Разпространява се безплатно, БРОЙ 69, април 2022 г.

Полагаме всички необходими грижи
пребиваващите при нас украинци да
се чувстват като у дома си

Военната инвазия на Русия в Украйна принуди милиони украинци да напуснат
домовете си и да потърсят
убежище в съседни държави. По последни данни от
началото на войната досега
в България са влезли над
110 000 бежанци, от които
около 88 000 са се установили в страната ни, като
една трета от тях са деца.
Много българи проявиха
съпричастност към съдбата
на потърсилите спасение
от войната и ги приеха в
хотели, почивни бази и дори
в собствените си домове.
Община Дългопол също
прояви солидарност към
пристигащите украински
бежанци. Общинският съвет

прие решение за приемане
и настаняване на бежанци в
Общинския център за спорт,
младежки дейности и отдих
в село Аспарухово, който
последно бе пригоден за

база за постковид възстановяване на преболедували. В
момента в него са настанени 37 украинци, като за тях
е поета и грижата за изхранването им и осигуряване на

най-неотложните им нужди,
разходите за които се поемат от Правителството на
РБългария. За бебетата
бяха осигурени памперси
и детски храни, а от БЧК
бяха предоставени семейни
пакети. За Великден всички
те бяха изненадани с боядисани яйца и козунаци,
дарени от собственика на
хотел „Овеч“ – с. Аспарухово. Полагаме всички
необходими грижи пребиваващите при нас украинци да
се чувстват като у дома си
и им пожелаваме по-скоро
да могат да се завърнат по
родните си места.
Георги Георгиев
Кмет на община
Дългопол

Уважаеми съграждани мюсюлмани,
Поздравяваме Ви с големия мюсюлмански
празник Рамазан Байрам, който отбелязва края на
свещения месец Рамазан. Това е празникът, който
обединява вярващите с вечните човешки ценности
– душевна чистота, доброта и милосърдие. Той
ни напомня, че никой не може да е щастлив, ако
другите около него страдат. Да бъдем човечни,
да прощаваме, да закриляме и да живеем в мир
и разбирателство е основното негово послание.
Пожелаваме на Вас, вашите семейства и близки
здраве, късмет и благополучие. Нека винаги в
домовете Ви да има топлина, радост и сплотеност.
Георги Георгиев, кмет на община Дългопол
Злати Златев, председател на ОбС - Дългопол
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Доброволни формирования
от 5 общини премериха сили в
уникално за страната състезание

Отборът на община
Дългопол се включи в
уникалния за страната
Преглед на доброволните формирования в град
Девня. В състезанието се
включиха пет отбора от
общините Бяла, Варна,
Дългопол, Шумен и Девня. Прегледът се проведе
на 15 април в двора на
закритата професионална гимназия в Девня.
Стартът на състезанието
бе даден точно в 10 часа
сутринта.
Надпреварата премина в три дисциплини:
„Пренасяне на пострадал
с носилка“, „Построяване
на смесена водопроводна линия от пожарен
автомобил“ и „Бойно разгръщане на мотопомпа“.
След оспорвана надпревара в генералното
класиране първи станаха
доброволците от Шумен,
а втори и трети - от общините Девня и Бяла.
Отборът на домакините
успя да спечели най-много медали - за две втори
и едно трето място. На
четвърто и пето място в
генералното класиране
се подредиха представителите на Дългопол и

Варна. Сред участниците
имаше и три дами, които
са във формированията
на Девня и Шумен.
На финала победители
и участници бяха наградени лично от кмета на
Девня Свилен Шитов, от
кмета на Бяла инж. Пеньо
Ненов и от началника на

РСПБЗН – Варна, комисар Тихомир Тотев. Като
домакин кметът Свилен
Шитов получи специална
грамота за подкрепа на
доброволчеството.
„Благодаря на всички участници и гости
на днешното събитие,
което организирахме

съвместно с Регионалната служба по пожарна
безопасност и защита на
населението във Варна.
Радостен съм, че точно
ние поставихме началото и вярвам, че подобни
мероприятия ще станат
по-чести“, каза при закриването г-н Шитов.
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Традиционният великденски концерт
ни предложи богата програма
Традиционният великденски концерт, организиран от НЧ „Н. Й. Вапцаров“,
се състоя на 21 април
на откритата сцена на
читалището. В богатата
празнична програма взеха
участие провадийската писателка Ивелина Радионова, детско театрално-експериментално студио при
Народно читалище „Н. Й.
Вапцаров” - гр. Дългопол,
с ръководител Милена
Калчева, лазарска група
при Начално училище
„Иван Вазов” с ръководител Найденка Янчева,
женска фолклорна група
„Детелина” при читалище
„Н. Й. Вапцаров” с ръководител Калушка Василева,
клуб за народни танци
„Ритми” при читалище „Н.
Й. Вапцаров” с ръководител Славка Николова,
вокална група при Център
за подкрепа на личностното развитие - Обединен
детски комплекс „Андрей
Германов” - гр. Дългопол,

с ръководители Нина Михайлова и Хриска Младенова, женска певческа
група при читалище „Н. Й.
Вапцаров” с ръководител
Ася Николова и индивидуалните изпълнители
Юлин-Наз Юсеин, Живко
Георгиев и Силвия Николаева.
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Решения от заседания на ОбС – Дългопол

ПРОТОКОЛ № 37 от редовно заседание на Общински
съвет – Дългопол гр. Дългопол, 15.04.2022 г.
РЕШЕНИЕ 37 – 2
1. Определя имоти с НТП „Пасище”, „Ливада“ и „Друг
вид ливада“ - общинска собственост, подробно описани в
приложение № 1, и дава съгласие да бъдат разпределени за
индивидуално ползване под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ за съответното землище съобразно
броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански
животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на
правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от
15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма
категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти
от осма до десета категория. На правоимащите лица, които
отглеждат говеда с предназначение за производство на
месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа
до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица
в имоти от осма до десета категория. На правоимащите
лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или
кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки
„Плащания за преминаване към биологично земеделие“
и „Плащания за поддържане на биологично земеделие“,
включени в направление биологично животновъдство, се
разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар,
независимо от категорията на имотите.
2. При недостиг на имоти с НТП „Пасище”, „Ливада“ и
„Друг вид ливада“ - общинска собственост в съответното
землище на правоимащите лица да бъдат разпределени
такива в съседни землища.
3. Определя годишна наемна цена за 1.000 дка предоставена под наем площ от имоти с НТП „Пасище”, „Ливада“ и
„Друг вид ливада“ - общинска собственост в размер, равен
на началната тръжна цена за предоставяне под наем или
аренда на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ чрез
търг за стопанската 2022/2023г., определена със Заповед
на Министъра на земеделието.
4. Съгласно чл. 37и, ал. 15 от ЗСПЗЗ при сключване на
договорите за наем на пасища и ливади, които изцяло или
частично не попадат в актуалния към датата на подписване
на договора специализиран слой „Площи допустими за
подпомагане“, не се дължи заплащане на наемна цена за
две стопански години от сключването на договора.
5. Дава съгласие договорите за предоставяне под
наем имоти с НТП „Пасище”, „Ливада“ и „Друг вид ливада“ - общинска собственост, да бъдат сключени за срок
от 5 стопански години при условията на чл. 37и, ал. 12 от
ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 10 от ППЗСПЗЗ.
6. Наемателят, страна по договор за предоставяне под
наем за срок от 5 стопански години на имоти с НТП „Пасище”, „Ливада“ и „Друг вид ливада“ - общинска собственост,
да заплати гаранция за изпълнение на договора в размер
на годишната наемна цена за имотите за една стопанска
година.
7. Дава съгласие останалите след горепосоченото разпределение свободни имоти с НТП „Пасище”, „Ливада“ и
„Друг вид ливада“ - общинска собственост, да се отдадат
под наем чрез търг по реда на чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от
ЗСПЗЗ с начална тръжна цена на декар в размер, равен
на началната тръжна цена за предоставяне под наем или

аренда на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ чрез
търг за стопанската 2022/2023г., определена със Заповед
на Министъра на земеделието.
8. Определя и дава съгласие имоти с НТП „Пасище”,
„Ливада“ и „Друг вид ливада“ - общинска собственост, останали неразпределени след гореизброените процедури,
да бъдат разпределени за общо ползване.
9. Определя правила за ползване на имоти с НТП „Пасище”, „Ливада“ и „Друг вид ливада“ - общинска собственост,
подробно описани в приложение № 2.
10. Упълномощава Кмета на общината и го задължава
да извърши необходимите законови действия по изпълнение на Решението.
РЕШЕНИЕ 37 – 3
1. Общински съвет Дългопол приема Отчета за изпълнение на дейностите по опазване на околната среда и
управление на отпадъците в Община Дългопол през 2021 г.
РЕШЕНИЕ 37 – 4
1. Общински съвет – Дългопол приема информацията
за дейността на РСПБЗН – Дългопол по линия на ПСД
за 2022г.
РЕШЕНИЕ 37 – 5
1. Общински съвет – Дългопол приема информация за
готовността на ВиК за летен сезон 2022 година.
РЕШЕНИЕ 37 – 6
1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост за 2022 г.
РЕШЕНИЕ 37 – 7
1. Общински съвет – Дългопол приема отчет за изпълнението на общинска Програма за опазване живота
и здравето на децата в пътното движение на община
Дългопол за 2021г.
РЕШЕНИЕ 37 – 8
1. Общински съвет – Дългопол приема Програма за
опазване живота и здравето на децата в пътното движение
на община Дългопол за 2022г.
РЕШЕНИЕ 37 – 9
1. Общински съвет – Дългопол приема отчет за изпълнение на Годишен план за развитие на социалните услуги
в община Дългопол, за планов период 2021-2022г.
РЕШЕНИЕ 37 – 10
1.Общински съвет – Дългопол приема Годишен план
за раз витие на социалните услуги в община Дългопол,
за планов период 2022-2023г.
РЕШЕНИЕ 37 – 11
1. Общински съвет – Дългопол приема отчет на Общинска програма за закрила на детето на община Дългопол
за 2021г.
РЕШЕНИЕ 37 – 12
1. Общински съвет – Дългопол приема Общинска програма за закрила на детето на община Дългопол за 2022г.
РЕШЕНИЕ 37 – 13
1. Общински съвет - гр.Дългопол одобрява задание за
изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 57457.129.983 по
кадастр. карта на земл. на с.Поляците обл.Варна и дава на
„Хидрострой” АД разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУППЗ) на имот 57457.129.983 по кадастр. карта на земл. на
с.Поляците общ.Дългопол обл.Варна, като за имота се
определи устройствена зона „Пч“ - чисто производствена,
същият и се се отреди „за асфалтова база“ и за него се
определят устройствени показатели на застрояване.
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2. Проектът да се изготви в обем и съдържание съгласно
изискванията та Наредба № 7 за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани
законови и подзаконови актове, касаещи устройството на
територията.
3. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение
не подлежи на оспорване.
4. Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2
от ЗУТ с обявление, което да се постави на определените
за това места в сградите на Община Дългопол и Кметство
– с.Поляците и да се публикува на интернет страницата
на общината и същото да се впише служебно в публичния
регистър на общинската администрация съгласно чл.5,
ал.5 ЗУТ.
РЕШЕНИЕ 37 – 14
1. Одобрява ПУП - Парцеларен план за „МКРУ 20kV до
стълб преди „ТП-1 Поляците“, захранено от съществуващ
ВЕЛ 20kV извод „Арковна“, и БКТП 20/0,4kV 2х1000kVA
оборудвано с 2х630 kVА в ПИ 57457.129.79, и ВКЛ 20kV
от МКРУ до БКТП“. Решението подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Дългопол пред Административния съд – Варна.
2. Задължава Кмета на общината да изпрати настоящото
решение за обнародване в „Държавен вестник” в 7-дневен
срок от получаването му в Общинска администрация.
РЕШЕНИЕ 37 – 15
1. Общински съвет - гр.Дългопол дава на „ХИДРОСТРОЙ”
АД разрешение за изработване на Специализиран подробен устройствен план по чл.54, ал.6 от ЗУТ за Концесия
за добив с предмет експлоатация на подземни богатства
– строителни материали (варовици) от находище „Козя
поляна“, разположено в землището на с.Поляците общ.Дългопол обл.Варна - ПИ №№ 57457.129.986, 57457.200.936,
57457.129.79 и 57457.129.990 по КККР на земл. с.Поляците
и одобрява задание за изработване на Специализиран ПУП,
което е неразделна част от настоящото разрешение. ПУП
да се изготви в обем и съдържание съгласно изискванията
та Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони, Наредба
№ 8 за обема и съдържанието на устройствените планове,
както и всички специализирани законови и подзаконови
актове, касаещи устройството на територията. Съгласно
чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
2. Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2
от ЗУТ с обявление, което да се постави на информационните табла в сградите на Община Дългопол и на Кметство
– с.Поляците и да се публикува на интернет страницата
на общината и същото да се впише служебно в публичния
регистър на общинската администрация съгласно чл.5,
ал.5 ЗУТ.
РЕШЕНИЕ 37 – 16
1. Общински съвет - гр.Дългопол дава предварително
съгласие със срок на валидност две години за утвърждаване на трасе за проектиране и за учредяване право на
прокарване и сервитут за линеен обект „Общински път за
връзка от уличната мрежа на с.Поляците общ.Дългопол
до ПИ 57457.129.983 (терен на „Хидрострой“ АД)“ през
следните имоти от кадастр. карта на землището на с.Поляците, собственост на Община Дългопол:
-57457.20.5 (с НТП „пасище“) – стопанисвано от общината, ОПФ
-57457.20.8 (с НТП „пасище“) – стопанисвано от общината, ОПФ
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-57457.20.11 (с НТП „за селскостоп., горски, ведомствен
път“) – публична общинска собственост
-57457.20.45 (с НТП „пасище“) – стопанисвано от общината, ОПФ
-57457.20.47 (с НТП „нива“) – стопанисвано от общината,
земи по чл.19 ат ЗСПЗЗ
-57457.20.246 (с НТП „за селскостоп., горски, ведомствен
път“) – публична общинска собственост
-57457.26.11 (с НТП „пасище“) – стопанисвано от общината, ОПФ
-57457.26.13 (с НТП „пасище“) – публична общинска
собственост, земи по чл.19 ат ЗСПЗЗ
-57457.26.503 (с НТП „за селскостоп., горски, ведомствен
път“) – публична общинска собственост
-57457.26.577 (с НТП „за селскостоп., горски, ведомствен
път“) – публична общинска собственост
-57457.26.601 (с НТП „пасище“) – стопанисвано от общината, ОПФ
-57457.26.603 (с НТП „дере“) – частна общинска собственост
-57457.74.1 (с НТП „нива“) – частна общинска собственост, земи по чл.19 ат ЗСПЗЗ
-57457.74.70 (с НТП „за селскостоп., горски, ведомствен
път“) – публична общинска собственост
-57457.74.506 (с НТП „пасище“) – стопанисвано от общината, ОПФ
-57457.75.253 (с НТП „дере“) – публична общинска
собственост
-57457.76.512 (с НТП „за селскостоп., горски, ведомствен
път“) – публична общинска собственост
-57457.78.121 (с НТП „дере“) – публична общинска
собственост
-57457.95.622 (с НТП „пасище“) – публична общинска
собственост, земи по чл.19 ат ЗСПЗЗ
-57457.128.504 (с НТП „пасище“) – стопанисвано от
общината, ОПФ
-57457.128.620 (с НТП „нива“) – частна общинска
собственост, земи по чл.19 ат ЗСПЗЗ
-57457.129.71 (с НТП „пасище“) – публична общинска
собственост, земи по чл.19 ат ЗСПЗЗ
-57457.129.510 (с НТП „за селскостоп., горски, ведомствен път“) – публична общинска собственост
-57457.131.503 (с НТП „за селскостоп., горски, ведомствен път“) – публична общинска собственост
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а,
ал.1 и ал.5 във вр. с чл.59 и чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ и на
осн. чл.124б, ал.1 ЗУТ, Общински съвет - Дългопол
РЕШИ:
Общински съвет - гр.Дългопол одобрява задание и
разрешава изработване на Подробен устройствен план
– Парцеларен план за линеен обект на техническата
инфраструктура „Общински път за връзка от уличната
мрежа на с.Поляците общ.Дългопол до ПИ 57457.129.983
(терен на „Хидрострой“ АД)“. ПУП-ПП да се изготви в обем
и съдържание съгласно изискванията та Наредба № 7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони, Наредба № 8 за обема и
съдържанието на устройствените планове, както и всички
специализирани законови и подзаконови актове, касаещи
устройството на територията.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не
подлежи на оспорване.
Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от
ЗУТ с обявление, което да се постави на определените за
това места в сградите на Община Дългопол и Кметство –
с.Поляците и да се публикува на интернет страницата на
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общината и същото да се впише служебно в публичния
регистър на общинската администрация съгласно чл.5,
ал.5 ЗУТ.
РЕШЕНИЕ 37 – 17
1. Общински съвет – Дългопол приема Информация за
изпълнение на Краткосрочна и Дългосрочна програма за
насърчаване на производството на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Дългопол за 2021г.
РЕШЕНИЕ 37 – 18
1. Дава съгласие сумата в размер на 9000 (Девет
хиляди) лева отпуснат безлихвен заем с Решение №
6-15 /26.02.2016 год. на Общински съвет-Дългопол да се
трансформира в дялово участие на „Медицински център
1-Дългопол“ EOOД, ЕИК 813143746 , с което дяловия
капитал от 176 000 (Сто седемдесет и шест хиляди) лв
да се увеличи и да стане 185 000 (Сто осемдесет и пет
хиляди) лв.
2. Изменя Устава на Дружеството в частта относно
капитала.
3. Задължава Управителя на „Медицински център 1-Дългопол“ EOOД да предприеме необходимите действия във
връзка с вписване на промяната в статута на Дружеството
в Търговски регистър при Агенцията по вписванията-Варна.
РЕШЕНИЕ 37 – 19
1. Предоставя без заплащане 18 м3 пл. Церови трупи от
гори - общинска собственост нa Джамийските настоятелства и за ремонт на въжен мост над река Камчия между
селата Камен дял и Партизани.
2. Трупите да бъдат преработени на дъски за Джамийските настоятелства и строителни материали необходими
за ремонта на моста над река Камчия и транспортирани
до местата им за ползване.
3. Възлага на Кмета на Община Дългопол да предприеме съответните действия за изпълнение на настоящето
решение.
РЕШЕНИЕ 37 – 20
1. Дава съгласие за извършване на допълнителни
ремонтни дейности и за закупуване на допълнително
оборудване в Общински център за спорт, младежки дейности и отдих в с. Аспарухово на стойност до 8 000 лв. и
в Творческа база „Дом на културата“ в с. Аспарухово на
стойност до 10 000 лв.
2. Средствата да бъдат осигурени от предходния остатък на целевия трансфер, отпуснат по реда на ПМС №
326/12.10.2021г.
3. Допуска предварително изпълнение на решението,
съгласно чл. 60 от Административно процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ 37 – 21
Актуализира списъка на длъжностите и лицата с право
на транспортни разноски:
№ Име и
З а е м а н а Маршрут
фамилия длъжност
1.

Считано от

М а р и я К м е т н а Дългопол-Ас- 01.05.2022г.
Христова к м е т с т в о п а р у х о Георгиева Аспарухово во-Дългопол

РЕШЕНИЕ 37 – 22
1. Приема бюджета на община Дългопол за 2022 г.
както следва:
1.1. По приходите в размер на 20 053 915 лв., съгласно
приложение № 1, в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности
в размер на 10 825 466 лв. /Приложение № 1.1/, в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата

дейности – 9 861 571 лв.;
1.1.1.2. Преходен остатък от 2021 г. – 498 325 лв.;
1.1.1.3 Друго финансиране – 327 570 лв.;
1.1.1.4 Целева субсидия за капиталови разходи – 138
000 лв.;
1.1.2. Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на 9 228 499 лв., /
Приложение № 1.2/, в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи – 931 000 лв.;
1.1.2.2. Неданъчни приходи – 1 274 011 лв.;
1.1.2.3. Изравнителна субсидия – 1 604 500 лв.;
1.1.2.4. Целева субсидия за зимно поддържане и текущ
ремонт – 143 000 лв.;
1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи – 768
100 лв.;
1.1.2.6. Целеви трансфери за капиталови разходи – 2
506 747 лв.;
1.1.2.6. Операции с финансови активи – /-707 003 / лв.;
1.1.2.7. Преходен остатък по бюджета – 2 707 647 лв.;
1.1.2.8. Преходен остатък в левова равностойност –
447 лв.;
1.2. По разходите в размер на 20 053 915 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, както
следва:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности – 10 825
466 лв., съгласно Приложение № 2.1.;
1.2.2. За местни дейности – 8 078 746 лв., съгласно
Приложение № 2.2.;
1.2.3. За дофинансиране на делегирани от държавата
дейности с приходи от местни данъци, такси и др. неданъчни приходи и трансфери за местни дейности – 1 149
703 лв., съгласно Приложение № 2.2.;
1.3. Одобрява разпределението на средствата от
преходния остатък от 2021 г. по бюджета на общината
за 2022 г., съгласно приложение № 1.3.
1.4. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо
по бюджета на общината, изчислено на касова основа –
придържане към балансирано бюджетно салдо.;
1. Приема числеността на персонала и разходите за
заплати на местните дейности и за делегираните от държавата дейности /без звената от системата на народната
просвета, които прилагат делегирани бюджети/ разпределени по месеци, съгласно Приложение № 4.;
3. Приема програма за капиталовите разходи в размер на 6 860 590 лв., съгласно Приложение № 3, кол. 3.
3.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия
за капиталови разходи по обекти, съгласно кол.4 от Приложение № 3;
3.2. Приема разчет на капиталовите разходи финансирани от целевия трансфер по § 31-18 и 31-13 от 2021 г. в
размер на 2 294 072 лв., съгласно кол. 5 от Приложение № 3;
3.3. Приема разчет на капиталовите разходи финансирани от собствени приходи в размер на 360 лв., съгласно
кол. 7 от Приложение № 3.;
3.4. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани от други източници в размер на 2 696 747 лв., съгласно
к. 8 от Прложение № 3.;
3.5. Приема разчет на капиталовите разходи финансирани със средства от ЕС в размер на 963 311 лв., съгласно
кол. 10 от Приложение № 3.;
3.6. Приема разчет на текущите ремонти в размер на
338 000 лв., които ще се финансират от трансформираната целева субсидия за капиталови разходи в трансфер
за други целеви разходи за извършване на неотложни
текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа
и на сгради, публична общинска собственост, по реда на
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чл. 55 от ЗДБРБ за 2022 г. съгласно приложение № 3.1;
3.7. Одобрява от целевата субсидия за капиталови разходи за 2022 г. да се погаси част от предоставения през
2020 г. временен безлихвен заем по реда на чл. 103, ал. 1
от Закона за публичните финанси в размер на 118 195 лв.;
3.8. Упълномощава кмета на общината да отправи искане
до министъра на финансите за извършване на необходимата трансформация по т. 3.6 от настоящото решение.;
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии,
както следва:
4.1. За СБКО на персонала, определени в рамките на
3 на сто на база начислените трудови възнаграждения,
включително и задължителните осигурителни вноски от
работодател.;
4.2. За представителни разходи на кмета на общината в
размер на 2 на сто от общия годишен размер на разходите
за издръжка на дейност «Общинска администрация».;
4.3. За представителни разходи на общинския съвет в
размер 1 на сто от общия годишен размер на разходите
за издръжка на дейност «Общинска администрация».;
4.4. За разходи по общинския културен календар – 33
900 лв.;
4.5. За разходи по общинския спортен календар – 13
400 лв.;
4.6. Разходи за помощи по решение на общинския съвет - 10 000 лв. ;
4.7. Средства за работно облекло на персонала по трудови и служебни правоотношения не по-вече от 52 000 лв. ;
4.8. Сума в размер на 11 600 лв. за членски внос в
сдружения с нестопанска цел.
4.9. Субсидии за спортни клубове, регистрирани като
юридически лица с нестопанска цел – 32 000 лв.;
4.10. Текущи субсидии за издръжка /отопление на читалищния салон/ на НЧ «Н. Й. Вапцаров» гр Дългопол–
5 500 лв.;
4.11. Субсидии за дофинансиране на маломерни паралелки в училищата – 33 023 лв.;
4.13. Трансфери за подпомагане издръжката за отопление на Медицински център ЕООД гр. Дългопол – 10 000 лв.;
4.14. Субсидии за финансиране на Общинско социално
предприятие-домашен социален патронаж“ – 120 481 лв.;
4.15. Утвърждава такса в размер на 5 600 лв. в изпълнение на Решение 13-5/19.08.2020 г. за заплащане
обучението на служител от общинска администрация за
учебната 2022/2023 г.;
4.16. Утвърждава субсидии за Читалищата в размер
на 346 458 лв.;
4.17. Утвърждава показатели по чл. 45, ал.1, т.2 от ЗПФ
за кметствата и населените места с кметски наместници,
с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет, като кметът организира изпълнението на общинския бюджет, включително
своевременното изпълнение на утвърдените показатели,
съгласно Приложение № 5 /виж рекапитулация по бюджетни параграфи/;
4.18. Одобрява 2000 лв. за борба с безстопанствените
кучета на територията на общината.;
5. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките
за средства от Европейския съюз в размер на 1 222 929
лв., съгласно Приложение № 6;
6. Определя максималния размер на плащанията по
дълга както следва:
6.1. Максимален годишен размер на плащанията по
общинския дълг /главница+лихва+такси/ за 2022 г. – 478
962 лв. /Приложение № 2.2/;
6.2. Общински гаранции, които могат да бъдат издадени
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през 2022 г. – 179 606 лв. /Приложение № 2.2/;
6.3. Определя максимален размер на общинския дълг
към края на годината - 1 122 111 лв. /Приложение № 7/;
6.4. Намерения за поемане на нов дълг, съгласно Приложение № 7;
7. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за
местните дейности за периода 2023-2025 г., съгласно
приложения № 1.2 и № 2.2;
8. Определя второстепенни разпоредители с делегиран
бюджет през 2022 г. и бюджетите им както следва:
• СредноУчилище „Св. Климент Охридски” гр. Дългопол
– 2 380 564 лв.;
• ОбединеноУчилище „Христо Ботев” с. Цонево – 1 063
237 лв.;
• Училище „Христо Ботев” с. Партизани – 478 382 лв.;
• Училище „Митко Палаузов” с. Лопушна – 187 622 лв.;
• Училище „Васил Левски” с. Поляците – 326 547 лв.;
• Училище „Назъм Хикмет” с. Медовец – 948 526 лв.;
• Училище „Иван Вазов” гр. Дългопол – 781 336 лв.;
• ДГ „Детелина”-Дългопол – 628 913 лв.;
• ДГ „Пролет”- Цонево – 417 943 лв.;
• ДГ „Щастливо детство”-Партизани – 237 955 лв.;
• ДГ „Първи юни” – Медовец – 321 252 лв.
• Център за подкрепа за личностно развитие – 59 465 лв.;
9. Определя като второстепенен разпоредител с бюджет
през 2022 г. Общинско социално предприятие-домашен
социален патронаж“ и утвърждава финансова план-сметка
на разходите, съгласно Приложение № 8.
10. Определя като разпоредител с бюджет през 2022
г. Общински Музей гр. Дългопол с бюджет в размер на
59 800 лв.
11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022
г. по бюджета на общината в размер на 9 739 876 лв. и
определя максимален размер на поетите ангажименти за
разходи които могат да бъдат поети през 2022 г. в размер
на 9 739 876 лв. /Приложение № 11/
12. Одобрява план-график за обслужване на просрочените задължения от минали години, които да бъдат
разплатени от бюджета за 2022 г. в размер на 71 633 лв. и
просрочени вземания, които да бъдат събрани през 2022 г.
в размер на 78 975 лв., съгласно Приложения № № 9 и 10.
13. Приема за сведение информацията, съгласно чл.
82, ал.3, т.4 и т.5 от ЗПФ по прогнози на Медицински център-ЕООД гр. Дългопол за 2022 г, 2023г. и 2024 г., съгласно
Приложение № 12.
14. Възлага на кмета на общината:
14.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с делегиран бюджет и разпоредители с бюджет.
14.2. Да отразява служебно промените по общинския
бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства
от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на
дарителя.
15. Оправомощава кмета на общината да извършва
компенсирани промени:
15.1. В часта за делегираните държавни дейности –
между утвърдените показатели за разходи в рамките на
една дейност, с изключение на дейностите на делегиран
бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за
делегираните държавни дейности и няма просрочени
задължения за съответната дейност.
15.2. В часта на местните дейности – между утвърдените
разходи в рамките на една дейност или от една дейност в
друга, без да изменя общия размер на разходите.
15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва
за непредвидени и/или неотложни разходи.
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Наши момичета спечелиха
държавните титли по свободна борба

На 15 април в Бургас се проведе
държавният личен-отборен шампионат по свободна борба за девойки. В
надпреварата стартираха 21 клуба със
свои представители.
За пореден път нашите момичета Назифе Таир и Емине Осман се
представиха блестящо. Емине Осман
завоюва първото място в категория
50 кг, като представи достойно своя
клуб „Станка Златева“ – Сливен, и
самата нея. А Назифе Таир, освен че
спечели първото място в категория 53
кг, бе обявена и за най-резултатната
състезателка на състезанието.
Само няколко дни след победата
Назифе зарадва своите фенове, като
проведе тренировка с младите надежди на своя първи клуб – „Аркос“,
с. Партизани.

16. Упълномощава кмета на общината да предоставя
временни безлихвени заеми от временно свободни средства от общинския бюджет и от сметките за средства от
ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от
ЕС, по други международни, национални и други програми,
включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е
част от общинския бюджет.
16.1. При предоставянето на временни безлихвени заеми
от временно свободни средства по общинския бюджет да
се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
16.2. При предоставянето на средства от сметките за
средства от ЕС да се спазват изискванията на чл. 104,
ал.1, т.4 от ЗПФ.
17. Упълномощава кмета на общината:
17.1. Да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за финансиране на разходи за
извършване на неотложни текущи ремонти на общински
пътища, на улична мрежа и на сгради публична общинска
собственост, по реда на чл. 55 от ЗДБРБ за 2022 г. за определените обекти и размера на финансиране, посочени

в Приложение № 3.1.
17.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените
по бюджета на общината разходи и други плащания, при
условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните държавни дейности в определените
им размери, както и на местните дейности, и се спазват
относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като
не се променя предназначението на средствата в края на
годината.
17.2. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински
програми и проекти;
17.3. Да кандидатства за средства по структурни и други
фондове на ЕС, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за
изпълнение на годишния план за развитие.
18. Задължава разпоредителите с бюджет по т. 8, 9 и 10
да спазват разпоредбите на чл. 94, ал.3, т.1 и т. 2 от ЗПФ.
19. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 13.
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Песните на Лазаровден са благослов за
здраве, плодородие и благополучие на дома
Лазаровден е християнски празник, който носи
името на Свети Лазар. Името Лазар е символ на здраве
и дълголетие. Лазар е бил
приятел на Иисус Христос.
Когато умира, четири дни
след неговата смърт той е
възкресен. Бог казва „Лазаре, стани!“ и съживява
Лазар, който излиза от
гробницата си.
Лазаровден се празнува на осмия ден преди
Великден. Поради това,
че Великден се определя
по лунния календар, а не
по слънчевия, Лазаровден
се пада всяка година на
различна дата, но винаги
в събота. На този ден се
изпълнява обичаят Лазаруване. Младите жени,
наречени лазарки, берат
цветя за венците, които
ще оплетат за празника
Цветница (на следващия
ден). Момите са пременени
в традиционни фолклорни
носии. Те обикалят къщите
на селото, пеят обредни
лазарски песни и благо-

славят за здраве, щастие
и берекет. Стопанинът на
дома ги дарява с яйца,
пари, плодове и дребни
подаръци. В миналото на
Лазаровден момците от
селото са поисквали ръката
на своята избраница.
Основните песни на Лазаровден са благослов
за здраве, плодородие и
благополучие на дома. Но
и тук, в къща където има
ерген или мома за женене,
в песните се вмъкват и любовно-женитбени мотиви:
Тук сме чули, разбрали,
Лазаре,
че има ерген и мома,

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

Лазаре,
я ергена женете, Лазаре,
я момата годете, Лазаре…
Абсолютно било забранено да се пеят песните за
Лазаровден след празника,
защото това можело да се
отрази зле на лазарките
и те да погрознеят, така
че никой момък да не ги
иска. Смятало се е също
така, че песните, които се
пеят на Лазаровден, освен
че са гаранция за здраве,
щастие и берекет, предпазвали от природни бедствия
като градушка, които биха

могли да се отразят зле на
реколтата.
Празникът носи пролетно
настроение и се очаква с
нетърпение както от участничките, така и от жителите и гостите на селата и
градовете.
В много от селищата на
общината се представя
обичаят Лазаруване, като
по традиция участничките
в него посещават къщите,
облечени в пъстроцветни
носии и с венчета на главите, пеят лазарски песни и
играят лазарско хоро.
И тази година лазарките
от НУ „Иван Вазов“ - гр.
Дългопол, озарени от пролетното слънце, огласиха
улици и домове със звънливите си гласчета, за да
пожелаят много здраве,
радост и берекет.
Децата от ДГ ,,Щастливо детство“ в с. Медовец
също отбелязаха празника,
като пресъздадоха на живо
обичая. Те пяха песни и
пожелаваха здраве и благополучие.
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Децата на ФК „Камчиец – 1945”
се окичиха със златните медали

На 21 април т.г. отборът
на ФК „Камчиец - 1945”–
деца, бе награден от кмета
на община Дългопол Георги
Георгиев с купа и индивидуални медали за завоюваното
първо място във футболното
първенство на БФС за сезон
2021/2022 г.
В този си състав отборът
ни играе от 2016 г. и благодарение на усилията и
отдадеността на децата и
треньора им Марин Маринов
за първи път тимът става
шампион с най-много вкарани голове – 48, и 25 точки.

Нашите футболисти заеха
първото място в оспорваната конкуренция на отборите
на ФК „Волов“ - Шумен, ФК
„Септември“ – Тервел, ФК
„Провадия“ - Провадия, МФК
„Тича“ – Варна, и ФК „Локомотив“ – Каспичан.
Поздравления за младите
надежди на ФК „Камчиец“ –
Дългопол, за завоюваната
победа и пожелания за още
много успехи!
Ето и състезатели, спечелили шампионската титла:
Янислав Маринов – Дългопол, Златомир Милев –

Дългопол, Алекс Атанасов
– Дългопол, Лъчезар Атанасов – Дългопол, Александър
Стоянов – Дългопол, Иво
Калчев – Дългопол, Александър Иванов – Дългопол,
Албай Асан – Дългопол,
Даниел Железов – Дългопол,
Свилен Железов – Дългопол,
Дейвид Калчев – Дългопол,
Аспарух Маринов - с. Аспару-

хово, Кристиян Горанов – с.
Аспарухово, Ивелин Милков – с. Аспарухово, Юдеим
Хюсеин - с. Поляците, Ахмед
Ахмед - с. Лопушна, Мехмед
Мехмед – с. Лопушна, Мустафа Мустафа – с. Лопушна,
Юсни Юсниев - с. Цонево,
Даниел Божков – с. Цонево,
Ферди Ефраим – с. Цонево,
Айберк Халил – с. Цонево.

