две нула пет. четири шест
четири) по кадастралната карта на с.
Аспарухово, подробно описан в АОС
№3063/05.08.2021 г. Данъчната оценка на имота е в размер на 1044.00 лв.
III. Да се открие процедура за
продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на имот частна общинска
собственост, а именно: Урбанизирана
територия, с площ от 500 кв.м (петстотин квадратни метра), съставляваща
поземлен имот с идентификатор
№00789.205.464 (нула нула седем
осем девет. две нула пет. четири шест
четири) по кадастралната карта на с.
Аспарухово. Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни
нужди. Предишен идентификатор:
00789.205.44 (нула нула седем осем
девет. две нула пет. четири четири).
Номер по предходен план: 44 (четиридесет и четири), квартал 30 (тридесет),
парцел VІ (шест), подробно описан в
АОС №3063/05.08.2021 г.,
ІV. Определя начална тръжна цена
на имота в размер на 10 000.00 лв.
(десет хиляди лева) без включен ДДС,
определена като пазарна стойност
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на имота от независим оценител на
недвижими имоти.
V. Възлага и упълномощава кмета
на общината да извърши продажба
на горепосочения недвижим имот по
реда и условията на Наредба №4 за
реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество
на ОбС-Дългопол.
РЕШЕНИЕ 31 – 13
І. Включва в годишната програмата за управление и разпореждане с
общинско имущество за 2021г., имот
частна общинска собственост, а
именно: Урбанизирана територия, с
площ от 500 кв.м (петстотин квадратни
метра), съставляваща поземлен имот
с идентификатор №00789.205.463
(нула нула седем осем девет. две нула
пет. четири шест три) по кадастралната карта на с. Аспарухово. Начин на
трайно ползване: Незастроен имот
за жилищни нужди. Предишен идентификатор: 00789.205.44 (нула нула
седем осем девет. две нула пет. четири
четири). Номер по предходен план: 44
(четиридесет и четири), квартал 30
(тридесет), парцел V (пет), подробно
описан в АОС №3062/05.08.2021г.
II. Одобрява пазарната оценка в
размер на 10 000.00 лв. (десет хиляди лева) без включен ДДС за имот
частна общинска собственост – Урбанизирана територия, съставляваща поземлен имот с идентификатор
№00789.205.463 (нула нула седем
осем девет. две нула пет. четири шест
три) по кадастралната карта на с.
Аспарухово, подробно описан в АОС
№3062/05.08.2021г. Данъчната оценка
на имота е в размер на 1044.00 лв.
III. Да се открие процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване
на имот частна общинска собственост,
а именно: Урбанизирана територия, с
площ от 500 кв.м (петстотин квадратни
метра), съставляваща поземлен имот с
идентификатор №00789.205.463 (нула
нула седем осем девет. две нула пет.
четири шест три) по кадастралната
карта на с. Аспарухово. Начин на трайно
ползване: Незастроен имот за жилищни нужди. Предишен идентификатор:
00789.205.44 (нула нула седем осем
девет. две нула пет. четири четири).
Номер по предходен план: 44 (четиридесет и четири), квартал 30 (тридесет),
парцел V (пет), подробно описан в АОС
№3062/05.08.2021г
ІV. Определя начална тръжна
цена на имота в размер на 10 000.00
лв. (десет хиляди лева) без ДДС,
определена като пазарна стойност
на имота от независим оценител на
недвижими имоти.
V. Възлага и упълномощава кмета

на общината да извърши продажба
на горепосочения недвижим имот по
реда и условията на Наредба №4 за
реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество
на ОбС - Дългопол.
РЕШЕНИЕ 31 – 14
І. Включва в годишната програмата за управление и разпореждане с
общинско имущество за 2021г., имот
частна общинска собственост, а
именно: Урбанизирана територия, с
площ от 500 кв.м (петстотин квадратни
метра), съставляваща поземлен имот
с идентификатор № 00789.205.462
(нула нула седем осем девет. две нула
пет. четири шест две) по кадастралната карта на с. Аспарухово. Начин
на трайно ползване: Незастроен
имот за жилищни нужди. Предишен
идентификатор: 00789.205.44 (нула
нула седем осем девет. две нула пет.
четири четири). Номер по предходен
план: 44 (четиридесет и четири),
квартал 30 (тридесет), парцел ІV
(четири), подробно описан в АОС
№3061/05.08.2021 г.
II. Одобрява пазарната оценка в
размер на 10 000.00 лв. (десет хиляди лева) без включен ДДС за имот
частна общинска собственост – Урбанизирана територия, съставляваща поземлен имот с идентификатор
№00789.205.462 (нула нула седем
осем девет. две нула пет. четири шест
две) по кадастралната карта на с.
Аспарухово, подробно описан в АОС
№3061/05.08.2021г. Данъчната оценка
на имота е в размер на 1044.00 лв.
III. Да се открие процедура за
продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на имот частна общинска
собственост, а именно: Урбанизирана
територия, с площ от 500 кв.м (петстотин квадратни метра), съставляваща
поземлен имот с идентификатор
№00789.205.462 (нула нула седем
осем девет. две нула пет. четири шест
две) по кадастралната карта на с.
Аспарухово. Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни
нужди. Предишен идентификатор:
00789.205.44 (нула нула седем осем
девет. две нула пет. четири четири).
Номер по предходен план: 44 (четиридесет и четири), квартал 30 (тридесет),
парцел ІV (четири), подробно описан
в АОС №3061/05.08.2021г
ІV. Определя начална тръжна
цена на имота в размер на 10 000.00
лв. (десет хиляди лева) без ДДС,
определена като пазарна стойност
на имота от независим оценител на
недвижими имоти.
V. Възлага и упълномощава кмета
на общината да извърши продажба

на горепосочения недвижим имот по
реда и условията на Наредба №4 за
реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество
на ОбС - Дългопол.
РЕШЕНИЕ 31 – 15
1. Удължава срока на ликвидация
на „Земи и гори“ ЕООД до 01.04.2022 г.
2. За срока на удължаване и до
края на процеса на ликвидация ликвидатора на „Земи и гори“ ЕООД ще
получава гласуваното възнаграждение за сметка на „Земи и гори“ ЕООД.
РЕШЕНИЕ 31 – 16
Приема следните програми:
1. Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива
на Община Дългопол за периода 20212030 година.
2. Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия
от възобновяеми източници и биогорива на Община Дългопол за периода
2021-2023 година.
РЕШЕНИЕ 31 – 17
Приема Общинска Програма за
енергийна ефективност на община
Дългопол за периода 2021-2027
година.
РЕШЕНИЕ 31 – 18
I. Общински съвет – Дългопол
открива процедура за избор на Управител на „Медицински център I – Дългопол“ ЕООД, чрез провеждането на
конкурс по ред и условия, посочени
в настоящото решение. /посочени са
в обявата/
РЕШЕНИЕ 31 – 19
1. Определя и упълномощава с
мандат инж. Емурла Ахмед Емурла - зам.-смет на община Дългопол
в извънредното общо събрание на
Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Варна“
ООД, Варна, което ще се проведе
на 15.12.2021 г. /сряда/ от 14:00 часа
в заседателната зала в сградата на
Областна администрация Варна,
проведено чрез видеоконферентна
и да гласува по всички точки от предварително обявения дневен ред в
писмо с Вх.№ 0600-212/18.11.2021г.
от Областен управител на област с
административен център Варна по
следния начин:
По т.1 - със „за“
По т.2- с право на собствена преценка.
2. Възлага на упълномощения
представител инж. Емурла Ахмед
Емурла-зам.-кмет на община Дългопол, да предприеме съответните
действия за изпълнение на настоящото решение.
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РЕШЕНИЕ 31 – 20
Безвъзмездно предоставя леглова
база и столова в Общински спортен
комплекс-с. Аспарухово за временно
настаняване на пострадалите лица при
пожара в дом за стари хора, с. Рояк,
считано от 22.11.2021г.до отстраняване
на щетите на сградата, но не повече от
6 (шест) месеца по списък, Приложение
1, неразделна част от това решение.
РЕШЕНИЕ 31 – 21
Отменя Решение № 30-18/21.10.21г.
на ОбС - Дългопол.
РЕШЕНИЕ 31 – 22
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 Таблица 1)
2. Определя срока на валидност на
предварителното съгласие-до влизане
в сила на заповедта на министъра на
земеделието, храните и горите, но не
по-късно от 3 години.
РЕШЕНИЕ 31 – 23 – 1
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 200 лв. на А. М. М.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 31 – 23 – 2
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 50 лв. на Е. И. О.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 31 – 23 – 3
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 500 лв. на А. Н. К.
2. Възлага на кмета на общината
Таблица 1
№
ПИ с идентификатор

да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 31 – 23 – 4
Отказва да отпусне еднократна
помощ на заявления с:
1. Отказва да отпусне еднократна
помощ на Заявление с Вх. № 94002893/04.11.2021 г. от Н. Д. Н., адрес….
2. Отказва да отпусне еднократна
помощ на Заявление с Вх. № 94002937/09.11.2021 г. от Р. К. Д., адрес….
ПРОТОКОЛ № 32
от заседание на Общински съвет – Дългопол, 17.12.2021 г.
РЕШЕНИЕ 32 – 2
1. Определя годишна наемна цена
за включената в масив за ползване на
земеделски земи площ от поземлени
имоти - общинска собственост, които
не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени
договори за наем или за аренда, преди
издаването на Заповеди на директора
на Областна дирекция „Земеделие“
Варна за разпределение на масиви за
ползване на земеделски земи за стоп.
2021/2022 г. в размер на 56.00 лв./дка.
2. Упълномощава Кмета на общината и го задължава да извърши необходимите действия по изпълнение
на Решението.
РЕШЕНИЕ 32 – 3
1. Предоставя поземлени имоти от
ОГТ, представляващи земи по чл. 19 от
ЗСПЗЗ, находящи се в землището на
гр. Дългопол, за настаняване по реда
на § 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
на наследниците на Неделчо Ангелов
Лазаров, а именно:
(Виж Таблица 2)
2. Решението да се връчи по реда
на АПК на наследниците на НеделПлощ /кв. м./

АОС №

1.

57457.129.75

1460

№ 1393 от 21.07.2021г.

2.

57457.129.76

924

№ 1294 от 21.07.2021г.

Таблица 2
землище

№ на имот по идентификатор площ/дка
КВС (стар)
по КККР

НТП

Дългопол

111037

24565.111.37

4.497

Дългопол

000072

24565.4.117

6.334

местност

7

чо Ангелов Лазаров и служебно на
Общинска служба „Земеделие“ гр.
Дългопол.
3. Упълномощава кмета на общината и го задължава да извърши необходимите действия по изпълнение
на Решението.
РЕШЕНИЕ 32 – 4
1. Приема План за контрол и поддържане на площадките за игра на
територията на община Дългопол.
Приложение: План за контрол и
поддържане на площадките за игра на
територията на община Дългопол.
РЕШЕНИЕ 32 – 5
Общински съвет – Дългопол приема
отчет за изпълнение на Културен календар на Община Дългопол за 2021
година, съгласно Приложение № 1.
РЕШЕНИЕ 32 – 6
1. Общински съвет – Дългопол приема отчет за изпълнение на Спортен
календар на Община Дългопол за 2021
година, съгласно Приложение № 1.
РЕШЕНИЕ 32 – 7
1. Общински съвет – Дългопол
приема културен календар на Община
Дългопол за 2022 година, съгласно
Приложение № 1.
2. Упълномощава кмета на община
Дългопол да предприеме законосъобразни мерки за изпълнение на
решението.
РЕШЕНИЕ 32 – 8
1. Общински съвет – Дългопол
приема Спортен календар на Община
Дългопол за 2022 година, съгласно
Приложение № 1.
2. Упълномощава кмета на община
Дългопол да предприеме законосъобразни мерки за изпълнение на
решението.
РЕШЕНИЕ 32 – 9
1. Актуализира Програмата за
управление и разпореждане с имоти
– общинска собственост за 2021 г.
като включва: възмездно придобиване
по пазарни цени на поземлен имот с
категория

АОС № и дата

Гори и храсти в ЧИПЛАК ТЕПЕ
земеделска земя

IV

3071/02.12.2021г.

Гори и храсти в ЧИПЛАКА
земеделска земя

III

3070/02.12.2021г.

10.831

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

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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идентификатор 78519.14.11 с цел разширение на гробищен парк с. Цонево.
2. Изразява предварително съгласие за закупуване на поземлен имот
с идентификатор 78519.14.11 с площ
11,999 дка, по кадастралната карта и
кадастралните регистри на землище
с. Цонево, с начин на трайно ползване „нива“, категория на земята пета,
собственост на Обeдинено училище
„Христо Ботев” с. Цонево.
3. Задължава кмета на община
Дългопол да възложи изготвянето на
пазарна оценка на имота и изготви
предложение до ръководството на
Обeдинено училище „Христо Ботев”
с. Цонево, за закупуване на поземлен
имот с идентификатор 78519.14.11,
находящ се в землището на с. Цонево,
собственост на училището.
РЕШЕНИЕ 32 – 10
1. Приема актуализираната капиталова програма по функции и източници на финансиране и по обекти към
31.12.2021 г. в размер на 8 825 846 лв.
с ДДС лв., съгласно Приложение 1.
РЕШЕНИЕ 32 – 11
1. Приема уточнения план по приходната част на бюджета за 2021 г. в
размер на 21 854 020 лв., 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 21 854 020 лв. в т.ч. за:
- делегираните държавни дейности
– 12 087 716 лв. / кол. 5 от Приложение № 3/
- местни дейности – 8 602 914 лв.
/кол. 8 от Приложение № 4/
- дофинансирани държавни дейности със собствени приходи – 1 163
390 лв., /кол. 8 от Приложение № 4/.
3. Задължава кмета на общината
да актуализира бюджета за 2021 г.
по пълна бюджетна класификация.
РЕШЕНИЕ 32 – 12
1. Дава съгласие да бъдат предоставени под наем за стопанската
2021/2022 г. полски пътища - собственост на Община Дългопол, попадащи
в масивите за ползване на земеделски
земи в землищата на общината, които
не са необходими за осигуряване на
пътен достъп до имотите, на потенциални ползватели, подробно описани в
Приложение № 1, неразделна част от
настоящата Докладна записка.
2. Определя размер на годишна
наемна цена за предоставяне под
наем на полски пътища - собственост на Община Дългопол съгласно
Списък на землищата на територията
на Община Дългопол с определено
средно годишно рентно плащане

за ползване на земеделски земи за
стопанската 2021/2022 г. по землища
както следва: Арковна – 45.00 лв./дка,
Аспарухово – 45.00 лв./дка, Боряна –
45.00 лв./дка, Величково – 52.00 лв./
дка, Дългопол – 45.00 лв./дка, Камен
дял – 50.00 лв./дка, Комунари – 42.00
лв./дка, Красимир – 40.00 лв./дка,
Лопушна – 42.00 лв./дка, Медовец
– 42.00 лв./дка, Партизани – 50.00
лв./дка, Поляците – 42.00 лв./дка,
Рояк – 45.00 лв./дка, Сава – 45.00
лв./дка, Сладка вода – 40.00 лв./дка,
Цонево – 55.00 лв./дка и Дебелец –
50.00 лв./дка.
3. Ползвателят, на който са предоставени под наем полски пътища,
осигурява достъп до имоти, декларирани и заявени за ползване в реални
граници съгласно разпоредбите на
ЗСПЗЗ.
4. Упълномощава кмета на общината и го задължава да извърши необходимите действия по изпълнение
на решението.
РЕШЕНИЕ 32 – 13
I. На основание чл. 21, ал.1, т.7 от
Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл. 66,
ал.3, т. 2 от Закона за местните данъци
и такси, Общински съвет Дългопол:
1. Одобрява план-сметка за разходите по събиране, извозване,
обезвреждане на битовите отпадъци
в депа или други съоръжения и за
поддържане чистота на териториите за
обществено ползване за 2022 година
в размер на 611 073 лева, и по видове
услуги съгласно Таблица 1 от доклада.
2. Дава право на кмета на общината
недостига, формиран между реално
събраните приходи от такса битови
отпадъци и необходимите разходи за
дейностите по събиране, извозване,
обезвреждане на битовите отпадъци
в депа или други съоръжения и за
поддържане чистота на териториите за
обществено ползване на територията на
община Дългопол за 2022 г. да се поеме
от други собствени приходи на Община
Дългопол в размер до 200 000,00 лв.
3. Извършените разходи по т. 1 и 2
не могат да надхвърлят одобрената
план-сметка за 2022 г.
II. На основание чл. 67, ал. 2 от
ЗМДТ определя размера на годишната такса за битови отпадъци както
следва:
1. За жилищни и нежилищни имоти
на физически и жилищни имоти на
юридически лица:
- Събиране и транспортиране на
битови отпадъци до съоръжения и
инсталации за тяхното третиране –
2,51 ‰;
- Третиране на битовите отпадъци

в съоръжения и инсталации – 2,44 ‰;
- Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване
– 0,65 ‰.
2. За нежилищни имоти на юридически лица:
- Събиране и транспортиране на
битови отпадъци до съоръжения и
инсталации за тяхното третиране –
4,13 ‰;
- Третиране на битовите отпадъци
в съоръжения и инсталации – 4,00 ‰;
- Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване
– 1,07 ‰.
- Събиране и транспортиране на
битови отпадъци до съоръжения и
инсталации за тяхното третиране –
4,13 ‰;
- Третиране на битовите отпадъци
в съоръжения и инсталации – 4,00 ‰;
- Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване
– 1,07 ‰.
РЕШЕНИЕ 32 – 14 – 1
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 300 лв. на Ф. И. М.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 32 – 14 – 2
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 600 лв. на К. Ю. М.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 32 – 14 – 3
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 110 лв. на В. Г. М.
2. Средствата да бъдат изплатени
на траурна агенция ЕТ „Дългопол Добринка Герчева“ гр. Дългопол.
3. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 32 – 14 – 4
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 260 лв. на Х. Х. А.
2. Средствата да бъдат изплатени
на траурна агенция ЕТ „Дългопол Добринка Герчева“ гр. Дългопол.
3. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 32 – 14 – 5
Отказва да отпусне еднократна
помощ на заявления с:
1. Отказва да отпусне еднократна
помощ на Заявление с Вх. № 94003088/26.11.2021 г. от Г. Г. Г., адрес….
2. Отказва да отпусне еднократна
помощ на Заявление с Вх. № 94002982/15.11.2021 г. от E. И. О., адрес….
Отказва да отпусне еднократна
помощ на Заявление с Вх. № 94002300/08.11.2021 г. от Д. Л. Н., адрес…
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На основание Решение № 31-18 по Протокол № 31 от заседание на Общински съвет
– Дългопол, гр. Дългопол, 26.11.2021 г.

ОБЯВЯВА
КОНКУРС
за възлагане на управлението на „Медицински център І – Дългопол” ЕООД

I. Общински съвет – Дългопол,
открива процедура за избор на
Управител на „Медицински център
I – Дългопол“ ЕООД, чрез провеждането на конкурс по ред и условия,
посочени в настоящото решение.
II. Определя реда и условията
за провеждане на конкурс, както
следва:
1. Обект на конкурса: Възлагане
на управлението на „Медицински
център I – Дългопол“ ЕООД за срок
от три години.
2. Изискване към кандидатите:
2.1. До участие в конкурса се
допускат лица, които отговарят
на следните изисквания:
– да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно
дентална медицина, или с образователно-квалификационна степен
„магистър“ по икономика и управление и с призната специалност по
медицинска информатика и здравен
мениджмънт или по икономика на
здравеопазването;
– да имат най-малко пет години
трудов стаж като лекар, съответно
стоматолог, или икономист. Кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен
„магистър“ по медицина, съответно
стоматология, да имат придобита
специалност;
– да отговарят на условията за
управител по Търговския закон и
ЗЛЗ;
– да не са осъждани на лишаване
от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако не
са реабилитирани.
2.2. Необходими документи:
– Заявление за участие в конкурса;
– Автобиография;
– Копие от диплома за завършено образование по посочените
специалност;
– Копие от диплома за придобита
основна специалност за лекарите,
съответно стоматолозите;
-– Копие от трудовата книжка,
удостоверяваща наличието на изискуемия трудов стаж;
– Свидетелство за съдимост с
посочена цел за издаване – работа като Управител на лечебно
заведение;

– Медицинско свидетелство за
работа, удостоверяващо възможността за заемане на длъжността и
свидетелство от психодиспансер, че
лицето не се води на отчет;
– Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за
тригодишен период.
2.3. Място и срок за подаване
на документите: До 17:00 часа
на 30.01.2022 г. в канцеларията на
Общински съвет – Дългопол. Заявленията за участие в конкурса,
заедно с необходимите документи
се подават в запечатан плик и се
завеждат по реда на тяхното постъпване. Програмата за развитие
се представя в отделен запечатан
плик. За всяко подадено заявление
се издава удостоверение, в което се
посочват името на подателя, датата
и часът на приемането му.
2.4. Място и срок за получаване
на информация относно темите,
предмет на събеседването: всеки
работен ден от 08:00 часа до 12:30
часа и от 13:30 часа до 17:00 часа
в канцеларията на Общински съвет – Дългопол от 20.12.2021 г. до
15.01.2022 г.
2.5. Дата, час и място на провеждането на конкурса: от 10:00
часа на 15.02.2022 г., в малката зала
на Общински съвет – Дългопол.
3. Конкурсът се провежда на
три етапа:
3.1. Проверка на съответствието
на представените документи с предварително обявените изисквания;
3.2. Оценка на програма за развитието и дейността на лечебното
заведение за тригодишен период;
3.3. Провеждане на събеседване
с кандидатите.
4. Утвърждава проект за договор
за възлагане управлението на „Медицински център I – Дългопол“ ЕООД,
неразделна част от настоящото
решение, като определя размера на
възнаграждението на управителя да
бъде 200 % от средна месечна брутна
заплата в заведението.
5. Общински съвет – Дългопол,
назначава Комисия за организиране
и провеждане на конкурса в състав
от 5 души, както следва:
Председател: Председател на
Общински съвет – Дългопол
Секретар: Представител на Реги-

онална здравна инспекция
Членове: 1. Правоспособен
юрист
2. Представител на Общински
съвет – Дългопол
3. Магистър по медицина.
6. Общински съвет – Дългопол
задължава Председателя на ОбС Дългопол, да публикува решението
на Общински съвет – Дългопол, с
което са определени реда и условията за провеждане на конкурс в
местен вестник и на електронната
страница на Община Дългопол.
7. Предложението от комисията
се утвърждава на първото, след
провеждането на конкурса, заседание на Общински съвет – Дългопол, но не по-късно от двумесечен
срок от получаване решението на
комисията.
8. В петдневен срок от утвърждаването, комисията обявява класирането на определеното от Общински
съвет – Дългопол за това място и
уведомява участниците за това.
9. При нарушение на процедурата
по провеждане на конкурса участниците могат да подават писмени
възражения до Общински съвет
– Дългопол, в три дневен срок от
уведомяването им, но не по-късно
от 10 дни от обявяване на класирането на определеното за това място.
10. Когато Общински съвет – Дългопол, установи, че възражението е
основателно, той отменя решението
на комисията и възлага да проведе отново конкурса от момента
на установеното нарушение или
взема решение за обявяване на
нов конкурс.
11. В двумесечен срок от изтичане
на срока Кметът на общината сключва
договор за възлагане на управлението с участника, спечелил конкурса, в
който се определят правата, задълженията и възнаграждението му.
III. В случай на непроведен конкурс поради липса на желаещи или
неизбран Управител (независимо
от причините) след провеждане на
конкурса Кметът на общината да
сключи договор с лице за временно
изпълняващ длъжността Управител. Договорът да бъде сключен
в срок не по-късно от един месец
от приключване на процедурата
по т.I и т.II.
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2021 година бе успешна за отбора
по тенис на маса в Дългопол

Отборът по тенис на маса изпрати
още една успешна година, в която
бяха спечелени много медали от знакови турнири. Ще припомним, че през
май в град Луковит мъжкият отбор в
състав: Денислав Денев, Добромир
Денев, Добромир Ангелов, Янко
Димитров и Никола Петков станаха
бронзови медалисти и завършиха на
трето място в сезон 2020/2021 г. на
‘‘А” група в държавното първенство.
На държавното индивидуално първенство за мъже, което се проведе в
град Панагюрище, състезателите ни
преминаха груповата фаза на турнира и се наредиха сред най-добрите
32-ма на България.
През август, по време на силния
турнир за “Купата на Варна”, Добромир Денев достигна до ¼ финалите
и се нареди в крайното класиране

от 5-о до 8-о място. По пътя си той
елиминира бившите национални
състезатели Йонко Ненков с 3:1 и
Сашо Иванов.
През октомври и ноември в София
и Варна се изиграха и първите кръгове на новия държавен шампионат
в “А” група, за сезон 2021/2022 .
Отборът на “Камчия 2007” Дългопол
заема 6-о място във временното
класиране, записвайки 2 победи и 5
загуби. До момента от индивидуалните състезатели Денислав Денев е
с най-добри показатели с 13 победи
и само 1 загуба. Следващите кръгове
ще се проведат през през февруари
и март т.г. Запознати с този спорт
предполагат, че е възможно един
от кръговете на шампионата да се
проведе и на територията на община
Дългопол.

Хубаво да отбележим, че през ноември 2021 г. в град Бургас се изигра
и републиканското първенство по
тенис на маса за хора с увреждания.
От Дългопол се представи Желез
Атанасов, който стана републикански
шампион в своята група.
През ноември юношеският отбор
на “Камчия” участва в открит турнир
по тенис на маса в гр. Варна. В него
Красимир Куртев и Янислав Маринов
се класираха на 5-о и 6-о място, като
показаха добри резултати. В същия
месец Красимир Куртев спечели вътрешния турнир в Дългопол. Втори
се нареди Янислав Маринов, а трети
остана Дейвид Недев. Следващото
състезание за юношеския отбор е
през през този месец в Горна Оряховица на държавното първенство
за 16- и 19-годишните.
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Борци, излезли от нашата
община, постигнаха нови успехи

2022 г. започна с успехи
за състезателите по борба
от нашата община. На провелото се в Сливен Държавно лично първенство (ДЛП)
от 12 до 14 януари те завоюваха 4 призови места. Николай Вичев стана шампион
по борба класически стил в
своята категория – 63 кг, а
Нестър Нестъров завоюва
второто място в категория
72 кг. Нашите момичета Назифе Таир и Емине Осман
също заеха вторите места
в класирането съответно
до 53 кг и 50 кг. Тези победи
ни дават повод за гордост,

Назифе Таир
защото присъствието ни в
този спорт не само като брой
състезатели, а и като победи
е значимо. И четиримата са
започнали своята състезателна кариера от спортни
клубове по борба в нашата
община. Николай Вичев и
Нестър Нестъров са тренирали като деца в спортна
школа по борба в Дългопол под ръководството на
Жельо Желев – печелил
световна титла по борба.
После продължават своята
подготовка и състезателна
дейност към други клубове
и момента са състезатели

Николай Вичев, Пламен Стоянов и Нестър Нестъров

на „Ботев – 93“ – Враца –
Николай Вичев, а Нестър
в „НСА Васил Левски“ –
София. Назифе и Емине
са започнали като деца
в спортен клуб по борба
„Аркос“ – Партизани, и след
това в клуба на петкратната
световна шампионка Станка
Златева в гр. Сливен. Сега
Назифе е възпитаничка на
НСА и тренира към СКБ
„Челопеч“ с личен треньор
Божидар Петков, а Емине
продължава да е все още
в клуба на Станка Златева
в Сливен и тренира под
нейното ръководство. През

Емине Осман
2022 г. спортен клуб „Аркос“
–( с. Партизани, откъдето са
тръгнали и двете момичета,
възобнови дейността за
подготовка на млади таланти в борбата и в момента под
ръководството на Пламен
Стоянов там тренират 22
деца от цялата община. На
клуба предстои участие в
държавно първенство по
борба свободен стил в Стара Загора на 26 февруари.
Община Дългопол ще бъде
представена от Теодора
Тодорова, състезателка от
спортен клуб по борба „Аркос“ – с. Партизани.

Спортен клуб „Аркос“ - Партизани
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Гл. комисар Николай Николов връчи
награди на младите герои от с. Рояк

„Мерт Ахмедов, Селим
Селимов, Фуркан Фикретов
и Октай Османов, аз съм
горд с вас, съобщи главен
комисар Николай Николов,
директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“.
Д умите му прозвучаха в актовата зала на СУ
„Климент Охридски“ в Дългопол по повод на доблестната
постъпка на четиримата
ученици от девети и десети
клас при спасяването на
възрастните хора от пламъците на горящата сграда
на Дома за възрастни хора
в с. Рояк. Той поясни, че
е дошъл в дългополското
училище, за да усети духа
на лидерството, което се
създава тук.
„Духът на възпитателите,
тези които изградиха тези
прекрасни младежи. Защото
да излъчиш лидер, е нужна
воля и единомислието на
много хора. Но какво значи
да излъчите четирима такива младежи. Те, без да се
замислят дори за собствената си безопасност, първи
влязоха и помогнаха на възрастните хора, изпаднали в

беда. Благодарение на тях
бяха запазени десетки животи. Те са чудесен пример
за нашите младежи. Като
ги виждам съм спокоен за
бъдещето на България“, поясни гл. комисар Николов.
Той прочете и заповедта

на министъра на МВР Бойко
Рашков, който награждава
отличилите се младежи с
диплом и парична награда
от 500 лв.
Директорът на Регионална дирекция „Пожарна
безопасност и защита на

населението” – Варна, комисар Тихомир Тотев награди екипа пожарникари
от Дългопол, който участва
в гасенето на пожара в с.
Рояк.
Снимки: Пламен
Гутинов

