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Удостоиха кмета Георги
Георгиев с наградата „Иноватор
в българското общество“

На 24 февруари т.г., по време на
официална церемония на годишния
форум за иновации „Иновейшън
Стартър“, който се организира съвместно всяка година с в. „Капитал“,
„Innovation Explorer Forum – 2022“,
кметът на община Дългопол Георги
Георгиев бе отличен с наградата
„Иноватор в българското общество“
и получи статуетка и грамота от д-р
Леона Асланова, организатор на
форума.
Община Дългопол бе номинирана
за наградата по четири критерии, които „Иновейшън Стартър“ отбелязва в
категорията „Иноватор в българското
общество“:
1.) реакцията на общинска администрация при бедствието в с.
Рояк – светкавичната организация
по преместването, настаняването
и осигуряването на всичко нужно за
възрастни хора от дома в с. Рояк; до-

брата комуникация в социални медии
и информираност за случващото се.
2.) уважението на сегашната администрация към всички предходни
кметове и указаното уважение към
всичко случило се до преди тях.
3.) общински план за развитие 2021
г. – 2027 г на община Дългопол, с ясни,
конкретни политики и мерки за целия
период на управление, публикуван на
уебсайта на общината. (http://www.
dalgopol.org/vid1/87.pdf)
4.) партньорството на община
Дългопол с община Смядово в предоставянето на смислени и добре
организирани социални услуги.
Кметът Георги Георгиев и общинска администрация – Дългопол, получиха не само награда, но и признание
за проявената съпричастност към
пострадалите, за хуманното отношение и професионалната организация
по настаняването на пострадалите.

Бяхме домакини на заключителната среща по проект
„Европейското бъдеще е нашето бъдеще”

Подробности на 2 и 3 стр.
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Бяхме домакини на заключителната
среща по проект „Европейското
бъдеще е нашето бъдеще”

От 22 до 24 февруари т.г. в
община Дългопол се проведе
заключителната среща по проект
„Европейското бъдеще е нашето
бъдеще”, по който община Дългопол е бенефициент и водещ партньор. Тема на международната
среща беше „Нашият европейски
дух“. На нея присъстваха парт-

ньорите от Италия, Португалия,
Словения, Аксаково и побратимената община Демир Капия от
Северна Македония.
Форумът бе открит от кмета на
община Дългопол Георги Георгиев.
Бе представен видеофилм, който
запозна участниците с община
Дългопол – нейната природа, кли-

мат, икономика и бизнес, образование и здравеопазване, история,
археологическото богатство, култура, природни забележителности
и резервати, красиви места.
Партньорите и гостите на срещата също отправиха приветствия
към участниците. Представен бе и
проектът „Европейското бъдеще е
нашето бъдеще“, чийто ръководител е Нели Петрова.
По-късно бе представена видео
изложбата „Нашето културно наследство”, която презентира културно-исторически и туристически
забележителности на партньорите, както и техни местни изкуства.
Срещата продължи с конференция „Ние правим много повече
заедно“, целяща да се обменят
практики между побратимените
проекти и идеи за бъдещи събития.
Гостите посетиха Градския исто-
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рически музей в Дългопол и бяха
много заинтригувани от различните археологически епохи, представени изключително атрактивно
и професионално от директора
на музея г-жа Казакова. Особено
голямо впечатление им направи
фактът, че толкова голям музей
се издържа изцяло със средства
от общината.
През втория ден акцентът бе
върху дебата „Какво загубихме и
какво спечелихме от членството
си в ЕС”. Всеки от участниците
представи своите гледни точки. В

работата се включиха и българските евродепутати Андрей Новаков
и Ангел Джамбазки.
Представени бяха и резултатите
от проучванията, направени по
време на проекта, както и електронна карта на културното наследство на „Мрежата от градове”.
Всеки от партньорите представи
с видеофилм традиционно ястие
и рецепта, характерни за техния
регион.
На заключителната вечеря гостите споделиха много впечатления
и благодариха искрено на домакините си за това, че успяха да се
докоснат до интересната природа,
история и забележителности на
България.
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Решения на Общински съвет – Дългопол
ПРОТОКОЛ № 33 от извънредно заседание на Общински съвет
– Дългопол на 12.01.2022 г.
РЕШЕНИЕ 33 – 2
Дава съгласие община Дългопол
да кандидатства с проект „Закупуване на оборудване за Общинско
социално предприятие – Домашен
социален патронаж“ по целева
програма „Подобряване на материалната база на домашен социален патронаж и/или обществена
трапезария“ пред фонд „Социална
закрила“.
Дава съгласие община Дългопол
да осигури съфинансиране по проект „Закупуване на оборудване за
Общинско социално предприятие
– Домашен социален патронаж“ по
целева програма „Подобряване на
материалната база на домашен социален патронаж и/или обществена
трапезария“ пред фонд „Социална
закрила“ в размер на 3078.60 лв.
(три хиляди седемдесет и осем лева
и шестдесет стотинки).
Възлага на кмета на община
Дългопол да предприеме всички необходими действия по изпълнение
на взетото решение.
ПРОТОКОЛ № 34 от редовно
заседание на Общински съвет
– Дългопол, 28.01.2022 г.
РЕШЕНИЕ 34 – 2
Приема отчета за дейността на
Общински съвет - Дългопол и на
неговите комисии за периода през
2021 година.
РЕШЕНИЕ 34 – 3
Общински съвет – Дългопол
приема отчета за дейността на
МКБППМН - Дългопол за 2021 г..
РЕШЕНИЕ 34 – 4
1. Общински съвет - Дългопол
отменя Наредба №2 За реда за поставяне и експлоатация на преместваеми съоръжения за търговия и
услуги по чл.56 от ЗУТ и използване
на площи за строителни площадки
по чл.157, ал.5 от ЗУТ е приета с
Решение №18-4 от 19.ХІІ.2001 г. на
Общински съвет – Дългопол, доп.
с Решение № 193 от 30.01.2002г.,
изм. с Решение № 36-1-1/29.11.2006
г., доп. с Решение №47-1/28.09.2007
г., изм. с Решение 7-5/24.04.2008 г.
2. Общински съвет - Дългопол
приема нова Наредба № 2 за реда
и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на
градското обзавеждане на Общин-

ски съвет - Дългопол.
РЕШЕНИЕ 34 – 5
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.
Определя размер на годишна наемна цена за предоставяне под наем
на полски пътища - собственост на
община Дългопол за ползване на
земеделски земи за стопанската
2021/2022г. 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.
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.
Упълномощава кмета на общината и го задължава да извърши необходимите действия по изпълнение
на решението.
РЕШЕНИЕ 34 – 6
Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на
транспортни разходи от местоживеене до месторабота и обратно,
считано от 01.01.2022 г., съгласно
Приложение № 1.
Общински съвет - Дългопол дава
съгласие на пътуващите служители
и работници, които имат право на
транспортни разходи от местоживеене до месторабота и обратно, да
бъдат изплащани фактури, билети
или абонаментни карти в размер на
100% от средствата за железопътен
транспорт и 90% от средствата за
автобусен транспорт за 2022 г.
РЕШЕНИЕ 34 – 7
Утвърждава изразходваните

средства за командировки в страната за периода 01.04.2021 г. до
31.12.2021 г. на кмета на община
Дългопол – 120 лв.
Утвърждава изразходваните
средства за командировки в чужбина за периода 01.04.2021 г. до
31.12.2021 г. на кмета на община
Дългопол – 184 лв.
РЕШЕНИЕ 34 – 8
Приема Годишен отчет за2021г. на
програмата за управление на Община Дългопол за мандат 2019-2023 г.
РЕШЕНИЕ 34 – 9
Общински съвет – Дългопол приема Общински план за равенство,
приобщаване и участие на ромите
2022-2024г., съгласно Приложение
№1.
РЕШЕНИЕ 34 – 10е„
Общински съвет - Дългопол
приема Отчет за изпълнението на
Решенията на Общински съвет-Дългопол от общинска администрация
за периода 01.01.2021-31.12.2021 г.
съгласно Приложение №1.
РЕШЕНИЕ 34 – 11
Общински съвет - Дългопол избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Поляците
Мариана Атанасова Христова, за
срок от 01.02.2022 г. до полагане
на клетва от новоизбрания кмет на
населеното място.
РЕШЕНИЕ 34 – 12
Приема отчета за дейността на
Общински съвет – Дългопол и на
неговите комисии за периода през
2021 година.
РЕШЕНИЕ 34 – 13
Отпуска финансови средства –
дарение, в размер на 450 лв. (от
които 100 лв. в брой и 350 лв. за
закупуване на подарък), за В. Д. по
случай 100-годишен юбилей.
Упълномощава кмета на община Дългопол да извърши всички
необходими действия във връзка с
изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 34 – 14 – 1
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 310 лв. на М. Х. Г.
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 34 – 14 – 2
Отлага за разглеждане на следващо заседание на Общински съвет - Дългопол заявления с Вх. №
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9400-57/07.01.2022г. от А. Б. А., Вх.
№ ОС-6/12.01.2022г. от В. М. Д., Вх.
№ 9400-142/18.01.2022г. от А. Б. А.
РЕШЕНИЕ 34 – 14 – 3
Отказва да отпусне еднократна
помощ на заявления с:
Отказва да отпусне еднократна помощ на Заявление с Вх. №
9400-3230/14.12.2021г. от Ю. Х. Х.,
адрес….
Отказва да отпусне еднократна помощ на Заявление с Вх. №
9400-3226/14.12.2021г. от К. Д. В.,
адрес….
Отказва да отпусне еднократна помощ на Заявление с Вх. №
9400-3196/10.12.2021г. от Й. Б. П.,
адрес….
Отказва да отпусне еднократна помощ на Заявление с Вх. №
9400-3315/23.12.2021 г. от П. Г. Х.,
адрес….
ПРОТОКОЛ № 35 от редовно
заседание на Общински съвет –
Дългопол, 18.02.2022 г.
РЕШЕНИЕ 35 – 2
Отменя Решение № 32-12 от
Протокол № 32/17.12.2021г. и
Решение № 34-5 от Протокол №
34/28.01.2022г. на Общински съвет-Дългопол.
РЕШЕНИЕ 35 – 3
Дава съгласие да бъдат предоставени под наем за стопанската 2021/2022г. 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.
Определя размер на годишна
наемна цена за предоставяне под
наем на полски пътища - собственост на община Дългопол за ползване на земеделски земи за стопанската 2021/2022г. 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.
Ползвателят, на който са пре-

доставени под наем полски пътища, осигурява достъп до имоти,
декларирани и заявени за ползване
в реални граници съгласно разпоредбите на ЗСПЗЗ.
Упълномощава кмета на общината и го задължава да извърши
необходимите действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 34 – 4
Отменя Решение № 34-11 от
Протокол № 34/28.01.2022 г. на
Общински съвет - Дългопол
РЕШЕНИЕ 35 – 5
Избира за временно изпълняващ
длъжността кмет на кметство Поляците Мариана Атанасова Христова,
за срок от влизане в сила на решението до полагане на клетва от
новоизбрания кмет на населеното
място.
Определя размер на основното
месечно възнаграждение на Мариана Атанасова Христова – временно изпълняващ длъжността кмет
на кметство Поляците в размер на
1240,00 лева, съгласно Решение
№ 19-13/29.01.2021г. на Общински
съвет - Дългопол.
Възлага на кмета на община Дългопол изпълнение на настоящото
решение.
РЕШЕНИЕ 35 – 6
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне
и администриране на местните
такси и цени на услуги в община
Дългопол.
§1. Създава се нова ал. 4 към
чл. 10
„(4) Общинският съвет с решение може да определи кои местни
такси, установени със закон, не
се събират по реда на ал. 1, а се
събират от концесионер, на когото
е възложено предоставянето на
услугите, за които се заплащат тези
такси. С решението общинският
съвет определя правото на концесионера да задържи целия или част
от размера на събраните такси.“
§2. Чл. 15 се изменя както следва:
Било:
„Чл. 15. Таксата се заплаща от:
собственика на имота;
ползвателя - при учредено вещно
право на ползване;
концесионера - при предоставяне
на особено право на ползване –
концесия;
лицето, на което е предоставен
за управление имот – държавна или
общинска собственост;.
наемател на общинска собственост;“
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Става:
„Чл. 15. Таксата се заплаща от
задължените лица съгл. чл. 11 от
ЗМДТ.“
§3. Чл. 15а, ал.2
Било:
„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.“
Става:
„Задължените лица по чл.11 от
Закона за местните данъци и такси
се уведомяват за дължимата такса
за битови отпадъци за съответния
период общо и по видове услуги по
чл. 16, ал. 1, както и за сроковете
за плащане.
§4. Създава се нова ал. 3 към
чл. 15а
„(3) Уведомяването се извършва
в срока по чл. 19, ал. 1 от ЗМДТ, чрез
лицензиран пощенски оператор.“
§5. В чл. 18в, ал. 2 след „а до
тогова таксата за битови отпадъци
се определя“ се добавя „на база
подадена декларация за облагане
с годишен данък върху недвижимите имоти от лицата по чл. 14, от
ЗМДТ, в сроковете за деклариране
на недвижимите имоти съгласно чл.
14 от ЗМДТ“
§4. В чл. 18в, ал. 2, т. 2, букви
а), б) и в) „пропорционално върху
отчетната стойност на имота, изчислена по норми.“ се замества с
„пропорционално върху по-високата стойност от данъчната оценка
изчислена по норми съгласно
приложение № 2 към ЗМДТ или
отчетната стойност на имота.“
§5. Добавя се нов параграф §
9.1 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 № 35-6
по Протокол № 35/18.02.2022г. на
Общински съвет - Дългопол.
§6. В Приложение № 2 към чл. 18,
ал. 10, в изречението „Декларирам,
че имота не е основно жилище и
съм/сме /съгласен/ни служители
на общинска администрация да
извършват проверки относно декларираните факти и обстоятелства.“ ,
текста „имота не е основно жилище
и“ се премахва.
РЕШЕНИЕ 35 – 7
Утвърждава следния ценоразпис:
(Виж Таблицата на 6 стр.)
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Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад в Общински горски територии
Кат./сортимент

Мярка

Единична цена лв./
куб. м. без ДДС

Иглолистни
Едра строителна
Трупи за бичене
Втч. Бял бор

Пл. м3

115

Втч. Черен бор

Пл. м3

115

Втч. Други

Пл. м3

115

Втч. Технологична дървесина

Пл. м3

60

Втч. Обли греди

Пл. м3

85

Втч. Технологична дървесина

Пл. м3

60

Средна

Втч. Други

Втч. Твърди широколистни

Пл. м3

55

Втч. Акация

Пл. м

3

42

Втч. Топола щипа и други меки

Пл. м

3

42

широколистни
Обли греди

Пл. м3

110

Втч. Други

Пл. м

110

3

Дребна строителна дървесина
Технологична дървесина

Пл. м3

Втч. Твърди широколистни

Пл. м3

55

Втч. Акация

Пл. м3

42

Втч. Топола щипа и други меки

Пл. м

42

3

широколистни

Дребна
Втч. Ритловици

Пл. м3

80

Втч. Технологична дървесина

Пл. м3

60

Втч. Други
Дърва
Втч. ОЗМ

Пл. м3

80

Втч. Технологична дървесина

Пл. м3

60

Втч. Дърва

Пл. м3

30

Втч. Други

Втч. Други

Пл. м3

42

Втч. Широколистни-меки

Пл. м3

42

Втч. Акация

Пл. м

3

42

Втч. Букови

Пл. м3

55

Втч. Дъбови

Пл. м

3

55

Втч. Церови

Пл. м

3

55

Дърва

Втч. Широколистни-твърди

Дърва за огрев с включен транспорт Пл. м3
,товарене и разтоварване до краен
потребител

ШИРОКОЛИСТНИ
Едра строителна

82.50

Освидетелстване на сечища

Трупи за бичене
Втч. Букови

Пл. м3

160

Втч. Дъбови

Пл. м

3

180

Втч. Церови

Пл. м3

100

Втч. Топола

Пл. м3

100

Втч. Липа

Пл. м

3

100

Втч. Акация

Пл. м3

100

Втч. Твърди широколистни

Пл. м3

90

Втч. Акация

Пл. м

3

55

Втч. Топола щипа и други меки

Пл. м3

58

Пр. м3

58

Втч. Букови

Пл. м3

100

Втч. Дъбови

Пл. м

3

100

Втч. Церови

Пл. м3

100

Втч. Липа

Пл. м

3

85

Втч. Топола

Пл. м

3

85

Втч. Акация

Пл. м3

85

Втч. Редки дървесни видове

Втч. Други
Технологична дървесина

широколистни
Втч. Други

Технологична дървесина

Средна строителна дървесина

Отпадъчна дървесина след сечта

Пр. м3

30

Вършина

Пр. м

25

2. Възлага и упълномощава кмета на община
Дългопол или упълномощени от него лица, да
осъществяват цялостен
контрол върху продажбата
на дървесина от временен
склад по утвърдения ценоразпис.
РЕШЕНИЕ 35 – 8
Определя месечен лимит за гориво в размер на
250.00 лв. (двеста и петдесет лева) на автомобил
„ОПЕЛ ВЕКТРА“ с рег. №
В 13 38 РР, предоставен
на Участък Дългопол към
РУ - Провадия при ОД на
МВР - Варна с Решение
№ 40-14/28.01.2011 г. на
Общински съвет - Дългопол.
Упълномощава кмета
на общината и го задължава да извърши необхо-

3

димите действия по изпълнение на Решението.
РЕШЕНИЕ 35 – 9
Приема годишен финансов отчет на „Медицински център I – Дългопол“
ЕООД за 2021 година.
РЕШЕНИЕ 35 – 10
Приема Доклад за състоянието на системите за
финансово управление
и контрол на „Медицински център I – Дългопол“
ЕООД за 2021 година.
РЕШЕНИЕ 35 – 12
Приема промяна на
Спортен календар на община Дългопол за 2022
година, съгласно Приложение № 1.
Упълномощава кмета
на община Дългопол да
предприеме законосъобразни мерки за изпълнение на решението.
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Наближава християнският празник
Благовещение на пресвета Дева Мария
На 25 март целият православен
християнски свят празнува радостното за всички събитие: Ангел Божий
донесъл на Дева Мария благата вест
за скорошното раждане на очаквания Спасител. Ангелът си отишъл,
а светата Дева се отправила в планинската страна при сродницата си
Елисавета, която се изпълнила със
Светия Дух и я приветствала, наричайки я майка на Господа. Пресвета
Дева била, както е известно, дъщеря
на благочестивите старци Йоаким и
Анна, които я посветили на Бога още
от самото раждане. Когато станала на
3 години, те я завели в храма. Скоро
след това те починали, а Дева Мария,
като останала под напътствието на
свещенослужителите, постоянно се
намирала в храма, молела се и чела
свещеното писание. Преданието
разказва, че когато тя навършила
годините, в които според юдейския
обичай девойките встъпвали в брак,
първосвещеникът ѝ обявил, че не
може повече да остава в храма и
тя трябва да си избере съпруг. Но
Дева Мария отговорила решително,
че била посветена от родителите си
и сама се посветила Богу, затова тя
трябва завинаги да остане девойка.
В Юдея нямало обичай доброволно
някой да избира безбрачен живот за
служене Богу и затова, за да не се
наруши общоприетия обичай, свещениците сгодили Мария за благочестивия старец Йосиф, далечен неин
родственик. След омъжването си тя
водела скромен живот - занимавала
се с ръкоделие и споделяла домакинските грижи с дъщерите на Йосиф.
Била кротка и мълчалива, най-голяма радост за нея било четенето
на свещените книги. Като изучила
пророчествата, тя знаела, че е близко
дохождането на Месия - Христос. В
пророчествата на Исаия тя чела, че
Месия трябва да се роди от Дева и

от все сърце желаела да види тая
благочестива Дева и да стане макар
последна робиня на тая, от която ще
се роди Спасителят на света. Днес е
началото на нашето спасение, което
възпява и разкрива вечната тайна
на Светата ни църква. Божият син
става син на Богородица Дева и
ангел Гавриил съобщава: „Радвай
се, благодатная дево Богородице,
Господ е с тебе. Благословена си
между жените!“.
Честит празник на всички жени.
Честит празник на всички майки,
Пресветая Богородица Дева Мария
да ви закриля и благослови во веки.

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

Този светъл празник Благовещение
на Пресвета Богородица е празникът
на всички девойки, жени и майки.
Бъдете здрави, обичани, щастливи
и благословени, божията благодат да
бъде с вас. Бъдете здрави, весели,
благородни, щастливи и благословени во веки!
На този ден именници са: Благовест, Благовеста, Благомир, Благомира, Благомир, Благо, Блага, Благой, Благойчо, Блашка, Богослова,
Благослов, Благослова, Благородка.
Иконом Иван Иванов
Храм „Свети Преподобни Йоан
Рилски Чудотворец”

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП:
Мариана Николаева – зам.-кмет, Юлияна Манолова – секретар
МКБППМН, Пламен Минасов – редактор
Тел: 0517/22-185
ПРЕДПЕЧАТ: „Медиа бокс“ ЕООД, ПЕЧАТ: „Алфа дизайн“ ООД
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Отбелязахме 149 години от гибелта на Апостола

На 19 февруари се навършиха 149 години от
обесването на Апостола на
българската свобода Васил
Левски. Едно име, което
се превърна в символ на
свободолюбивия български
дух за поколения българи.
149 години безсмъртие!

Признателните българи в
цялата страна отдадоха
почит и признателност към
неговото дело с различни
инициативи. Децата от детските градини и училищата
в община Дългопол също
ни припомниха неговия
завет – да бъдем българи

и да се гордеем с нашата
Родина!
В поклонението пред паметника на Апостола в центъра на града взеха участие
децата от групата за художествено слово при НЧ
“Никола Йонков Вапцаров
- 1896” - Дългопол, ДЮДО

“Дико Илиев” и детската
група за възрожденски и
патриотични песни “Син
съм на земя прекрасна” при
НУ “Иван Вазов“. Заедно с
тях се присъединиха и родолюбци от цялата община,
отдавайки почит на Дякона
Васил Левски.

Иван Желев заслужи наградата „Цар на виното“ тази година
На 14 февруари в община Дългопол бе отбелязан
празнично Денят на лозаря
или т. нар. Трифон Зарезан
– традиционен български
народен празник в чест на
Свети Трифон. Чества се
от лозарите, градинарите
и кръчмарите. Ритуалът
„Зарязване” в празничния
ден бе изпълнен от кмета на
община Дългопол Георги Георгиев. Той заряза лозите и
пожела да родят много грозде, да се напълнят бъчвите
с вино, което да се пие само
по радостни поводи. Празникът продължи с конкурс за
домашно вино, който събра
ценители и производители

на вино от цялата община.
За поредна година местните производители доказаха, че тук се правят качествени вина. В това се убеди и
тричленното жури в състав:
Неделчо Стоянов, Анатоли
Ангелов и Георги Георгиев.
Напълно заслужено и единодушно за “Цар на виното”

беше отличен Иван Желев.
В категория “Най-добро
Червено вино” първо място
заеха двама участници:
Нено Ненов и Тодор Михалев, на второ място бе
класирано виното на Иванка
Христова, а на трето – на
Недялко Михалев.
В категория “Най-добро

Бяло вино” първо място
тази година спечели Иван
Русев, втори остана Тодор
Михалев, а трети се класира
Светльо Якимов.
“Най-добро вино Розе”
донесе първо място на Недялко Михалев, който взе
и първо място в категория
“Най-добро вино - Пелин”.
На второ място бе класирано
виното на Иванка Христова,
а розето на Василка Христова бе оценено от журито на
трето място.
Виното на Мюмюн Мюмюн
бе отличено с наградата
“Млад винар”, а Иван Желев
получи още едно признание
- “Награда на публиката”.

