Разпространява се безплатно, БРОЙ 70, май 2022 г.

Денят на българската просвета и култура
бе отбелязан тържествено в Дългопол

На 24 май честваме
Деня на светите братя Кирил и Методий,
на българската азбука,
просвета и култура и на
славянската книжовност.
На този ден се отдава
почит на създателите на
славянската писменост.
По този повод празнично шествие премина
по централната улица
на град Дългопол. В него
взеха участие представителни блокове на всички
училища и детски градини от общината. То
завърши на градския
площад, където празникът продължи с богата
програма на самодейни

колективи, ученически
групи и индивидуални
изпълнители. Заместник-кметът М ариана
Ник олаева поздрави
всички присъстващи, а
председателят на ОбС
–Дългопол, Злати Златев
връчи на педагогическия
колектив на ДГ „Детелина“ плакет и парична
награда за „Висок принос
в образованието и възпитанието“. Благодарение
на създадената организация от общинското
ръководство на празника
присъстваха и настанените в с. Аспарухово
украински бежанци.
Още снимки на 2 стр.

За децата от Дългопол на 1 юни отвори
врати стационарната експозиция МИГ-21

Подробности на 3 стр.
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За децата от Дългопол на 1 юни отвори
врати стационарната експозиция МИГ-21

За Международния ден
на детето - 1 юни, община
Дългопол организира богата празнична програма
с много игри, забавления и
изненади. Накрая за всички
имаше и много лакомства.
Част от децата със сигурност ще запазят като
скъп спомен снимките от
кабината на истинския самолет МИГ-21, разположен
сред разцъфналите рози в
центъра на града. За други
това ще е първото състеза-

ние с велосипед или участие в арт-работилницата и
рисунките на асфалт.
Пъстрата украса, усмивките на децата и жизнерадостната атмосфера
направиха празника незабравим за всички участници.
Нека се постараем да запазим този празничен дух,
усмихнатите и щастливи
лица на децата не само в
празничния ден, но и през
цялото им детство.

Добрите педагогически практики дискутираха на кръгла маса

На 20 май т.г. в Дългопол
се проведе дискусия на
тема „Добри педагогически
практики в предучилищните
институции от община Дългопол“. Гости на събитието
бяха Мария Александрова
– старши експерт „Организация на средното образование“, Мариана Николаева
– зам.-кмет на община Дългопол, директорите на училищата от общината, учители
и директори - ветерани от
детските градини, родители
и представители на общинска администрация.
Дискусията бе открита
от Асия Октай Юсеин –
ученичка от ОбУ „Христо
Ботев“ в с. Цонево, с песента „Учителко, целувам ти
ръка“, която беше специален

поздрав към всички гости и
участници.
Кръглата маса се проведе
в два панела – презентационен и дискусионен. В презентационния бяха представени
доклади от детските градини
в общината. „Образователен проект „Големият лов
на растения“ - ефективен
модел за формиране на екологична култура у децата“

бе темата на ДГ „Детелина“
в Дългопол. ДГ „Пролет“
представи Stem игри, експерименти и идеи и обърна
внимание на традициите и
съвременността на различните развлечения и изяви
на децата. Stem практика
презентира - ДГ „Първи юни“
в с. Партизани. Презентация
на тема „Всички заедно можем повече – да учим, да

живеем, да комуникираме,
да си партнираме“ изнесе
ДГ „Щастливо детство“ в с.
Медовец, а открита педагогическа практика „В света
на приказките“ демострира
филиалът на ДГ „Щастливо
детство“ в с. Поляците.
Участниците в дискусионния панел бяха разделени в
6 фокус групи, които разискваха въпроса „Какво трябва
да направим, за да осигурим
качествено предучилищно
възпитание?“. След обсъждане на въпроса, всяка от
фокус групите направи изводи и препоръки за работата
и реализирането на бъдещи
образователни политики в
областта на предучилищното образование в община
Дългопол.
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Решения от заседания на ОбС – Дългопол

ПРОТОКОЛ № 38 от редовно
заседание на Общински съвет –
Дългопол, 23.05.2022 г.
РЕШЕНИЕ 38 – 2
Общински съвет – Дългопол приема
докладите за Читалищните настоятелства на територията на община Дългопол, за осъществените читалищни
дейности в изпълнение на програмата
по чл. 26, ал. 2 от Закона за Народните читалища и изразходваните от
бюджета средства през 2021 година,
съгласно приложения от №1 до № 12.
РЕШЕНИЕ 38 – 3
Общински съвет – Дългопол приема
,,Програма за развитие на читалищната дейност в община Дългопол за
2022 година“.
РЕШЕНИЕ 38 – 4
1. Общински съвет – Дългопол,
присъжда награда в сферата на образованието и културата в Община Дългопол в област „Образование“ с плакет
„За висок принос в образованието и
възпитанието“ и парична награда в
размер на 500 (петстотин) лева на
Педагогически екип в ДГ „Детелина“,
гр. Дългопол.
2. Възлага на кмета на община
Дългопол да предприеме всички необходими действия по изпълнение на
взетото решение.
РЕШЕНИЕ 37 – 5
1. Дава съгласие за нуждите на
общинска администрация Дългопол
да бъде сключен Договор за отдаване
под наем на автомобил марка ХОНДА
ХР-В, цвят светлозелен металик, с
регистрационен номер № Н 8547 ВР,
идентификационен номер на превозното средство JHMGH2350XS203350
и номер на двигателя D16W1103942,
между собственика – И. Д. А. и адрес
…… и Община Дългопол, при месечен
наем в размер на 100,00 лева.
2. Определя 6-месечен срок на
договора, считано от датата на подписването му.
3. Неразделна част от Решението
са следните документи:
• Писмено съгласие от собствениците на автомобил марка ХОНДА
ХР-В, цвят светлозелен металик, с
регистрационен номер № Н 8547 ВР,
идентификационен номер на превозното средство JHMGH2350XS203350
и номер на двигателя D16W1103942.
• Проект на договор за наем.
• Свидетелство за регистрация.
4. Упълномощава кмета на общината и го задължава да извърши необходимите действия по изпълнение
на Решението.
РЕШЕНИЕ 38 – 6

1. Дава съгласие да бъде отдаден
под наем без търг или конкурс за
срок от 10 (десет) години считано от
датата на сключване на договора с
общината, общински поземлен имот с
идентификатор 00789.40.30 с площ от
1.332 дка и НТП „НИВА“, находящ се
в местността „НОВО УСОЕ“ по КККР
на с. Аспарухово на СДРУЖЕНИЕ
НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО
КАМЧИЯ (ЛРС Камчия), със седалище
и адрес на управление ………., представлявано от Й. В. Й. – Председател
на управителния съвет, при годишна
наемна цена в размер на 59,94 лв./дка.
1. Упълномощава кмета на общината да извърши всички законосъобразни действия по изпълнението на
Решението.
РЕШЕНИЕ 38 – 7
1. Дава съгласие да бъдат отдадени
под наем чрез публичен търг с явно
наддаване за срок от една стопанска
година (стоп. 2022/2023 г.) поземлени
имоти – земеделски земи, собственост на Община Дългопол, както и
стопанисвани и управлявани от общината на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ,
подробно описани в приложение №
1, неразделна част от настоящата
докладна записка при начална тръжна
годишна цена по землища в размер,
както следва:
Арковна – 45,00 лв./дка, Аспарухово – 45,00 лв./дка, Боряна – 45,00
лв./дка, Величково – 45,00 лв./дка,
Дългопол – 45,00 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.
2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички законосъобразни действия по изпълнение на
Решението.
РЕШЕНИЕ 38 – 8
І. Одобрява предложената пазарна
оценка, изготвена по реда на чл. 22,
ал. 3 от ЗОС, в размер на 3890,00 лв.
(три хиляди осемстотин и деветдесет
лева)без включен ДДС за имот - частна
общинска собственост, а именно: урбанизирана територия с площ от 388 кв.м.
(триста осемдесет и осем квадратни
метра), съставляваща поземлен имот
с идентификатор 24565.502.1113
по КККР на гр. Дългопол при граници на имота –поземлени имоти

с идентификатори 24565.502.1129,
24565.502.2165, 24565.502.1112 и
24565.502.1114 по КККР на гр. Дългопол, одобрени със Заповед № РД18-67/02.12.2010 г. на Изпълнителен
Директор на АГКК. Имотът е подробно
описан в АОС № 2798/20.07.2018 г.,
вписан в Служба по вписванията гр.
Провадия под Акт № 38, том VII, дело
№ 1208/30.07.2018 г. (Данъчна оценка
на имота е в размер на 1451,50 лв.
(Хиляда четиристотин петдесет и един
лева и петдесет стотинки).
ІІ. Открива процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот - частна общинска
собственост, а именно: урбанизирана
територия с площ 388 кв.м (триста
осемдесет и осем квадратни метра),
съставляваща поземлен имот с идентификатор 24565.502.1113 по КККР на
гр. Дългопол, подробно описан в АОС
№ 2798/20.07.2018 г.
ІІІ. Определя начална тръжна цена
в размер на 3890,00 лв. (Три хиляди
осемстотин и деветдесет лева) без
включен ДДС при провеждане на
публичния търг с явно наддаване за
продажба на имот - частна общинска
собственост а именно: урбанизирана
територия с площ от 388 кв.м (Триста
осемдесет и осем квадратни метра)
съставляваща поземлен имот с идентификатор 24565.502.1113 по КККР на
гр. Дългопол, подробно описан в АОС
№ 2798/20.07.2018 г.
ІV. Упълномощава и задължава
Кмета на общината да предприеме
законосъобразни действия за изпълнение на решението, съгласно
изискванията на Наредба № 4 за
реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество
на ОбС - Дългопол.
РЕШЕНИЕ 38 – 9
І. Одобрява предложената пазарна оценка, изготвена по реда на
чл. 22, ал. 3 от ЗОС, в размер на
4400,00 лв. (Четири хиляди и четиристотин лева) без включен ДДС за
имот-частна общинска собственост,
а именно: урбанизирана територия
с площ от 440 кв.м (Четиристотин и
четиридесет квадратни метра), съставляваща поземлен имот с идентификатор 24565.502.1129 по КККР на
гр. Дългопол при граници на имота
– поземлени имоти с идентификатори 24565.502.1130, 24565.502.2165,
24565.502.1113 и 24565.502.2319 по
КККР на гр. Дългопол, одобрени със
Заповед № РД-18-67/02.12.2010г. на
Изпълнителен Директор на АГКК.
Имота е подробно описан в АОС №
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3069/28.10.2021г., вписан в Служба по
вписванията гр. Провадия под Акт №
187, том XII, дело № 2360/01.11.2021г.
(Данъчна оценка на имота е в размер
на 1646,00 лв. (Хиляда шестстотин
четиридесет и шест лева).
ІІ. Открива процедура за продажба
чрез публичен търг с явно наддаване
на имот-частна общинска собственост,
а именно: урбанизирана територия
с площ 440 кв.м (Четиристотин и
четиридесет квадратни метра), съставляваща поземлен имот с идентификатор 24565.502.1129 по КККР на гр.
Дългопол, подробно описан в АОС №
3069/28.10.2021 г.
ІІІ. Определя начална тръжна цена
в размер на 4400100 лв. (Четири хиляди и четиристотин лева) без включен
ДДС при провеждане на публичния
търг с явно наддаване за продажба
на имот-частна общинска собственост
а именно: урбанизирана територия
с площ от 440 кв.м (Четиристотин и
четиридесет квадратни метра) съставляваща поземлен имот с идентификатор 24565.502.1129 по КККР на гр.
Дългопол, подробно описан в АОС №
3069/28.10.2021 г.
ІV. Упълномощава и задължава
Кмета на общината да предприеме
законосъобразни действия за изпълнение на решението, съгласно
изискванията на Наредба № 4 за
реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество
на ОбС - Дългопол.
РЕШЕНИЕ 38 – 10
1. Определя индивидуалните основни месечни заплати на кмета на
общината, кметовете на кметства
и кметските наместници в Община
Дългопол, считано от 01.04.2022 г.,
съгласно к. 4 от таблицата.
2. Приема размера на допълнителните възнаграждения за придобит
трудов стаж и професионален опит да
се определят на основание нормативната уредба.
РЕШЕНИЕ 38 – 11
Общински съвет – Дългопол приема
Информация за състоянието на здравеопазването в Община Дългопол.
РЕШЕНИЕ 38 – 12
Общински съвет – Дългопол определя стимулиране на всеки кръводарител от Община Дългопол за 2022
г. – парични средства в размер на 50

лв. (петдесет лева).
РЕШЕНИЕ 38 – 13
1. Общински съвет - Дългопол, избира Мариана Георгиева Николаева
– Зам. - кмет ОХД, за представител на
община Дългопол в комисия за изработване на областна здравна карта.
2. Общински съвет Дългопол избира
Мариана Георгиева Николаева – Зам. кмет ОХД, за представител на община
Дългопол в комисия за изработване
на областна аптечна карта.
РЕШЕНИЕ 38 – 14
1. Общински съвет - Дългопол,
определя Емурла Ахмед Емурла –
Зам. кмет УТОС, за представител на
Община Дългопол в Общото събрание
на акционерите на многопрофилна
болница за активно лечение „Света
Анна – Варна“ АД, което ще се проведе
на 14.06.2022 г., в заседателната зала
на управлението на болницата, гр.
Варна, ул. „Цар Освободител“ № 100.
2. Общински съвет дава съгласие
представителя да гласува по предложените проекти за решения по точките
от дневния ред на заседанието << По
преценка с оглед защита на интересите на Община Дългопол >>.
РЕШЕНИЕ 38 – 15 – 1
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 50 лв. на С. М. Д.
2. Възлага на кмета на Общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 38 – 15 – 2
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 200 лв. на А. Р. Н.
2. Възлага на кмета на Общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 38 – 15 – 3
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 100 лв. на Ю. А. Ю.
2. Възлага на кмета на Общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 38 – 15 – 4
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 50 лв. на З. И. Х.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 38 – 15 – 5
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 50 лв. на А. Х. Х.
2. Възлага на кмета на Общината
да извърши всичко необходимо във

се издава от
Общинска администрация – Дългопол
гр. Дългопол, обл. Варна
ул. „Георги Димитров“ №105
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връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 38 – 15 – 6
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 300 лв. на З. Х. М.
2. Възлага на кмета на Общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 38 – 15 – 7
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 100 лв. на Д. Х. Ж.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 38 – 15 – 8
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 100 лв. на Х. Ю. А.
2. Възлага на кмета на Общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 38 – 15 – 9
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 50 лв. на В. М. Д.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 38 – 15 – 10
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 100 лв. на А. Б. А.
2. Възлага на Кмета на Общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 38 – 15 - 11
Отлага за разглеждане Заявление с
Вх. № 9400-982/28.03.2022г. от А. М. М.
РЕШЕНИЕ 38 – 15 – 12
Отказва да отпусне еднократна
помощ на заявления с:
1. Отказва да отпусне еднократна
помощ на Заявление с Вх. № 9400740/08.03.2022г. от Д. Д. В., адрес….
2. Отказва да отпусне еднократна
помощ на Заявление с Вх. № 9400556/18.02.2022г. от Ф. И. А., адрес….
3. Отказва да отпусне еднократна
помощ на Заявление с Вх. № 9400290/01.02.2022г. от А. Г. Д., адрес….
4. Отказва да отпусне еднократна
помощ на Заявление с Вх. № 9400465/11.02.2022г. от Н. И. К., адрес….
5. Отказва да отпусне еднократна
помощ на Заявление с Вх. № 9400466/11.02.2022г. от З. Т. З., адрес….
6. Отказва да отпусне еднократна
помощ на Заявление с Вх. № 9400594/21.02.2022г. от Н. С. В., адрес….
7. Отказва да отпусне еднократна
помощ на Заявление с Вх. № 9400142/18.01.2022г. от Г. С. Г., адрес….

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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Общината реализира проект по Схемата
за малки грантове на програма РОМАКТ
в ромския квартал на град Дългопол

В рамките на Схемата за
малки грантове на програма
РОМАКТ са предоставени
безвъзмездни средства в
размер на 4998,20 евро от
Съвета на Европа за реализиране на проект „Заедно за
по-доброто и чисто бъдеще
на Дългопол“ и собствен
принос на Община Дългопол
в размер на 3515 евро.
Основната цел на проекта е да подобри жилищната,
околната и здравната среда
в ромския квартал на град
Дългопол чрез премахване
на няколко нерегламентирани сметища, сформирани в
квартала, както и мотивиране на жителите на квартала
да опазват чиста околна
среда, чрез прякото и активно участие в дейностите по
проекта.
В рамките на този проект, съвместно с доброволци към Местната активна
група (МАГ) по Програма
„РОМАКТ“ са реализирани
следните дейности:
организиране на групи от
доброволци за почистване
на квартала; осигуряване на
чували за смет и ръкавици;
осигуряване на почистваща
техника (багер, камион);
организиране на самото
почистване в квартала и
премахването на нерегламентираните сметища;

По проекта бяха закупени
общо 6 големи контейнера
за смет, тип “Бобър”, като
3 от тях са със средства от
малкия грант, а другите 3
контейнера със средства от
общинския бюджет.
Освен това, проектът
включва назначаване на
екопатрул, който да наблюдава и да информира общината за нерегламентирано
изхвърляне на отпадъци.
Предвидено е и създаване на кът за спортуване
за деца и младежи чрез
закупуване и монтиране
на два баскетболни коша

и предоставяне на баскетболни топки.
Очакваните резултати от
проекта са:
- С почистването на квартала и премахването на
сметищата са премахнати и
рисковете за здравето и живота на хората от квартала,
особено на децата;
- Създаване на чиста и
безопасна околна среда;
- С активното си участие
в проекта и назначаването
на екопатрул, жителите на
квартала са по-отговорни
за опазването на околната
среда в квартала;
- Обособяването на кът
за спортуване за децата и
младежите и ангажирането
на тяхното свободно време
е начин за превенция за създаване на вредни навици.
Тясното и активно сътрудничеството между Община
Дългопол и Местната инициативна група в изпълнение
на горепосочените дейности
е предпоставка за стабилно
партньорство и в бъдеще
между ромската общност и
местните власти.
Община Дългопол има
следния принос:

- Служителите на общината, които са в проектния
екип, работят безвъзмездно
за подготовката, изпълнението и отчитането на
проекта;
- заплати извозването на
събраните отпадъци: около
10 курса;
- закупи и достави в ромския квартал 3 контейнера
със средства от общинския
бюджет;
- назначи екопатрул на
4-часов работен ден за 6
месеца;
- Доброволци от общината – 10 лица, се включиха
в акцията по почистването
на нерегламентираните
сметища.
МИГ „Дългопол“ има
следния принос:
- 20-30 представители
на ромския квартал от различни възрастови групи
се включиха доброволно
в събирането на отпадъци
от нерегламентираните
сметища;
- Членовете на МИГ са
ангажирани с координация
и връзка с жителите на квартала от началото до края на
проекта.
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Наближава светлият празник Петдесетница
Тази година на 12 юни православната църква чества Петдесетница. В
християнските книги се разказва, че на
този ден от Господното възкресение
Дух Свети слязъл над апостолите
във вид на огнени езици и ги дарил с
благодат. Празникът се нарича така,
защото това събитие е станало в
деня, на който отбелязвали петдесет
дни след юдейската Пасха. В по-късни времена на този ден се отбелязвало получаването на Синайското
законодателство. Петдесет дни след
излизането на евреите от Египет. На
тържествения празник в Йерусалим се
събирали много хора, за да благодарят на Христос. За Светите апостоли
денят бил двойно по-голям, защото е
ден на Светото Възкресение - неделя.
Събрани в Сионската гора, където
пребивавали в постоянна молитва
след възнесението, била и неговата
майка Богородица, заедно с още 120
вярващи.
В дебелите книги се пояснява, че
на този ден, в 10 часа сутринта, настанал голям шум от небето. Като че
ли вихрушка се спуснала над къщата,
където те били събрани. „Явиха им се
езици като огнени, които се разделяха
и осеняваха Светите апостоли един по
един, всички се изпълниха със Светия
Дух“, се казва в светите книги.
Това бил видим знак на благодатните дарове на Светия Дух. Бидейки
безтелесен, Светият Дух избрал
чувственото знамение. „Никой не
бива да си мисли или поучава Свети
апостол Петър, че в това, което било

видимо за телесните очи, се е явило
Божественото същество на Светия
Дух. Човешкият взор както не може
да вижда Отца и Сина, така не може
да види и Светия Дух“. И в мига, щом
божественият огън пламнал в душите
на апостолите, изпълнени с даровете
на Духа, те започнали да прославят
величието на Бога, като заговорили
на разни и непознати за тях дотогава
чужди езици.
Така обикновените галилейски
рибари били духовно просветени в
истините на вярата. Това им дало
бодрост, сила и мъжество да идат по
всички краища на света за проповед на
евангелието и с готовност да отдадат

живота си за вярата в Христос.
Шумът от небето привлякъл към
къщата множество юдеи „и всички се
чудеха и маеха“. По случай празника
в Йерусалим на тоя ден са се били
събрали хора от най-различни народности. Всички те чували на своя език
думи, които прославяли Бог. Като не
могли да си обяснят това необикновено чудо, мнозина от насъбралите
се помислили, че Светите апостоли
са просто пияни въпреки ранния час.
Тогава Свети апостол Петър произнесъл първата християнска проповед.
Пояснил на събралото се множеството, че Светите апостоли не са пияни, а
изпълнени от Дух Свети, и ги приканил
към покаяние. Думите му проникнали в
сърцата на слушащите го юдеи. В този
ден те приели Светото кръщение във
вярата в Христа и се присъединили
към първата християнска общност над
три хиляди души.
Денят на Петдесятница от древни
времена се смята за рождения ден на
Църквата, създадена не от суетата на
човешките тълкувания и размисли, а
по Божествена благодат.
Честит светъл празник Петдесетница и Свети Дух. В името на Светата
Единосъщна и Неразделна Троица Ви
пожелавам здраве, дълголетие, мир,
щастие, успехи, вяра, надежда, любов
и Божията Благодат да са винаги с Вас
и Вашите благочестиви семейства.
Амин!
Иконом Иван Иванов
Храм „Свети Преподобни Йоан
Рилски Чудотворец“

ОБЯВА
Управителният съвет на Сдружението на ловците и риболовците – ловно-рибарско дружество „Камчия“
- гр. Дългопол, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква:

Общо отчетно събрание на Сдружението
на 29.07.2022 г. от 18 часа, в залата на Община Дългопол, намираща се на ул. „Г. Димитров“ 105, при
следния

Дневен ред:

1. Отчет за Дейността на УС за 2021 г.;
2. Отчет за финансовия план за 2021 г. и приемане на финансов план за 2022 г.;
3. Отчет на КРК за 2021 г.;
4. Предложения за промени и утвърждаване на дължимата вноска на членския внос за 2023г.;
5. Избор на представител, който ще представлява УС в НЛРС-СЛРБ София;
6. Разни.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в същия ден един час по-късно,
на същото място, при същия дневен ред.
Председател на УС: Йордан Велев
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Писателят и радиожурналист от „Нощен Хоризонт“
Румен Стоичков представи своя „Полъх от дълбините“

Втора вълнуваща среща с радиожурналиста и дългогодишен водещ на
предаването „Нощен хоризонт” по БНР
Румен Стоичков се състоя на светлия
празник 24 май. Поводът беше новата
книга на автора „Полъх от дълбините”,
чието заглавие носи препратка към
онези истории, забравени, отминали,
скрити под водите на построен язовир или останали далеч във времето,
които са поместени в тази книга. И тук
продължават пътуванията му из различните краища на България, за да ни
отведе до малки села и да ни срещне с
интересни съдби и случки от живота на
местните хора, носители на познанието
за родния си край, пазители на своите
традиции и устояващи на изпитанията
на времето.
В книгата са поместени и историите на две села от община Дългопол
– Сладка вода и Аспарухово. В тях
авторът проследява историята им
назад във времето, разказва за местните предания и легенди, за интересни
факти и събития.
Тази книга, както казва самият автор,
е „полъх от дълбините” на местните
познания и спомени, на потъналата
история, на чутото и записаното от
него, на изчезналото и изчезващото,
но и на съхраненото. Полъх от българската история.

Ще припомним, че авторът е завършил специалностите „Българска
филология“ и „История“ в Софийския
университет „Св. Климент Охридски“,
а 30-годишната му професионална
кариера като журналист преминава в
БНР. За различните програми и предавания, предимно в „Хоризонт“, е автор
на над 2000 интервюта и репортажи,
правени предимно в малки населени
места, чиято история и съдба винаги
го е вълнувала. Защото тя е не само
регионална, но е и част от националната памет, както самият той твърди.
Румен Стоичков е носител на Го-

дишната награда на СБЖ през 2007
г. в раздел „радиожурналистика“ – за
репортерско разследване. Печели
Наградата на журито от Медийния
фестивал в „Албена“ през 2005 г., номинации в челната тройка и грамоти през
2016, 2017 и 2018 г. от конкурса „Валя
Крушкина – журналистика за хората“ в
категория „Радио“, „Пазител на традициите 2015“ в категория „Личност“ на
Асоциация за развитие на изкуствата
и занаятите, Втора награда за репортаж от Източните Родопи – в конкурс
на Проект „Новото тракийско злато“
(2012), Националната награда „Златна
кана“ на Фондация „Съкровищата на
Панагирик“ – за цялостно журналистическо и литературно творчество (2015),
победител в Направление „За професионална и гражданска етика“, награда
„Самуел Франсес“ в категория „Радио“
за 2018 г. на Журналистическия конкурс
на Сдружението на испаноговорещите
журналисти в България.
Румен Стоичков е дългогодишен
водещ на предаването „Нощен хоризонт“, за което има към 1300 изяви
пред микрофона. Член е на СБЖ и е
автор на книгите „Преди забравата“,
„Из стръмнините на България“, „Някъде там“, „Сърце на длан“, „Ожадняла
река“, „По билото на миналото“. „Полъх
от дълбините“ е неговата седма книга.

Престижна награда за наши самодейци от фестивала „Капанска китка“

Клубът за народни танци
„Ритми“ при НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1896“ - гр. Дългопол,
с ръководители Славка Николова и Гинка Андонова
спечели Първа награда на XII
Национален фолклорен фестивал на клубовете и школите,
изучаващи български народ-

ни хора „Капанска китка“ в
гр. Разград. Във фестивала,
който се проведе на 14 май,
се включиха 9 клуба и близо
300 любители на народните
танци. Надпреварата се проведе в два тура.
Професионално жури бе
в състав: Любчо Василев –

зам.-председател на Съюза
на музикалните и танцовите
дейци в България и хореографите, Румян Занев и Чавдар
Чанов оценяваха участниците
и автентичността, оригиналността и стила на изпълнение
на хората. Отличените клубове получиха плакет, грамота
и парична награда.

