Обичам те,
Камчийска долина
Андрей Германов
Обичам те, Камчийска долина,
на моето сърце зелена люлка
за твоите копринени сена,
за искрата на първата светулка.
За песните на малките моми
за пътищата в ясната далечност,
за Камчия, която в теб шуми
и ражда хляб, сълзи и вечност.
Обичам те, цъфтяща долина
за синьото на твоите простори,
за златото на твойта долина,
в която шетат мощните мотори.
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Иновации

НОВИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ЩЕ ПРЕОБРАЗИ НАПЪЛНО ДЪЛГОПОЛ

В

ече е факт подготвителната работа за реализацията на проекта за „Изграждане на
общински информационен и комуникационен
център на територията на
гр.Дългопол, включващ
мобилен модул за обслужване на населените места
на територията на община Дългопол”.

Само след няколко месеца запустелият терен
на бившето лятно кино
в центъра на града ще се
изпълни с ново съдържание и визия. Окачена
стъклена фасада ще замени старата козирка, а
пред фасадата на второ
ниво ще са разположени
архитектурни елементи слънцезащитни жалузи, с
променяща се височина,
осъществяващи прехода
между различно високите
съседни сгради.
Информационният център е проектиран като
пространство, отворено
за обществено ползване,
в непосредствена връзка с
административните офиси на общината с директен
достъп от площада през големи стъклени врати.
В пространството на партера ще бъдат разположени 4 терминала с
тъчскрийн монитори за
обслужване на гражданите, осигуряващи всички
налични информационни
услуги.
Гражданите ще бъдат об-

служвани и от копирен
център с мултифункционални лазерни устройства за сканиране и цветен печат.
На информационна сцена и екран постоянно ще
се обновява актуална информация за гражданите, за предлагани услуги, инициативи, проекти
и възможности за реа-

лизация на територията
на общината, областния
център, страната и Европейския съюз.
Администрацията ще се
разполага на второ ниво,
като е в пряка връзка със
съществуващата административна сграда и с общественото
пространство. Работните места на
служителите от различните дирекции ще бъдат
разположени в открито пространство, в пряк
контакт едни с други, на
принципа „ореn оffice".
Входът за тях ще бъде
оборудван с биометричен
терминал за контрол на
достъпа и отчитане на работното време.
Проектът се осъществява
с финасовата подкрепа на
Програмата за развитие
на селските райони 20072013 г., схема за отпускане на финансова помощ
по Мярка 321 „Основни услуги за населението
и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода

2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони, съгласно договор за отпускане на финансова помощ № 03/321/01249 от
27.11.2012 г.
Конкретните цели, които ще бъдат постигнати
с изграждането на Общински информационен
център могат да бъдат
формулирани в следните
насоки:
Ще бъде осигурен равен
достъп до информация,
публичност и прозрачност относно възможностите и услугите, предоставяни от общинската
администрация и упражняването на правата на
гражданите на община
Дългопол;
Ще бъде улеснен достъпът
до предлаганите услуги.
Информационният център ще обхване по- широк
кръг от жители, като целевата група, към която ще
бъдат насочени предоставяните услуги, ще бъде
разширена. Достъпността
на пространството и средата ще дават възможност
и на хора в неравностойно
положение да се ползват
безпрепятствено от услугите на центъра. Това се
постига посредством начина, по който е разрешено пространственото
оформление на центъра –
във всяка една част от него
е осигурен достъп посредством подходящи съоръжения. От друга страна,
начинът, по който е структурирано пространството на Информационния
център дава възможност
за непосредствен контакт между служителите,
който ще осигури бързина, точност и навременно
предоставяне на услугите.
Качеството на средата, в която служителите
на община Дългопол полагат труд, ще бъде повишено.
Посредством
реконструкцията на съ-

ществуващата сграда и
строителството на допълнително тяло, интегрирано в основната сграда, тази
част от материалната база
на Община Дългопол ще
бъде превърната в модерно, удобно и приветливо
пространство. По този на-

чин ще бъде допълнително
стимулиран потенциала
и капацитета на служителите, като създадената
нова работна обстановка
ще цели и повишаване на
тяхната мотивация за предоставяне на качествени
услуги на гражданите на

община Дългопол.
Новият информационен
център ще отвори врати
6 месеца след откриване на строителната площадка от избрания след
открита процедура изпълнител „Консорциум
„Дългопол 2013”.

Подкрепа

ПРОДЪЛЖАВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО
НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА “ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ”

К

метът Маринка Иванова осигури предоставянето на социалната услуга „Обществена трапезария” и през 2014 г. За първи път
общината кандидатства по проекта
през миналата година, като до 31 декември от нея се възползваха 111 потребители.
Стойността на един храноден за едно
лице е 2,40 лв. и включва разходи за храна за обяд – супа, основно ястие и хляб,
както и други разходи, свързани с предоставянето на услугата като транспорт,
консумативи. Финансирането се извършва чрез Фонд „Социална закрила”.
Постоянната комисия в общината набира и разглежда постъпилите заявления, за да определи 8ь1 потребители,
отговарящи на всички условия, които
ще получават своя топъл обяд в периода 01 януари – 30 април:
- лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от
Правилника за прилагане на закона

за социално подпомагане,
- лица с доказана липса на доходи и
близки, които да се грижат за тях,
- самотно живеещи лица и семейства,
получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст;
пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудовата дейност и скитащи и бездомни
деца и лица.
В обществената трапезария на община
Дългопол е постигнато добро качество
на предоставяната услуга, съобразно
потребностите на хората в риск.
Налице е траен интерес от страна на
потребителите към тази форма на
подкрепа в общността. Същевременно, в резултат на популяризирането
на положителните ефекти от предоставянето на социалната услуга, сред
обществеността се формира позитивно и подкрепящо отношение към обществените трапезарии и към хората,
които са техни бенефициенти.
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Общински вести

Заповед
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал.2 и
във връзка с
чл.62 от Закона за местните данъци и такси

ОПРЕДЕЛЯМ:

І. Услуги, които Община Дългопол ще организира през 2014 г. :
1. Събиране на битови отпадъци
2. Извозване на битови отпадъци
3. Обезвреждане на битови отпадъци
4. Почистване на територии за обществено ползване, в т.ч. почистване на улични платна, площади,
алеи, паркове, зелени площи.
ІІ. Граници:
Първи район – всички жилищни и нежилищни
имоти, намиращи с в регулация и извън регулацията на гр.Дългопол.
Втори район – всички жилищни и нежилищни
имоти, на миращи се в регулация и извън регулация на територията на община Дългопол, както
следва: с. Аспарухово, с. Боряна, с. Сава, с. Рояк,
с. Камен дял, с. Красимир, с. Комунари, с. Партизани, с. Арковна, с. Лопушна, с. Медовец, с. Поляците, с. Цонево, с. Величково, с. Сладка вода и с.
Дебелец.
ІІІ. Честота на събирането и извозването на
битови отпадъци за периода януари-декември
2014 г.
Първи район: Контейнери тип „Бобър” 1100 л – 4
/четири/ пъти месечно
Кофи 240 л – 3 /три/ пъти месечно
Кофи 140 л – 3 /три/ пъти месечно
Втори район:
1. За селата Цонево, Медовец, Аспарухово и Дебелец – 3 /три/ пъти месечно
2. За селата Боряна, Сава, Рояк, Камен дял, Красимир, Комунари, Партизани, Арковна, Лопушна,
Поляците, Величково и Сладка вода – 2 /два/ пъти
месечно.
ІV. Такса по т.1.1 и 1.2 не се събира за необитавани и незастроени имоти и необработваеми
дворни места през цялата година.
Кмет на община Дългопол
Маринка Иванова

Напредък

ПРИЕХА СТРАТЕГИЯ ЗА
МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС

М

инистерският
съвет прие Национална стратегия за насърчаване на
малките и средните предприятия за периода до
2020 г.
Тя е адаптирана към европейския политически
документ в областта на
малките и средните предприятия Small Business
Act. Със стратегията България следва препоръките
на Европейската комисия
за прилагане на документа и хармонизира националната си политика, предаде БГНЕС.
Предимствата на този
подход са информационната обезпеченост на
Стратегията и възможността ежегодно да се
проследява нейното изпълнение, като се измерва напредъкът на страната
и се съпоставя с останалите държави-членки в 10
области на действие: предприемачество,
втори
шанс за предприемачите, спазване на принципа
"Мисли първо за малкия",
отзивчива администрация, достъп до държавни помощи и обществе-

ни поръчки, достъп до
финансиране, достъп до
единния пазар, иновации
и умения, околна среда,
интернационализация на
бизнеса.
Наред с хоризонталния
подход, Стратегията предлага и секторен подход в
политиката към малките и
средни предприятия, като
изтъква значението на високотехнологичните промишлени сектори и секторите на интензивните на
знание услуги, за които се
предвижда приоритетна
подкрепа.
Основните
финансови
инструменти за реализиране на стратегията ще
бъдат програмните бюджети и европейските
фондове, в частност Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.
По силата на Закона
за малките и средните предприятия министърът на икономиката и
енергетиката съставя годишна програма, в която са описани основните
действия на Правителството по прилагане на
стратегията.
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СПЕШНИ МЕРКИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ
НА ПЧЕЛАРИТЕ ВЪВ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

О

бластният управител Иван
Великов привежда в действие всички решения от Обществения съвет с представители на пчеларските организации,
ОДБХ и ОД „Земеделие” в края на
годината. В писмо до кмета г-жа
Маринка Иванова той посочва задължителните указания за предприемане на мерки от страна на
общинска администрация:
• Организиране на двукратни
ежегодни проверки за установяване на регистрирани и нерегистрирани пчелни семейства.
• При установяване на нерегистрирани пчелини, в срок от
три дни уведомяване за нарушението до ОДБХ – Варна, и
уведомяване на собственика за
предстоящата санкция, предвидена от Закона за пчеларството,
глава 7, чл.37-48.
• Изпращане на обобщени резултати от проверката до ОДБХ
–Варна.
• Актуализиране на Регистър на
пчелните семейства в общината,
и разпространението му на видно място във всички кметства.
Кметът от своя страна своевременно издаде заповед за сформиране
на комисия за работа по указанията, с председател Славчо Славов –
главен експерт в общината и членове кмет/кметски наместник на
населеното място, на чиято територия се извършва проверката, главният инспектор към ОДБХ - Варна
и районен инспектор към УП Дългопол.
Проверките за установяване на регистрираните и нерегистрирани
пчелни семейства ще се извършват
в периодите 1-30 април и 1-30 септември.
Предстои да бъде определена и карантинна зона в община Дългопол
за временен престой на незаконно
превозвани кошери и пчелни семейства.
Във връзка със своевременната подготовка за изпълнение на указанията на областния управител публикуваме най-съществените текстове
от нормативните документи, регламентиращи дейността:

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ
НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА,
ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ РАЗПОРЕДБИТЕ
НА ЗАКОНА ЗА ПЧЕЛАРСТВОТО
Съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за
пчеларството в кметствата се води
регистър на пчелините, включително пчелните семейства. Съглсно ал.
2 собствениците на пчелни семейства в 15-дневен срок от тяхното
придобиване подават заявление за
регистрация по ал. 1.
В едномесечен срок от регистрацията по ал. 1 кметствата изпращат
информация за регистрираните
пчелни семейства в областните дирекции "Земеделие" и Българската
агенция по безопасност на храните. За извършване на регистрацията по ал. 1 не се заплаща такса.
Съгласно чл. 8, ал. 5 постоянните
пчелини задължително са с ограда. В срока по чл. 8, ал. 2 собственикът поставя на оградата табелка с името си (наименование на
фирмата), адрес (седалище), ЕГН

(БУЛСТАТ), брой на пчелните семейства и регистрационен номер
на пчелина.
(6) Собственикът заявява за вписване в регистъра по ал. 1 промени
на данните, подлежащи на регистрация, в 15-дневен срок от настъпването им.
Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за
пчеларството собственици на пчелини могат да бъдат физически и
юридически лица.
Регистрацията по чл. 8, ал. 1 обхваща:
• данни за собственика на пчелните семейства - име (наименование на фирмата), адрес (седалище), ЕГН (БУЛСТАТ);
• регистрационен номер на пчелина;
• адрес на пчелина;
• брой на отглежданите пчелни
семейства;
• брой новозакупени семейства и
отводки към 30 август на съответната година;
• брой продадени пчелни семейства към 30 август на съответната година;
• брой новосъздадени пчелни семейства към 30 август на съответната година;
• брой зазимени пчелни семейства.
В кметствата се води и регистър на
пчелните семейства на подвижно
пчеларство, в който се вписват:
• трите имена на собственика и
ЕГН, съответно за юридическото лице - наименованието
на фирмата и БУЛСТАТ;
• постоянният адрес по местоживеене на собственика, съответно адресът на управление на
юридическото лице;
• постоянното местонахождение
на пчелина;
• регистрационният номер на
пчелина;
• броят на пчелните семейства;
• мястото, откъдето са придвижени (кметство), с номер и дата
на ветеринарномедицинското
свидетелство;
• мястото на настаняване;
• мястото (кметството), закъдето
заминават, с номер и дата на ветеринарномедицинското свидетелство.
Съгласно чл. чл. 37, ал. 1 от Закона
за пчеларството който не регистрира пчелни семейства или не постави
регистрационен номер на пчелина в
нарушение на чл. 8, ал. 1 или ал. 5, се
наказва с глоба от 50 до 100 лв.
Чл. 37, ал. 2 Когато нарушението
по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция от
200 до 300 лв.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ
НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА,
ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ РАЗПОРЕДБИТЕ
НА НАРЕДБА № 27 ОТ 10 ЮЛИ
2002 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПЧЕЛНИТЕ
СЕМЕЙСТВА
Регистрацията на пчелините се извършва от органите на Агенцията
по безопасност на храните, а идентификацията на пчелните семейства - от собствениците на пчели-

ните.
За територията на област Варна
пчелините се регистрират в регистър на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) Варна
на адрес - гр. Варна, ул. „Софроний
Врачански” № 19.
Необходими документи за регистрация на животновъден обект –
пчелин съгласно чл. 137 от Закона
за ветеринарномедицинската дейност:
Заявление за регистрация по образец до директора на Областната дирекция по безопасност на храните
Варна (ОДБХ – Варна), към което
прилагат:
• копие от документ за собственост или право на ползване на
обекта;
• копие от договор с ветеринарен
лекар за профилактика, лечение и диагностика на болестите
по животните, които ще се отглеждат в обекта;
• документ за платена такса.
Всеки кошер в пчелина се маркира
от собственика на пчелина. Маркировката на кошерите се извършва,
като от лявата страна на предната
част на капака се обозначава регистрационният номер на пчелина, а
от дясната страна - поредният номер на кошера в пчелина.
Пчелните семейства се идентифицират от собственика на пчелина, като върху кошера към номера
от дясната страна след поредния
номер на кошера се добавя тире и
цифра, съответстваща на броя на
пчелните семейства в него.
Номерата се обозначават ясно и
четливо чрез:
• изписване с боя;
• обгаряне;
• трайно закрепване на ламиниран стикер или табелка, върху
която е изписан с боя номерът.
Регистрационният номер на пчелина и общият брой на пчелните семейства се записват във:
• в е т е р и нар н о м е д и ц и н с к и я
дневник на пчелина;
• регистъра на БАБХ.
В дневника и регистъра се съдържа
и следната информация:
• регистрационен номер на пчелина;
• име и адрес на собственика на
пчелина;
• населеното място в землището,
на което се намира пчелинът;
• броя на кошерите и на пчелните семейства;
• официален ветеринарен лекар,
който контролира пчелина;
• БАБХ, където е извършена регистрацията.
При промяна на вписани обстоятелства собственикът писмено информира директора на ОДБХ и регистрирания ветеринарен лекар,
който обслужва обекта, за отразяване в регистъра. Информацията
за промяна на обстоятелство по т.
2 се подава в 7-дневен срок от настъпване на промяната, а при промяна на обстоятелства по т. 4 - до 30
април и до 30 октомври всяка година. При промяна на обстоятелство
по т. 3 регистрацията се заличава и
пчелинът се регистрира отново по
общия ред.
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БАБИНДЕН В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

жното в живота ни. За нас
е много важно да се раждат здрави, хубави и умни
деца – отвърна Маринка
Иванова на пожеланията
на бабите за повече деца
и внуци в общината.
С блага ракия почерпиха
бабите и председателя на
Общински съвет Дългопол Николай Христов и го
орисаха за здраве и за още
внуци. Той им се отблагодари според обичая и им
пожела неуморна жизне-

Р

азвеселени
баби,
пременени и засмени, всички женски читалищни групи от
гр. Дългопол поздравиха
кмета на община Дългопол Маринка Иванова с
весели песни, сладки приказки, блага ракия и вита
баница. Тя ги посрещна
като чакани гости, прегърна всяка една от тях и
им благодари за благослова им за здраве и за много деца.

ПЕТЪК, 24 ЯНУАРИ 2014

Обичаи

НАЙ-ХУБАВАТА ПИТКА
ИЗБИРАХА В С. САВА

И

ност и весел дух и здраве.
Всички читалищни групи
в общината получиха подарък от кмета за празника – сервиз чаши, чинии и
стенен часовник за клуба.
След кметския кабинет
бабите се отправиха към
чешмата на площада, където изпълниха обичая
„къпане” на най-възрастната баба. Вода й поливаха всички родили и родени в нейните ръце през
годините. Ритуалът за-

тази година настроението около празника Бабинден завладя отрано
жените от село Сава. Станалата вече традиция изложба от питки, изработени от сръчните ръце на
савенките, предизвика
вълнение сред майсторките на кулинарното изкуство. Въпреки, че денят
е време за веселие, добрите стопанки замесиха
рано тестото и измайсториха коя от коя по-красиви погачи, което затрудни журито за определяне
на най-добрата. Победителки са всички онези, които вложиха труд и
сърце в приготвянето.
Александър Йорданов

Всяка група сподели както своите тайни трикове
и тактики за стимулиране на раждаемостта сред
младите, така и горещите
си молитви да се запазят
младите, да не заминават
далече, ами и да се върнат всички по родните си
места. Маринка Иванова
ги увери, че трябва младите да имат работа и сигурност, за да остават тук
и да създават семейства и
деца. Затова за нея е най-

важно да създаде условия
за инвестиции и производство. От своя страна
тя поиска от бабите да й
обещаят, че щом отвори
врати първото предприятие в общината, всички
млади хора ще имат поне

по две деца. Бабите приеха на драго сърце и обещаха по още две.
Аз имам 2 600 деца в общината и мисля и работя
за тях, както Вие мислите и работите за Вашите деца. Децата са най-ва-

върши отново с песни и
хора на площада.
Читалищните групи във
всички населени места
в община Дългопол на
21 януари почитат Деня
на родилната помощ, тачен от древни времена
по нашите земи като Бабинден. От ранни зори
до късен следобед техните песни, веселба, пиперливи шеги и закачки с
мъжката половина на човечеството огласят улиците, пътищата и площадите. На този ден им
е простена всяка постъпка и дума, защото сърцата им са изпълнени с животворяща обич, която
ще почерпят и разпръснат по всички кътчета на
празника.

Бабинден в с.Боряна

Бабинден в с. Цонево
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Европроект
ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0238 „ЗАЕДНО КЪМ ЗНАНИЕ”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във Вашето бъдеще!

ЦЕНТРОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ В ЦДГ
”ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”-С.МЕДОВЕЦ

От 04.11.2013 г. в ЦДГ ”Щастливо детство”- с. Медовец функционират пет центъра по интереси в изпълнение на дейност 3”Създаване и
функциониране на центрове по интереси” по проект BG051PO001-4.1.05-0238
„Заедно към знание”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”.
Целта на дейността е да се повишат познавателните,
комуникативни и практически компетенции на децата от етническите малцинства и децата-участници
в проекта чрез осигуряване на условия на равнопо-

желание на родителите. Заниманията в
центровете по интереси се осъществяват от учители от детската градина, извън времето на задължителна преподавателска заетост - два пъти седмично по
разработени учебни програми.
В център”Заедно в света на приказките”
участват 15 деца. Дейността се провежда от ръководителя на центъра Айше
Джеват Адем.
Център „Заедно изучаваме български език” е организиран във филиалната група в
с.Поляци и се ръководи от старши учител Румяна
Братунова. Участници в центъра са 22 деца.
В център „Заедно рисуваме”, с ръководител Фатме
Мустафа, участват 14 деца, които с желание творят рисуват, апликират, моделират.
Ръководител на център „Заедно спортуваме” е
старши учител Тинка Стоянова, а броят на участниците е 18.
В център „Заедно от векове” са включени 19 деца,
които под ръководството на Лютвия Салим ще се запознават с бита, фолклора и традициите на различните етноси. През месец февруари предстои първата изява на центровете по интереси с присъствие и
участие на родителите.

ставеност и утвърждаване на културната им идентичност и развитие на творческите им заложби и таланти.
Участници в центровете по интереси са 87 деца от
турски етнически произход от 3 до 7- годишна възраст.Включването на децата в състава на групите към
центровете по интереси стана въз основа на заявено

Включването на децата от етнически малцинства в
допълнителни познавателни и практически дейности в центровете по интереси е предпоставка за преодоляване на езиковата бариера. Овладяването на
български език става непреднамерено в хода на разнообразни, занимателни интерактивни дейности.
Очаквани резултати от реализирането на дейността са подобрено ниво на овладяване на българския
език на децата от етнически малцинства, повишена мотивация и активност на деца и родители, надграждане на знания и умения, междукултурен обмен
и етническа толерантност.

Актуално
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Придобивка

НОВ МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР В ДЪЛГОПОЛ

В

условията на финансова и демографска криза
една добра придобивка вече е в услуга на жителите на общината - новият Медицински център
„Медика 55”. „Мисията на центъра е да оказва качествена и достъпна здравна помощ, насочена към диагностика, лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението на община Дългопол, снижаване
на заболеваемостта, инвалидността и смъртността”,
споделя медицинският управител д-р Тодор Иванов.
Заведението осигурява качество на оказваните здравни
услуги в съответствие с приетите медицински стандарти.
На място, по график, в центъра работят доказани лекари по следните специалности: акушерство и гинекология, кардиология, неврология, УНГ болести, ендокринология, гръдна хирургия, очни заболявания. В центъра се
извършват дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и имунизации, а при необходимост пациентите се насочват за консултативна и болнична помощ. Центърът организира и
провежда профилактични прегледи на работници и служители съгл. Наредба 3, след сключване на договор. В тях
са включени изследвания на кръвна захар и урина, кардиограма, очен лекар и хирург.
МЦ „Медика 55” е оборудван с медицинска апаратура
за ехографска диагностика на сърцето, коремните органи и отделителната система. За всякакъв вид лабораторни анализи на кръв и урина пробите се изпращат
съгл. подписани договори в лицензирана лаборатория
във Варна, а за хормонални и други изследвания извън
Здравна каса – в София. Пациентите не заплащат допълнително за транспортирането на пробите.
В специално построената за целите на медицинския
център сграда са осигурени безопасни и здравословни
условия за пациенти и персонал. Осигурен е достъп за
трудно подвижни пациенти до всички кабинети и помещения. Центърът разполага и с аптека за улеснение
на всички посетители.

СЕДМИЧЕН ГРАФИК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ:
Акушер-гинеколог
д-р Даниела Василева – четвъртък
Кардиолог
д-р Христов – понеделник /2 пъти месечно/
Невролог – Неделчев – вторник
УНГ – д-р Неделчева – вторник
Ендокринолог
д-р Каменова – четвъртък /1 път месечно/
Гръден хирург
д-р Братованов – четвъртък /1 път месечно/
Очен лекар – д-р Кръстева – четвъртък

Промени

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЩЕ ПОЛУЧАТ ВАУЧЕРИ ЗА ГОРИВА ПРЕЗ 2014 Г. КЪЩИТЕ ЗА ГОСТИ ЩЕ ПРЕДЛАГАТ

М

ЗХ стартира кампания за
предоставяне на държавна
помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван
при първично селскостопанско производство чрез предоставяне на ваучери за гориво”. Помощта е в размер
на 84 млн. лв. и ще се предоставя под
формата на намалена акцизна ставка
чрез система от ваучери за компенсиране на част от разходите на земеделските производители за газьол,
използван в първичното производство на земеделска продукция.
От нея могат да се възползват всички регистрирани земеделски производители, обработващи площи
със земеделски култури и отглеж-

дащи животни, от които се получава първична селскостопанска продукция.
Отпускането на помощта ще става на два етапа, а първоначалните
декларации се приемат от 2 януари
до 3 февруари 2014 г. в общинските земеделски служби срещу лична
карта и талон за регистрация като
земеделски производители. В тях
фермерите заявяват прогнозни данни за годишното потребление на гориво за обработваемите площи по
видове култури, брой животни и т.н.
С ваучерите за гориво земеделските стопани могат да закупят от бензиностанциите газьол. Ваучерите
се използват само и единствено за

получаване на газьол в литри и не
се разменят срещу пари.
От началото на 2014 г. земеделските производители трябва да водят
дневник по образец за изразходваното количество гориво, в който да
записват предприетите агротехнически действия по обработката на
почвата и/или мероприятия, свързани с отглеждането на животните.
Необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат намерени на интернет страницата на МЗХ
и ОДЗ Варна в раздел „Актуално”.
Заявленията ще се приемат от 2
януари до 3 февруари 2014 г. в Общинска служба „Земеделие” в сградата на Община Дългопол.

ДОМАШНО ПРИГОТВЕНИ ХРАНИ

Звездите на ресторантите ще отпаднат, а собствениците на къщи за
гости ще могат да използват домашно приготвени
хранителни стоки. Това
е част мерките за насърчаване на туризма, които
ще залегнат в законодателството, представени от вицепремиера Даниела Бобева.
Целта на мерките е да се облекчат малките заведения.
Според Бобева в Европа няма практика да има звезди
и за местата за хранене. Очаква се отпадането на звездите да стане през 2015 г.
Ще бъдат направени и промени по отношение на ученическия и детския туризъм, но засега не е ясно какви
ще бъдат конкретните промени.
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Благодарност

Общински вести
ПРОТОКОЛ №45
от заседание на Общински
съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 29.11.2013 г.
РЕШЕНИЕ 45-2
ПРИЕМА на първо четене Наредба
за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три
години, за съставяне и приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

РЕШЕНИЕ 45-3

В последния ден от изминалата година кметът на община Дългопол Маринка Иванова благодари с изненадващ и приятен жест на 16 видни общественици, между които и бивши кметове, за тяхната мъдрост, далновидност и
безкористност, за техния принос за просперитета на общината.
Тя сподели с тях своите най-съкровени очаквания и надежди за достойно бъдеще за община Дългопол, за единство и просперитет, за успехи и радост във
всяко семейство

1. Общински съвет-Дългопол приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услугите на територията на Община Дългопол.
2. Текстът на наредбата е неразделна част от настоящото решение.

РЕШЕНИЕ 45-4
ПРИЕМА представения отчет по
изпълнение на Плана за устойчиво енергийно развитие на Община
Дългопол за 2013 г.

РЕШЕНИЕ 45-5
1. Дава съгласие за провеждане на
публично оповестен търг за отдаване под наем за срок от три години на земеделски имот № 000126 с
площ от 22.000 дка, находящ се в
местността „КОРУ ДЕРЕ” в землището на с. Цонево с НТП „ВРЕМЕННО НЕИЗПОЛЗВАНА НИВА”, собственост на Община Дългопол;
2. Отдаването да бъде извършено
по реда на Наредба №4 Общински
съвет-Дългопол за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;
3. Определя размер на начална
тръжна цена в размер на 704,00 лв
4. Възлага на Кмета на Общината и го
упълномощава да извърши необходимите законосъобразни действия
по изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ 45-6

Конкурс

„ЦАР НА ДОМАШНОТО ВИНО”
ЗА ТРИФОН ЗАРЕЗАН

Община Дългопол и НЧ „Н. Й. Вапцаров” организират традиционния за Дългопол конкурс „Цар на домашното вино” на 14 февруари, в Дома на културата.
Потомствени винари и ценители ще се насладят на отбрана селекция бели и
червени вина, гарнирани с мъдри мисли за виното и викторина за тайните на
превръщането на невинния гроздов сок във вдъхновяващ еликсир.
Качеството на виното и майсторлъка на винарите ще бъдат оценявани от специалисти по десетобалната система. Публиката ще има възможност да дегустира всички предложени вина и също ще излъчи своя фаворит. За пореден път ще
бъде провъзгласен и коронован „Цар на домашното вино – Дългопол 2014”.
Участие в конкурса могат да вземат само вина, произведени в домашни условия
от цялата община. Ще се приемат за представяне бели, червени вина, както и
розе и пелин. Условие за участие е минимално произведеното количество да не
е по-малко от 50 л, а за дегустация се представят не по-малко от 1,5 л.
Дегустационните проби ще се приемат на 14 февруари от 9.00 до 15 часа в Къщата на културата в гр. Дългопол, след което ще започнат дегустацията и съпътстващата атрактивна програма.

I. Одобрява предложената пазарна оценка изготвена по реда на чл.
22, ал. 3 от ЗОС размер на 4365.00
лв. (четири хиляди триста шестдесет и пет лева) с включен ДДС
за поземлен имот с идентификатор № 00789.205.28 по кадастралната карта на с. Аспарухово. АОС
№99/18.01.2011 г.
II. Да се открие процедура за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на имот – частна общинска собственост, а именно:
дворно място площ от 277 кв.м,
съставляващо поземлен имот с
идентификатор № 00789.205.28 по
кадастралната карта на с. Аспарухово с начална тръжна цена - 4365.00
лв. (четири хиляди триста шестдесет и пет лева) с включен ДДС.
III. Възлага на Кмета на Общината
и го упълномощава да извърши
продажба на горепосочения недвижим имот по реда и условията
на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на ОбС-Дългопол.

РЕШЕНИЕ 45-7
Утвърждава изразходените от
Кмета на общината средства за командировки в страната в размер
на 1291 лв. и командировки в чужбина – 1610,36 лв.

РЕШЕНИЕ 45-8

Упълномощава Кмета на Общината да сключи анекс към договор,
при изразено съгласие от досегашният наемател на част от имот
частна общинска собственост, а
именно: 24 кв. м търговска площ
от обект магазин „Изток”, находящ
се в УПИ VІІІ, кв. 37, гр. Дългопол
(АОС 138/08.05.2000 год.), считано
от 25.10.2013 г. за срока по чл. 92,
ал. 3 от ПОДОС.

РЕШЕНИЕ 45-9
1. Определя допълнителен срок за
процедурата по ликвидация от 4 /четири/ месеца, заповащ да тече след
изтичането на първоначално определения срок от 6 месеца от момента
на вписване на поканата към кредиторите в Агенция по вписванията, гр.
Варна. Определеното с Решение №
29-9/04.03.2013 г. възнаграждение
на ликвидатора в размер от 1000 /
хиляда/ лева се променя на 500/петстотин/ лева месечно.
2. Възлага на ликвидатора да направи необходимите постъпки за
обявяване на допълнителния срок
на ликвидацията в Агенция по
вписванията.

РЕШЕНИЕ 45-10
ПРИЕМА отчета за дейността по събиране на твърди битови отпадъци.

РЕШЕНИЕ 45-11
1. Общински съвет-Дългопол актуализира списък на длъжностите
и лицата, работещи в училищата и
детските градини на територията
на община Дългопол, които имат
право на транспортни разходи.
2. Добавя в списъка на длъжностите и лицата, имащи право
на транспортни разходи следните служители: 1.Хасан Юсеин Али
- шофьор на училищен автобус;
2.Милчо Тодоров Вълков -шофьор
на училищен автобус.

РЕШЕНИЕ 45-12
1. Предоставя на наследниците на
Васил Стоилов Станков общински
поземлен имот-№ 024013 в землището на с. Цонево с площ от 5,000 /
пет/ дка с начин на трайно ползване „Нива", категория на земята при
неполивни условия - „Пета", находящ се местността „Бузалъка" с
граници на имота - имоти с номера № 024012, №> 024009, 000169,
200004 и № 024014, образуван от
имот № 024010 /Предоставен на
община Дългопол със Заповед №
РД09-22/29.01.2009 г. на Директора на ОД „Земеделие Варна/;
2. Предоставя на наследниците
на Никола Стоичков Найденов общински поземлен имот № 024012
в землището на с. Цонево с площ
от 8,000 /осем/ дка с начин на
трайно ползване „Нива", категория
на земята при неполивни условия
- „Пета", находящ се в местността „Бузалъка" с граници на имота - имоти с номера № 024014, №
000176, № 024009 и № 024013, образуван от имот № 024010 /Предоставен със Заповед № РД0922/29.01.2009 г. на Директора на
ОД „Земеделие Варна/.

РЕШЕНИЕ 45-13
1. Община Дългопол да придобие 80 кв.м идеални части, разположени в северозападната част на
поземлен имат с идентификатор
№24565.502.671 по кадастралната
карта на гр. Дългопол, а по регулационния план УПИ І-магазин, кв.61.
2. Община Дългопол да придобие 36 кв.м идеални части, разпо-

ложени в североизточната част на
поземлен имот с идентификатор
№24565.502.671 по кадастралната
карта на гр.Дългопол, а по регулационния план УПИ І-магазин, кв.61.
3. Приема изготвената пазарна
оценка от лицензиран оценител на
недвижими имоти за придобиване на цитираните по-горе идеални
части от ПИ №24565.502.671 в размер на 696.00 лв.
4. Упълномощава Кмета на Община Дългопол да сключи договор за
придобиване на 116 кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор №24565.502.671 по кадастралната карта на града, а по
регулационния план представляващ УПИ І-магазин, кв.61.
5. Всички направени разноски по
прехвърляне на собствеността да
бъдат за сметка на купувача.
6. Дава съгласие за изработване
на ПУП-План за регулация за изменение на УПИ І-магазин в кв.61 по
плана на града за обособяване на
самостоятелен УПИ за изградения
трафопост и за преминаване на 80
кв.м от УПИ І-магазин в кв.61 към
уличната регулация на улици с ОК
162-163 и 157-163.
7. Упълномощава Кмета на общината да извърши необходимите
процедури по ЗУТ за изменение на
ПУП-ПР на УПИ І, кв.61 по плана на
града.

РЕШЕНИЕ 45-14
Актуализира разчета за капиталовите разходи за 2013 г., съгласно
приложението.

РЕШЕНИЕ 45-15
1. Дава съгласие община Дългопол
да кандидатства с проект по НАРЕДБА № 11 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ
по мярка 3.1. „Колективни дейности“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки
от общ интерес“.
2. Дейностите по проекта са в съответствие с Общинския план за развитие на Община Дългопол 2007 –
2013 година.
3. Упълномощава Кмета на Община Дългопол да предприеме всички необходими действия по подготовка и кандидатстване с проект
по мярка 3.1. „Колективни дейности” по Приоритетна ос №3 „Мерки от общ интерес” от Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство” 2007-2013 год.

РЕШЕНИЕ 45-16
1. Упълномощава кмета на община Дългопол да подпише Запис на заповед, без протест и без
разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”
– Разплащателна агенция в размер на 194 534,29 лв. (сто деветдесет и четири хиляди петстотин
тридесет и четири лева и двадесет и девет стотинки) за обезпечаване на 110% от стойността на
допустимия ДДС на извършено
авансово плащане по договор за
отпускане на финансова помощ
№03/322/00841 от 27.11.2012 г.
по мярка 322 за Проект "Реконструкция на улична мрежа и тротоарни зелени площи в община
Дългопол – агломерации с. Лопушна, с. Поляците, с. Партизани”,
сключен между община Дългопол
и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Продължава на 6 страница

ГЛАСЪТ НА ДОЛИНАТА

ПЕТЪК, 24 ЯНУАРИ 2013

БРОЙ 104, ГОДИНА IV

6

Общински вести
Продължение от 5 стр.

2. Възлага на кмета на община
Дългопол да подготви необходимите документи за получаване на
авансовото плащане по договор
№03/322/00841 от 27.11.2012 г. и
да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

РЕШЕНИЕ 45-17
1. Упълномощава кмета на община
Дългопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски,
платима на предявяване в полза на
ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция в размер на 52 225,28 лв.
(петдесет и две хиляди двеста двадесет и пет лева и двадесет и осем
стотинки) за обезпечаване на 110
% от стойността на допустимия ДДС
на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 03/321/01249 от
27.11.2012 г. по мярка 321 за Проект "Изграждане на общински информационен и комуникационен
център на територията на гр. Дългопол, включващ и мобилен модул
за обслужване на населените места
на територията на община Дългопол”, сключен между община Дългопол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на община
Дългопол да подготви необходимите документи за получаване на
авансовото плащане по договор
№03/321/01249 от 27.11.2012 г. и
да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

РЕШЕНИЕ 45-18
1. Упълномощава кмета на община Дългопол да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 9350,00
лв. (девет хиляди триста и петдесет
лева) за обезпечаване на 110% от
стойността на допустимия ДДС на
извършено авансово плащане по
договор за отпускане на финансова 03/321/01312 от 27.11.2012 г. по
мярка 321 за Проект "Реконструкция и изграждане на спортни съоръжения, с цел създаване на Общински център за спорт, младежки
дейности и отдих в с. Аспарухово,
община Дългопол”, сключен между община Дългопол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община
Дългопол да подготви необходимите документи за получаване на
авансовото плащане по договор
№03/321/01312 от 27.11.2012 г. и
да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

РЕШЕНИЕ 45-19-1
1. Отпуска еднократна помощ на
Борис Сашев Ангелов – жител на
гр.Дългопол, в размер на 100 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ 45-19-2
1. Отпуска еднократна помощ на
Елиф Салим Яшар – жител на с. Цонево, в размер на 100 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ 45-19-3
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Заявление с вх. № ОС503/21.10.2013 от Александър Ми-

1. Упълномощава кмета на община
Дългопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски,
платима на предявяване в полза
РЕШЕНИЕ 46-3
на ДФ „Земеделие” – Разплащател1. Определя „Изграждане на ком- на агенция в размер на 3 189 914,71
плексна пречиствателна станция за лв. (три милиона сто осемдесет и
отпадъчни води, довеждащ и от- девет хиляди деветстотин и четивеждащ колектор, канализацион- ринадесет лева и седемдесет и една
на мрежа и реконструкция на водо- стотинки) за обезпечаване на 110%
снабдителна мрежа за населените от заявения размер на авансово
места с. Поляците, с. Медовец и с. Ло- плащане по договор за отпускане на
пушна” като обект публична общин- финансова помощ № 03/321/01551
ска собственост от първостепенно от 14.12.2013 год. по мярка 321 за
значение за община Дългопол.
Проект „Реконструкция/рехабили2. Одобрява кандидатстване на Об- тация на водоснабдителни системи
щина Дългопол за предоставяне на и съоръжения –агломерации с. Лотехническа помощ за изготвяне на пушна, с. Медовец и рехабилитация
инвестиционен проект с наимено- на общински път SHU1137/II-73/ Вевание: „Изграждане на комплекс- селиново - Граница общ.(Смядовона пречиствателна станция за отпа- Дългопол)-Поляците- Партизани /
от заседание на Общински дъчни води, довеждащ и отвеждащ III-7301/ в частта от с. Партизани
колектор, канализационна мрежа и до с. Лопушна”, сключен между обсъвет – Дългопол
реконструкция на водоснабдителна щина Дългопол и ДФ „Земеделие” –
гр.Дългопол, 12.12.2013 г.
мрежа за населените места с. Поля- Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ 46-1
ците, с. Медовец и с. Лопушна”.
2. Възлага на кмета на община
1. Упълномощава кмета на Община 3. Обектът отговаря на приорите- Дългопол да подготви необходиДългопол да подпише Запис на запо- тите, заложени в Общинския план мите документи за получаване на
вед, без протест и без разноски, пла- за развитие.
авансовото плащане по договор №
тима на предявяване в полза на ДФ 4. Възлага на Кмета на общината 03/321/01551 от 14.12.2013 год. и
„Земеделие” – Разплащателна аген- да извърши всички необходими да ги представи пред ДФ „Земедеция в размер на 3 159 249, 12 лв. (три действия във връзка с изпълне- лие” – Разплащателна агенция.
милиона сто петдесет и девет хиля- ние на решението.
Настоящото решение е прието на
ди двеста четиридесет и девет лева
заседание на общински съвет Дъли дванадесет стотинки) за обезпе- РЕШЕНИЕ 46-4
чаване на 110% от заявения размер 1. Определя „Изграждане на ком- гопол , проведено на 16.12.2013г. ,
на авансово плащане по договор за плексна пречиствателна станция Протокол № 47 , т.1 от дневния ред
отпускане на финансова помощ № за отпадъчни води, довеждащ и от- по доклад № ОС-582 / 14.12.2013г.
03/321/01382 от 10.12.2013год. по веждащ колектор, канализацион- при кворум от 17 общински съветмярка 321 за Проект „Строителство и на мрежа и реконструкция на водо- ника и след проведено съгласно чл.
реконструкция на общински път VAR снабдителна мрежа за населените 27, ал.5 от Закона за местното само3194/ІІІ-2083, Дългопол-Цонево/-Са- места с. Аспарухово и с. Партизани” управление и местната администрава-Красимир-/ІІІ-208/ и път от об- като обект публична общинска соб- ция поименно гласуване - с 14 гласа
щински път VAR 3194/ІІІ-2083, Дъл- ственост от първостепенно значе- „за”, 2 -„против” и„въздържали се” –
1 глас, и е подпечатано с официалния
гопол-Цонево/-Сава-Красимир-/ ние за община Дългопол.
ІІІ-208 /до общински път VAR 1191/ 2. Одобрява кандидатстване на Об- печат на общински съвет Дългопол.
ІІІ-208, Комунари-Добромир/-Ас- щина Дългопол за предоставяне на
парухово”, сключен между община техническа помощ за изготвяне на
Дългопол и ДФ „Земеделие” – Раз- инвестиционен проект с наименоот заседание на Общински
плащателна агенция.
вание: „Изграждане на комплекс- съвет – Дългопол
2. Възлага на кмета на община на пречиствателна станция за отпаДългопол да подготви необходи- дъчни води, довеждащ и отвеждащ гр.Дългопол, 20.12.2013 г.
мите документи за получаване на колектор, канализационна мрежа и
РЕШЕНИЕ 48-2
авансовото плащане по договор реконструкция на водоснабдителна
№ 03/321/01382 от 10.12.2013год. мрежа за населените места с. Аспа- 1. Отменя Решение №458/29.11.2013 г., върнато за преи да ги представи пред ДФ „Земе- рухово и с. Партизани”.
делие” – Разплащателна агенция. 3. Обектът отговаря на приорите- разглеждане от зам.-областния
Настоящото решение е прието на за- тите, заложени в Общинския план управител със Заповед №РД-137706-461/13.12.2013 г.
седание на Общински съвет-Дълго- за развитие.
пол, проведено на 12.12.2013 г., Про- 4. Възлага на Кмета на общината 2.Упълномощава Кмета на Общитокол № 46 , т.1 от дневния ред по да извърши всички необходими ната да сключи споразумение, при
доклад № ОС-565 /11.12.2013г. при действия във връзка с изпълне- изразено съгласие от досегашният наемател на част от имот часткворум от 16 общински съветници и ние на решението.
на общинска собственост, а именслед проведено съгласно чл. 27, ал.5
но: 24 кв.м търговска площ от
от Закона за местното самоуправле- РЕШЕНИЕ 46-5
ние и местната администрация по- 1. Дава съгласието си за приемане обект магазин „Изток”, находящ
именно гласуване - с 12 гласа „за”, 4 на дарение на моторни превозни се в УПИ VІІІ, кв. 37, гр. Дългопол
- „против” и „въздържали се” - 0, и е средства от „Хидрострой"АД, ЕИК (АОС 138/08.05.2000 год.), считано
подпечатано с официалния печат на 103029862 клон Варна, ЕИК 0038, от 25.10.2013 г., за срока по чл.92,
с адрес на управление - гр. Варна, ал.3 от ПОДОС, с което сегашният
Общински съвет - Дългопол.
ул. „Андрей Сахаров", № 1 с упра- наемател се задължава да ползРЕШЕНИЕ 46-2
вител и представляващ - г-н Нико- ва обекта на договора за наем сре1. Одобрява кандидатстването на лай Купенов Пашов, а именно:
щу заплащане на обезщетение за
Община Дългопол пред Предприя- • Специален автомобил „Цистер- ползване в размер на месечнатието за управление на дейностите на", ЗИЛ 131, Шаси: 814701, двига- та наемна цена до провеждане на
по опазване на околната среда с про- тел: 324439, ДКН В1248КВ
процедура и сключване на договор
екти „Изграждане на екопътека „гр.
за наем.
Дългопол – м.Тъпаните- Скален ма- • Товарен автомобил „Цистерна",
ЗИЛ
131,
Шаси:
863673,
двигател:
РЕШЕНИЕ 48-3
настир Рояк-с. Рояк”; „Изграждане
445958,
ДКН
В1249КВ.
І. Отменя Наредба за съставяна екопътека „с. Аспарухово- Средновековен манастир „Св. Атанасий”; 2. Възлага и упълномощава Кмета нето, изпълнението и отчитане„Изграждане на екопътека с. Пар- на Община Дългопол да предпри- то на бюджета на Община Дълготизани-м. Козлука- Средновековен еме всички законови действия за пол, приета с Решение № 8-4, от
26.05.2004 г.
манастир „Св. Атанасий””; „Изграж- изпълнение на решението.
дане на екопътека „с.Поляците-воІІ. Приема на второ четене Нареддопад Куза- скока” и „Изграждане на
ба за условията и реда за съставяекопътека с. Арковна- връх Арковна”
не на тригодишна бюджетна прог2. Проектите отговарят на приори- от заседание на Общински ноза за местните дейности и за
съставяне, обсъждане, приемане,
тетите, заложени в Общински план съвет – Дългопол
изпълнение и отчитане на общинза развитие.
гр.Дългопол, 16.12.2013 г.
ския бюджет на Община Дългопол.
3. Упълномощава Кмета на Об(съгласно Приложение № 1 – нещина Дългопол да предприеме РЕШЕНИЕ 47-1

ленов Радев от гр. Дългопол
2. Заявление с вх. № ОС520/06.11.2013 от Гергина Николова Иванова от гр. Дългопол
3. Заявление с вх. № ОС521/06.11.2013 Янаки Николов
Иванов от гр. Дългопол
4. Заявление с вх. № ОС523/08.11.2013 от Йордан Василев
Василев от гр. Провадия
5. Заявление с вх. № ОС504/21.10.2013 от Виолета Атанасова Стаматова от гр. Дългопол
6. Заявление с вх. № ОС525/12.11.2013 от Станко Димитров Мартинов от гр. Дългопол

всички необходими действия по
подготовка и кандидатстване с описаните проекти.

ПРОТОКОЛ №46

ПРОТОКОЛ №48

ПРОТОКОЛ №47

разделна част от настоящото ре- тегории „Евро 3“ и „Евро 4“, данъкът се заплаща с 40 на сто намалешение).
ние, а за съответстващите на „Евро
РЕШЕНИЕ 48-4
5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто наІ. Приема „План-сметка за дей- маление, от определения по чл.
ностите по сметосъбиране, сме- 41, ал. 5, 6, 7 и 13 от данък.“.
тоизвозване и обезвреждане на § 5. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
отпадъци за 2014 г.” в размер 473 § 6. Създава се нова ал. 5 със след593,59 лв. съгласно Приложенe №1 ният текст:
ІІ. Разликата между облога и раз- (5) „Екологичните категории „Евро
ходите заложени в План-сметката 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“
за за дейностите по сметосъбира- се удостоверяват чрез предоставяне, сметоизвозване и обезврежда- не на свидетелство за регистрация
не на отпадъци през 2014 година е - част първа или преведен на бълза сметка на собствените приходи гарски документ, издаден от прона Община Дългопол.
изводителя, от който е видно съотРЕШЕНИЕ 48-5
ветствието на превозното средство
Приема информация във връзка с определената от производителя
с кандидатстването и реализира- екологична категория.“
нето на проекти по Оперативните §7. В чл.58 се правят следните изпрограми Европейските фондове, менения:
съгласно Приложение №1.
Отменят се ал.4 и ал.5 като противоконституционни – РКС №5 от
РЕШЕНИЕ 48-6
2012 г., ДВ бр.30 от 2012 г.
Изменя и допълва Наредба №15 за
определяне размера на местните В преходните и заключителни разданъци на територията на община поредби на наредбата се създава
нов параграф 13, който е със следДългопол както следва:
ният текст:
§1. В чл.7 се правят следните из„§ 13 . Настоящите изменения и
менения:
допълнения
в наредбата влизат в
• Алинея 1 се изменя както следва:
сила от 1 януари 2014 г.”
„(1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените РЕШЕНИЕ 48-7-1
на територията на страната сгради Отменя т.6 от Решение №45-19и поземлени имоти в строителните 3/29.11.2013г., а именно „Отказграници на населените места и се- ва да отпусне еднократна полищните образувания, както и по- мощ на: т.6 Заявление с вх. №
землените имоти извън тях, които ОС-525/12.11.2013 от Станко Диспоред подробен устройствен план митров Мартинов от гр. Дългопол”
имат предназначението по чл. 8, т. РЕШЕНИЕ 48-7-2
1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназна- 1.Отпуска еднократна помощ на
чението на земята, когато това се из- Юмюш Хасан Юсуф – жител на с.
Цонево, в размер на 200 лв.
исква по реда на специален закон.”
• Създава се нова ал.4 със следни- 2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всичко необходимо във
ят текст:
„(4) Не се облагат с данък недви- връзка с изпълнение на решението.
жимите имоти с данъчна оценка РЕШЕНИЕ 48-7-3
до 1680 лв. включително.”
1.Отпуска еднократна помощ на
§2. В чл. 17 се правят следните из- Юлиана Василева Маринова – жител
менения:
на гр. Дългопол, в размер на 100 лв.
• Алинея 1 се изменя както следва: 2. Възлага на Кмета на Общината да
„(1) Данъчната оценка на недви- извърши всичко необходимо във
жимите имоти на предприятията, връзка с изпълнение на решението.
е по-високата между отчетната им РЕШЕНИЕ 48-7-4
стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2, а за жи- 1.Отпуска еднократна помощ на
лищните имоти - данъчната им Станко Димитров Мартинов – жител
оценка съгласно приложение № 2.” на гр. Дългопол, в размер на 100 лв.
§3. В чл. 19 се създава нова ал. 3 2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всичко необходимо във
със следният текст:
„(3) Задължените лица предявяват връзка с изпълнение на решението.
правото си на данъчно облекчение РЕШЕНИЕ 48-7-5
чрез данъчна декларация, която 1.Отпуска еднократна помощ на
подават по реда на чл. 14 от Закона Еньо Неделчев Станчев – жител на
за местните данъци и такси.”
с. Боряна, в размер на 150 лв.
§4. Чл. 45 се изменя и допълва 2. Възлага на Кмета на Общината
както следва:
да извърши всичко необходимо
„(1) За превозните средства с мощ- във връзка с изпълнение на решеност на двигателя до 74 kW вклю- нието.
чително, снабдени с действащи
катализаторни устройства и несъот- РЕШЕНИЕ 48-7-6
ветстващи на екологичните катего- 1. Дава съгласие за отпускане на
рии „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро персонална пенсия на Христина
6“ и „EEV“, определеният по чл. 41, Панайотова Димитрова – жител на
данък за съответната година се за- гр. Дългопол.
2. Възлага на Кмета на Общината
плаща с намаление от 40 на сто.
(2) За превозните средства с мощ- да извърши всичко необходимо
ност на двигателя до 74 kW вклю- във връзка с изпълнение на решечително и съответстващи на еко- нието.
логични категории „Евро 3“ и „Евро РЕШЕНИЕ 48-7-7
4“ данъкът се заплаща с 50 на сто
намаление, а за съответстващите Отказва да отпусне еднократна пона „Евро 5“ и „Евро 6“ – с 60 на сто мощ на:
намаление от определения по чл. 1. Заявление с вх. № ОС555/28.11.2013 от Тинка Петрова
41, ал. 1 и ал. 3 данък .
(3) За автобусите, товарните ав- Димитрова от гр. Дългопол
томобили, влекачите за ремарке 2. Заявление с вх. № ОСи седловите влекачи с двигатели, 552/26.11.2013 от Иван Колев Ивасъответстващи на екологични ка- нов от гр. Дългопол

7 БРОЙ 104, ГОДИНА IV

ГЛАСЪТ НА ДОЛИНАТА

Общински вести

ПЕТЪК, 24 ЯНУАРИ 2014

Общински вести

ЗИМАТА Е МОР ЗА АСТМАТИЦИТЕ КАКВИ БЕЗПЛАТНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ

З

имата, дори да е топла като тазгодишната, може да бъде много
коварна за хората с белодробни
заболявания. Най-голям е рискът за пациентите с ХОББ и астма. Защо? "Стандарт" попита проф. Даниела Петрова,
началник на отделението по белодоробни болести в "Александровска болница".
Чести пристъпи на задух, засилване на
кашлицата, увеличаване количеството
на отделяните секрети, все по-голяма тежест в гърдите, повишена уморяемост и
намален физически капацитет - това са
все симптоми, които се засилват при обостряне на хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) през зимния сезон. А причините за това са комплексни.
Студът е първият проблем. "Преохлаждането създава условия за по-лесно въз-

никване на инфекции, които усложняват
състоянието на тези пациенти допълнително", казва проф. Даниела Петрова.
Положението става особено тежко, ако
в хода на вирусно заболяване се насложи и бактериална инфекция. Тогава състоянието може да се усложни от
евентуално развила се пневмония. При
пациентите с астма изострянето на болестта е свързано не само с грипните
инфекции, но и с други вирусни заболявания, причинени от рино- и аденовирусите и респираторния синцитиален
вирус. "Те могат да действат като алергени и да предизвикат тежък спазъм на
бронхите", казва проф. Петрова. "Студовото въздействие може също да доведе до този ефект, като това отново е
по-характерно при астмата", допълва
тя. Други чести дразнители през зимата са мъглата и замърсяването на въздуха с много газови и прахови частици.
Те директно дразнят бронхиалната лигавица и отключват редица противовъзпалителни механизми. "Тъй като локалният имунитет на пациентите с ХОББ е
компрометиран, този процес не е пълноценен и замърсителите водят до влошаване на болестта", обяснява проф.
Петрова. Една от причините за големите замърсявания на въздуха през зимата
е използването на биогорива като дърва, въглища. Затова през този сезон чистият въздух в малките градчета и села,
особено тези разположени в котловини, се замества от смог. Това директно
се отразява на болните хора, алармират
специалистите.
Най-уязвими през зимата са
малките деца и хората над 65 г.,
особено тези с хронични белодробни заболявания. Добре е те
да започнат профилактика още
есента.
"Това може да стане с поставянето на
пневмококова ваксина срещу най-често срещания причинител на пневмония
и противогрипни ваксини", казва проф.
Петрова. Тя обаче предупреждава, че
пациентите с астма трябва да са с повишено внимание и да се съветват с личния лекар и специалисти - алерголози и
пулмолози, преди ваксинирането. Па-

циентите трябва да ограничат и излизането навън при температури под нулата,
при мъгла, в грипна епидемия. Когато
се променят симптомите им пък, е необходимо да се консултират с лекар - специалист, вместо да прибягват към самолечение - неоправдано приложение на
антибиотици, увеличаване дозите на лекарствата за облекчаване на симптомите им. Предозирането на някои от инхалаторните препарати, които използват
при нужда, пък могат да доведат до
странични ефекти като ритъмни нарушения, прескачане на сърцето, сърцебиене, предупреждава проф. Петрова.
Цигарите са враг №1
Тютюнопушенето е основен рисков
фактор за появата на ХОББ. Често
тази диагноза дори е наричана "болес-

тта на пушачите". Сред другите рискови фактори е замърсяването на въздуха
и ниският прием на антиоксиданти при
храненето, както и напредването на възрастта.
И сърцето страда при емфизем
ХОББ е възпалително заболяване, което протича с постепенно прогресиране и обхваща не само белодробната, но
и други органи и системи, казва проф.
Даниела Петрова. При него се атакуват малките дихателни пътища. Промените водят до намаление на лумена на
бронхите и невъзможност за спокойно
издишване на въздуха. Нарушава се и
структурата на поддържащите тъкани.
Развива се емфизем. Най-често се засяга сърцето, като се развива хронично
белодробно сърце, десностранна сърдечна недостатъчност. При пациентите
с ХОББ честотата на исхемична болест
на сърцето, миокардни инфаркти и застойна сърдечна недостатъчност е значително по-висока спрямо общата популация.
Причината за това е, че двете системи
са тясно свързани. Освен това фините
механизми, по които протича възпалителният процес при ХОББ, имат връзка с тези, по които протичат и при сърдечно-съдовите заболявания. Общото е
нискостепенното възпаление, при което
се отделят медиатори, които го поддържат, обяснява проф. Петрова. Роля изиграва и появата на оксидативния стрес,
при който се освобождават повече свободни радикали, които също вредят на
белия дроб и на сърцето.
Смъртността расте
ХОББ е единственото заболяване, при
което има подчертана тенденция за увеличаване на заболеваемостта и смъртността, казва проф. Даниела Петрова. В
момента смъртността при ХОББ заема
пето място в света. Фаталният изход е в
по-висок процент при сърдечно-съдовите заболявания, неоплазиите, мозъчните инсулти. При тях обаче смъртността намалява, а при ХОББ се увеличава.
Очаква се през 2020 г. тази болест да се
изкачи на трето място като причина за
смърт в световен мащаб.
(standartnews.com)

ПРЕГЛЕДИ НИ СЕ ПОЛАГАТ

Г

убим правата си за месец, ако пропуснем задължителния преглед,
досега няма наказан. Няма и достатъчно направления
Погледнато назад във времето - статистиката не е по-различна. Една от водещите причини, заради които осигурените не изпълняват задължението си, е,
че нямат достатъчно време да чакат на
опашки пред кабинета на джипито. Той
трябва да им даде талона за безплатните изследвания, за да отидат в лаборатория да дадат кръв и после пак да се върнат при семейния лекар. За да каже той
какво следва оттук нататък, налага ли се
лечение, има ли повод за притеснение.
Най-много консултации за децата до 1
годинка
Най-много и чести профилактични процедури са предвидени за българчетата
до една годинка, става ясно от програмата "Детско здравеопазване" към рамковия договор.
Педиатърът трябва да посети бебето у
дома в първите 24 часа след изписването от родилния дом и още веднъж между 14-ия и 20-ия ден, за да види как се
развива то. А всеки месец от първата му
годинка да измерва ръста и теглото на
малкия пациент, да следи психическото
му развитие. Два пъти годишно (при навършване на шестия месец и на една година) трябва да се изследват хемоглобинът, еритроцитите, левкоцитите и още
няколко други кръвни показатели. Пак
до първата годинка се поставят 15 вида
имунизации (сред тях и реимунизации)
срещу заболявания като хепатит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенца тип В, пневмококови инфекции. През шест месеца се извършват
ехографски изследвания, обща оценка
на слуха и зрението и др.
При децата между 1 и 2 г. продължава следенето през три месеца на ръста,
теглото и обиколката на гърдите им.
Предвидени са пет имунизации. Във
възрастта между 2 и 7 години пак се налага проследяване на растежа и теглото, един път годишно се прави оценка
на психическото здраве и на зрителната
острота (при навършването на 5-ата година). Изследват се кръвни показатели
(един път, когато детето е на 3 г.) и някои чревни паразити (един път годишно). Предвидени са четири реимунизации.
При българчетата от 7 до 18 години е
предвидено да се извърши следното, и
то по веднъж всяка година: да се мери
ръстът, теглото и гръдната обиколка, артериалното налягане, да се оцени физическото развитие, зрителната острота и
цветоусещането, да се види има ли отклонения в развитието на опорно-двигателната система. В описания период
има пет реимунизации, сред които срещу шарки и против туберкулоза.
Пълна кръвна картина за всички над 30
на всеки пет години
Задължителният годишен профилактичен преглед за всеки един осигурен
българин над 18 г. предвижда следното: да се изчисли индексът му на телесна
маса, да се направи оценка на психич-

ното състояние, да се измери зрителната острота, артериалното налягане, да
се направи електрокардиограма и да се
изследва урината. С последната процедура се установяват стойностите на протеина, глюкозата, кетонните тела, билирубина. А кръвната захар се изследва,
ако у пациента се наблюдават рискови фактори като хипертония, затлъстяване, наследствена предразположеност
към диабет и др.
Пълна кръвна картина се прави веднъж на пет години при мъжете и жените
между 30 и 45 г.
Всяка година българките над 30 трябва
да се подлагат на мануално изследване
на гърдите.
Веднъж на пет години мъжете над 40 се
подлагат на изследване за холестерола и триглицеридите. А всички българи
между 46 и 65 г. веднъж на пет години
разбират има ли проблеми след проследяване на пълната кръвна картина. Същото важи за холестерола и триглицеридите, но за мъжете над 46 и жените
над 50.
Представителите на силния пол, които са над 50, веднъж на две години се
подлагат на кръвния тест PSA, диагностициращ рак на простатната жлеза. А
жените от 50 до 69 години отиват при
специалист за мамография на млечните жлези.
За българите над 65 е задължително
всяка година да разберат резултатите от
пълната кръвна картина, а един път на
пет години - холестерола и триглицеридите.
Специална програма, част от рамковия
договор, е посветена на наблюдението на бременните. При първото посещение акушер-гинекологът най-напред
определя в кой месец е жената и кога е
терминът на раждането. Установява се
дали пациентката има хронични заболявания, пуши ли, злоупотребява ли с алкохола и има ли вредни навици. Важно е
да се уточни и как са протекли предишните бременности, ако е имало такива.
Пак при първата среща с АГ специалиста той назначава изследване на хемоглобина, еритроцитите, левкоцитите и
още няколко други кръвни показателя,
както и на урината и СУЕ (това е скоростта на утаяване на еритроцитите).
Същото се прави в петия и осмия лунарен месец.
Пак по време на първото посещение пациентката се изследва за сифилис, хепатит В, ХИВ вирус, изследва се и влагалищният секрет (за втори път - в деветия
лунарен месец), прави се цитонамазка.
Още през първите три месеца след зачеването е предвидено да се определи
кръвната група на майката и резус факторът . Ако той е отрицателен и жената
е била бременна преди това, то задължително подлежи на проследяване на
антителата в кръвта . Това се прави три
пъти. Толкова пъти се изследва и плодът
с ултразвук.
Сърдечната дейност на плода започва
да се контролира от петия лунарен месец (и то ежемесечно), а по два пъти - в
деветия и десетия.

Традиции

ТРИФОН ЗАРЕЗАН

Т

рифон Зарезан и до
сега е един от най-тачените празници, макар че е загубил доста от някогашната си обредност.
Още в тъмни зори стопанката омесвала пита и с лента
от тесто я украсявала с клонка от лоза и тежък грозд, след
което я слагала в пещта. Отделно приготвяла петел, пълен с булгур, защото петелът е символ на плодовитост.
Слагала всичко в торбата на
стопанина и той потеглял за
лозето. Там зарязвал един
или три чукана, като се пракръствал три пъти с думите „Колкото капки, толкова
коли грозде”. След това лозарите се събирали на обща
трапеза. По средата слагали
и три пръчки с клонка босилек, вързани с червен конец.
Който желаел през тази година да бъде цар я вземал и него
лозарите качвали на колесник и обикаляли от къща на
къща. Посрещали ги с бакър
вино и ги гощавали. Питали дали има дръвче, което не
ражда и като вземат брадвата
го заплашвали, че ще го отсекат, за да ражда през тази година. Вечерта се събирали на
обща трапеза в дома на „Трифон” – царя на лозята, окичвали иконата на св. Трифон и
тя през цялата година оставала в дома на стопанина.
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Свети Трифон е реална личност, мъченик за християнската вяра, роден около
225 г. във Фригия. Седемнадесетгодишен, той излекувал дъщерята на император
Гордиян и се ползвал с благоволението му. Но при император Деции Траян започнали гонения срещу
християните. Императорът
събрал всички видни следовници на християнството и ги
екзекутирал. Между тях бил
и свети Трифон.
Празникът е много близо по
обредност с езическите чествания, посветени на тракийския бог Дионис и неговите
мистерии.
Следващите два дни след 1
февруари са наречени „вълчи празници” като се спазват различни забрани за
предпазване от вълци. И
тъй като 2 февруари е един
от четирите Богородични
празници през годината –
Сретение Господне, когато Богородица на 40-я ден
отива в храма да представи
младенеца пред св. Симеон
Богоприемец, бременните
жени и младите булки внимават кого ще видят първи през този ден – мъж или
жена. Вярва се, че такова
ще е и отрочето, което Бог
ще им дари.
Марин БОЯДЖИЕВ

"Ще правя вино само от
грозде, както са завещали прадедите ни. Няма да
разреждам никога виното с вода. Няма да злоупотребявам с виното, както
няма да подтиквам и други да вършат същото. Към
работа и грижа за виното ще пристъпвам само с
чисти помисли, както бих
направил с любимата си.
Никога няма да винохулствам."
Това е част от Дионисиевата клетва, която трябва
да научи всеки, тръгнал да си произвежда питието на
боговете.
Времето, историческите събития и начинът на живот са подтикнали българите към формирането на
култ към домашното вино. Малко са народите в света, които могат да се похвалят с хилядолетни традиции в производството на вино. Те са дълбоко в историята на народите, населявали земите ни, много
преди създаването на българската държава. През вековете виното се е превърнало в част от българския
бит. Заменило веднъж традиционните напитки на
двата, слели бъдещата си история народа - кумисът
на българите и оловината на славяните - то е издържало на превратностите на времето, филоксерата,
природните бедствия и дори на концепциите на управниците.
Дали защото се прави привидно лесно или защото е
производство с хилядолетни традиции, но от вино
разбира едва ли не всеки българин. И българинът силно вярва, че има това умение.
У нас, освен че е вековна традиция правенето на вино,
е и въпрос на чест да наточиш от бъчвата си бурканче и да получиш слава и признание от приятелите на
уменията да превръщаш червения гроздов сок в питие
на боговете.

Поезия
БАЩИН ДОМ

Навън е тихо, снежно побеляло,
отнейде лъха тропот на коне,
снегът покрил е с меко одеяло
заспиващото мъничко градче.
Вървя по заскрежената пъртина
към къщата, в която бях дете,
в прозореца й стига да надникна,
усмивка, за да блесне на лице,
вратата да открехна мълчаливо,
на прага да ме сгреят две ръце
и рамо, на което да облегна
по детски уморени рамене.
На двора борът в преспи ме посреща,
все същият - духа си съхранил,
напомня ми с една въздишка крехка,
в дъха си колко Коледи е скрил.
Мой бащин дом - реликва безконечна,
мой свиден кът на майчина любов,
прекланям се пред святата ти вечност
на щастие, на прелест, на живот.
В сърцето си те пазя като крепост,
олтар на мъдрост с аромат на хляб,
възкръснал миг от снежното ми детство,
света побрал в безгрижния ми смях.
Мой тайнствен храм - пристанище любимо,
постеля топла в зимните ми дни,
в теб всичко ми е съкровено, мило,
светилник с неугасващи мечти.
Мой пламък жив на обич споделена
в огнище от нетленна доброта,
изгубя ли се, в теб ще се намеря
във капчици от ручей по стъкла
и с две сълзи от изповед родени
за теб до памет вечно ще горя...

ЩАСТИЕ МОЕ

Колко дълго те търсих, щастие мое
да вървя сред вселени не спрях,
врекла себе си в теб и до сетна умора,
щом открих те, едва се събрах.
Ако пак разпилея се, щастие мое,
потърси ме в акорд на вълни,
в листопадната грива на есенни клони
или в щрихи на снежни мъгли.
Потърси ме във зов на далечни сирени,
във оттенък сребрист на луна,
потърси ме във стих, във мечта съкровена
или в глътчица сън на бреза.
Потърси ме в човечност, в надежда, в опора,
в сладък шепот на миг тишина,
във искра на разпален в камината огън,
във отключена с вяра врата.
Потърси ме в трапчинки с усмивка позната,
в детска ласка сред изгрева нов
или там, дето вятърът гали платната
сред море, обещало любов,
във сълза върху струна, изляла душата
отброила секунда живот.
Потърси ме във клетва, във вярност,
				във време,
в бликнал спомен с гореща следа,
в две зеници дълбоки кат факли горещи,
в откровение, спряло дъха.
Потърси ме в очакване, в трепет на лято
с вечен порив на обич една.
Потърси ме в свободния полет на ято
с викнал плясък на бели крила.
И когато откриеш ме, щастие мое
сред възторг от дъждовни коси,
ти ръка ми подай, за да тръгнем отново
към вселени от смели мечти...

Няйденка Янчева
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Зов за помощ
БЛАГОДАРНОСТ,
СЪПРИЧАСТНОСТ,
МИЛОСЪРДИЕ

Радостина Калоянова
Радева от гр. Дългопол е
едва на 35 години, майка на две деца. Преди
девет месеца й поставят
диагнозата „остра миелоидна левкемия”. След
няколко успешни курса химиотерапия през
декември Радостина бе
приета в Националната специализирана болница
за активно лечение по онкология в София за установяване на подходящ донор за костно-мозъчна
трансплантация.
В края на януари Радостина очаква да бъде приета
за трансплантация на костен мозък, за която вече
има донор. След успешната операция престоят й в
болницата ще бъде продължителен.
Нека продължим да я подкрепяме, да й даваме
сили и вяра в живота и в хората.
Средствата за нейния престой там се събират от
жителите на гр. Дългопол, в специалните кутии за
дарения, в които всеки пуска своя дар. Когато направим дори и малко добро, надскачаме егото си
и сърцата ни порастват. А чувства като благодарност, съпричастност, милосърдие изграждат както
нас самите като хора, така и нашия живот като общество в неделимо единство и задружност.
Радостина и нейното семейство изказват своята
дълбока благодарност към всички дарители от гр.
Дългопол.
Средствата, събрани до момента в дарителските
кутии са:
Община Дългопол - 146.00 лв.
СОУ „Климент Охридски” – 60.00 лв.
Аптека „Нова”, Мария Антонова – 110.00 лв.
Денонощен магазин, Красимир Кръстев – 100.00 лв.
Хранителни стоки, Милчо Михалев – 77.00 лв.
Всичко за 1 лев, Росица Шушулова – 51.00лв.

Народни наблюдения

ФЕВРУАРИ

Ако Малък Сечко е топъл, Великден ще е
студен.
Ако през февруари котката стои на припек
срещу слънцето, през март ще си търси топло местенце.
Сечко сече, Марта дере, април кожи бере.
През февруари и март, когато прогърми, годината бива дъждовна с чести градушки.
Ако има скреж по дърветата през февруари,
посевите ще са добри през годината.
Ако през първата седмица на февруари вали
сняг, годината е плодородна.
Вечерта срещу Трифон Зарезан до камината слагали три разпалени въглена и наричали – за житото, за виното и за млякото. Ако
се стопи и стане пепел, годината ще е берекетлия за това, което са нарекли, а ако угасне – чака ги лоша година.
Ако на Трифон Зарезан времето е ясно, през
цялото лято ще е хубаво. Ако от сутринта
завали сняг – лятото ще е дъждовно, а ако
има сух студ и лятото ще е сухо. Ако на този
ден вали дъжд – царевицата ще стане добра.
АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА
Дългопол, ул. „Христо Михайлов“ №3
тел 0517/2 - 20 - 80
e-mail: vestnik. glasat@gmail. com
Основател: Маринка Иванова
Издател: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Обичам те,
Камчийска долина
Андрей Германов
Обичам те, Камчийска долина,
на моето сърце зелена люлка
за твоите копринени сена,
за искрата на първата светулка.
За песните на малките моми
за пътищата в ясната далечност,
за Камчия, която в теб шуми
и ражда хляб, сълзи и вечност.
Обичам те, цъфтяща долина
за синьото на твоите простори,
за златото на твойта долина,
в която шетат мощните мотори.
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Т

ози документ е изготвен в изпълнение на чл.
44 (5) от Закона за местното самоуправление
и местната администрация (ЗМСМА), съгласно който кметът на Общината представя Годишен отчет за изпълнението на разработената от него Програма за управление.
Отчетът представя работата на Кмета и ръководената от него изпълнителна дейност на общинска администрация и обхваща периода 1 януари - 31 декември
2013 година.
С поемането управлението на Община Дългопол и с
Програмата за управление 2011-2015 г., аз се ангажирах пред всички хора да работя за превръщането на
Община Дългопол в територия на устойчиво регионално развитие за заетост, подобряване на инфраструктурата и възходящо икономическо развитие.
Анализирайки работата ни през първите две години
от моя мандат мога да кажа, че този процес е дълъг,
труден и динамичен, но мога отговорно да заявя, че
неговото начало е поставено и той има своето последователно развитие.
През изминалата година Община Дългопол последователно изпълнява всички местни дейности, които ЗМСМА е предоставил в нейните правомощия – в
областта на общинските финанси, имущество, данъци
и такси, образование, здравеопазване, социални дейности, култура, обслужване на гражданите, устройството на територията, опазването на околната среда
и др.
Повишаването на степента на удовлетвореност на
гражданите продължава да е основна цел за ръководството на общинската администрация. Ръководството
на Община Дългопол се ангажира с разработването,
внедряването и прилагането на системата за управление на качеството, за което се стреми да осигури необходимите ресурси. Ангажиментът на ръководството
беше заявен и огласен чрез “Декларация на ръководството”, в която са отразени политиката и целите по
качеството. В резултат на това в края на месец ноември
успешно бе преминат втори сертификационен одит на
стандарт ISO 9001:2008.
Имайки предвид измененията и подновяването на
приложния софтуер с по-нови версии, винаги има
нужда от преквалифициране и обучение на служители от администрацията. Имайки предвид огромната значимост на информационно-комуникационните
технологии в лицето на една европейска община винаги има нужда от възобновяване на IT средата, с цел
подобряване на качеството на работа и обслужване.
По проект Е-подем монтирахме киоск терминал, даващ възможност да се ползва и от потребители с ниска
компютърна грамотност. Той работи в режим на самообслужване и дава информация за предоставяните административни услуги.
На разположение на гражданите са разработени анкетни карти за удовлетвореността от работата на общинска администрация, които се анализират на всяко

шестмесечие. Усилията на администрацията са насочени към последователно въвеждане на комплексното
административно обслужване и нов подход за предоставяне на услуги на едно място от повече от една администрация.
Общият брой извършени административни услуги в Център за информация и услуги на гражданите
са 8482. По населените места на Общината са, както следва: с. Цонево – 951; с. Медовец – 969; с. Партизани – 510; с. Лопушна – 373; с. Поляците – 350; с.
Аспарухово – 357; с. Величково – 176; с. Рояк – 87; с.
Боряна – 246; с. Сава – 167; с. Камен дял – 45; с. Комунари – 100; с. Красимир – 62; с. Арковна – 41; с. Сладка вода – 24.
Приходът от изпълнението на административни услуги за 2013 г. е 39 509.00 лв.
За повишаване на кадровия потенциал на общинска
администрация и за оптимизиране ресурсите на местната администрация, Община Дългопол кандидатства и изпълнява три проекта по ОП „Административен капацитет”.
1. Проект "Подобряване ефективността на общинските администрации Дългопол, Долни чифлик и Провадия за постигане на оптимизация и
избягване на дублиращи функции"
2. Проект "Компетентна и ефективна държавна
администрация".
3. Проект „Усъвършенстване на процеса на разработване и прилагане на политики в община
Дългопол чрез ефективна координация и партньорство”
Действията на Община Дългопол в областта на икономическото развитие през 2013 г.
бяха ориентирани към:
• изпълнение на дейности, подкрепящи запазването и разширяването на местния бизнес, привличане на инвестиции и създаването на нови работни места;
• развитие на базисната и бизнес инфраструктурата на територията на общината;
• гарантиране на социалната интеграция и засилване на човешкия капитал;
• взаимодействие с местния бизнес и неговите
структури. Основните акценти, насочени към
икономическо развитие в община Дългопол са
свързани със стратигическото планиране, привличане на външни ресурси, допринасящи за подобряване на социално-икономическия живот.
По отношение управление на финасовите
ресурси на общината
На 08.02.2013 година Общински съвет - Дългопол
прие бюджета по пълна бюджетна класификация на
приходите и разходите в размер на 6 481 408 лева, при
6 346 420 лева за 2012 г. Общо рамката на приходната част на проекта за бюджет 2013 година на община
Дългопол е с 134 988 лева по–голяма от приетия бю-

Поздравителен адрес
Уважаеми жители
на община Дългопол,
Националният празник е символ на нашата нова епоха. Той
поддържа нашия дух
и ни дава сили да
преодоляваме трудностите
заедно,
сплотени, с мисълта
и грижата за доброто
на нашите деца, общество и държава.
В навечерието на Трети март, искам да Ви
кажа, че България е
една прекрасна страна. Няма друга като
нея. Нека всички в нея да се обичаме, да
се защитаваме взаимно и да се гордеем с
нашето най-голямо богатство - нашата
култура и история. Честит празник!

джет за 2012 г. Приетите с бюджета поименни списъци за текущ ремонт и капиталови разходи са в размер
на 460 800 лева, от които 294 000 лева средства от целева субсидия за капиталови разходи и 166 800 лева
собствени бюджетни средства.
Планът на приходите и разходите в края на годината е
7 691 167 лв., а отчетът на приходите – 7 683 741 лева
и на разходите – 7 420 848 лева. Размерът на преходния остатък е 262 893.лева. Най-голям дял на разходите се пада на функции - Образование – 51%, Жилищно
строителство, БКС и опазване на околната среда – 9%
и Изпълнителни и законодателни органи – 21%.
Със заповед на кмета на общината бяха определени
правата и отговорностите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, които не прилагат системата на “делегираните бюджети”. По-голямото им
ангажиране по изпълнение на адресните бюджети, доведе до по-стриктно спазване на бюджетната и финансова дисциплина.
Прилагайки системата на “делегираните бюджети”
в училищата, детските градини и музеите на територията на общината се постига по-голяма финансова
децентрализация. Наред с това големите права, дадени от нормативната уредба на ръководителите на тези
звена водят до невъзможност администрацията да упражнява в достатъчна степен контрол върху тяхното
управление на публичните средства.
Подобрихме организацията по аналитичната отчетност при отчитане на привлечените средства по европейските програми.
Във всички одитни доклади, изготвени във връзка с
окончателни разплащания, е констатирано, че счетоводното отчитане на проектите е в пълно съответствие с изискванията на МФ и на управляващите органи.
Анализ на събираемостта на местните данъци към 31.12.2013 г.
Данъчните приходи са формирани в съответствие с
Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Дългопол. Към 31.12.2013 г. в отдел „МДТ” са събрани приходи в размер на 704898,74
лв., представляващи приходи от местни данъци и такса битови отпадъци, при уточнен план 737 033 лв. –
95,64%.
Приходите от Данък върху недвижимите имоти, Данък превозни средства, Патентен данък, Данък придо-
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биване и Туристически данък са в размер на 334551.26
лв. или 107,22% от уточнения бюджет 312 000 лв.
От извършените сравнения на база ежемесечните отчети извън кампанията по събирането се наблюдава равномерно постъпление на приходите от данъци.
Постигнатият резултат е следствие по-добра събираемост както на дължимия за годината данък, така и на
несъбраните за предходни години задължения. През
месец ноември 2013 г. бяха разпечатани списъци с
длъжници по всички населени места.
Най-голямо увеличение на събираемостта се наблюдава при Данък превозни средства – 118,77%, а найниско – 56,06% при Туристическия данък. За подобряване събираемостта от данък МПС има значение
и промяната на ал.6 на чл.60 от ЗМДТ, съгласно която заплащането на данъка е условие за редовност при
годишен технически преглед на превозното средство.
Постъпленията от туристически данък в община Дългопол имат сезонен характер и са от предоставените
нощувки в местата за настаняване.
Приходите от Патентен данък са в размер на 12 486,95
лв. – 89,19% при план 14 000 лв. Намалените постъпления от Патентен данък се дължи на масовото затваряне на малките магазинчета и заличаване на ЕТ.
Постъпленията от данък при възмездно придобиване на имущества и дарения е в размер на 121 755,46
лв.-136,80% - при план 89 000 лв. Този данък е трудно прогнозируем и чувствителен към негативните тенденции, произтичащи от икономическата криза. Няма
закономерност при тези постъпления.
От глоби и санкции са събрани 3320 лв. – фиш и наказателни постановления.
Сравнително по ниска е събираемостта на такса битови отпадъци – при уточнен план 425 033 лв. са събрани
334 551,26 лв. – 78,81%. През 2013 г. има подадени 340
бр. декларации за освобождаване от ТБО или част от
услугите /сметосъбиране и сметоизвозване/.
Увеличаването събираемостта на приходите от местни
данъци зависи изцяло от икономическата обстановка
в страната и икономическата активност на населението.
Осигуряване на устойчива инфраструктура,
по-висок стандарт на живот на гражданите и
повече възможности за реализация
Община Дългопол последователно изпълнява ангажиментите, свързани с реализиране на инвестиции с
европейско финансиране, насочени към решаване на
сериозни проблеми на техническата инфраструктура,
с подобряване качеството на среда за живеене и развитие на местния бизнес.
Развитието и модернизацията на инфраструктурата е
от определящо значение за увеличаване инвестиционната атрактивност и конкурентоспособност на общината.
Инфраструктурата е ключов фактор за развитието на
бизнеса и източник за създаване на нови работни места. Тя има и важно значение за подобряване на условията на живот в общината.
ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
За отчетния период проектите, по които работи Община Дългопол, са на обща стойност 25 914 804.18 лв.
с ДДС, в това число проекти в процес на изпълнение,
отчетени през периода, очакващи финансиране и в
процес на разработка и подготовка за кандидатстване. Отчетната година съвпадна с края на програмния
период 2007-2013 г., когато ресурсът по оперативните програми е вече договорен и акцентът пада основно върху изпълнението и успешното отчитане на вече
одобрени и договорени проекти и всички усилия са
насочени към подготовката на следващия програмен
период 2014 - 2020 г.
Основните акценти в работата на общинска администрация по проекти и програми за периода ноември
2012 – 2013 г. е, както следва:
1. ПРСР-Мярка 321 „Изграждане на общински информационен и комуникационен център
на територията на гр. Дългопол, включващ и модул за обслужване на населените места на територията на община Дългопол” с идентификационен
№03/321/01249 от 17.08.2012 г. Общата стойност
на проекта е 720 182.00 лв.
Основната цел, която е поставена с изпълнението на
този проект е да бъде повишена достъпността на предлаганите административни услуги до по-широк кръг

жители, а така също и ускоряване на процесите при
предоставяне на административни услуги от общинска администрация. Проведени са тръжни процедури
- избран е изпълнител на СМР и са в процес на изпълнение, предстои избор на изпълнител за доставки на
мобилен модул и оборудване.
2. ПРСР - Мярка 322 „Реконструкция на улична
мрежа и площади, изграждане на тротоари и тротоарни зелени площи в община Дългопол – аглломерации с. Лопушна, с. Поляците и с. Партизани”
с идентификационен №03/322/00841/03.07.2012 г.
Цел - Постигане на значително подобряване на транспортната инфраструктура на територията на Община
Дългопол; възстановяване и подобряване на съществуваща пътна настилка, пътното тяло и отводняването, с цел осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и удължаване на
експлоатационния живот на пътя. Подобряване на
достъпността, комуникацията и качеството на живот
в населените места, предмет на неговия обхват; намиране на решение на един от основните проблеми , характерен за Община Дългопол и конкретно за с. Поляците и с. Партизани – влошаване на качеството и
достъпността на местната инфраструктура. Общата
стойност на проекта е 1 855 898.00 лв.
Със Споразумение №72/ 25.09.2013 год. бяха определени ангажиментите на Община Дългопол и „ВиКВарна” ООД по реконструкцията на водопроводната
мрежа в обхвата на обект ”Реконструкция на улична
мрежа и тротоари в с. Поляците и с. Партизани, община Дългопол”. Община Дългопол се ангажира с
направа на изкоп за полагане на ПЕВП тръби за водопроводни клонове и сградни отклонения, доставка,
полагане, трамбоване и уплътняване на инертния материал, а „ВиК- Варна” ООД се ангажира с доставката
и полагането на необходимите ПЕВП тръби, фитинги,
пожарни хидранти и тротоарни кранове за водопроводните клонове и сградните отклонения.
3. ПРСР-Мярка 321 „Реконструкция и изграждане на спортни съоръжения с цел създаване на
Общински център за спорт, младежки дейности и отдих в с. Аспарухово” с идентификационен
№03/321/01312 от 22.08.2012 г. Общата стойност
на проекта е 5 785 870. 00 лв.
Основна цел – създаване на привлекателна среда за
живот на населението в Община Дългопол, обусловена от развитието на спорта, допринасящ здравословен
начин на живот.
Проведени са тръжни процедури- избрана е консултантска фирма, предстои избор на изпълнител на
СМР, строителен надзор и доставки на оборудване.
4. ПРСР-Мярка 321 Проект с ИД № 03/321/01382
„Строителство и реконструкция на общински
път VAR 3194/ІІІ-2083, Дългопол-Цонево/-СаваКрасимир-/ІІІ-208/ и път от общински път VAR
3194/ІІІ-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/ІІІ-208 /до общински път VAR 1191/ІІІ-208,
Комунари-Добромир/-Аспарухово”. Договорът е
сключен на 10.12.2013 г. Общата стойност на проекта 5 747 089,30 лв.
С този проект се цели повишаване икономическата и
социална привлекателност на Община Дългопол и подобряване качеството на живот на местното население, като посредством изграждането и реконструкцията на част от общинската пътна мрежа да се създаде
възможност за подобряване мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнес в
селските райони.
5. ПРСР-Мярка 321 Проект №03/ 321/ 01551/
14.12.2013 г. „Реконструкция/рехабилитация на
водоснабдителни системи и съоръжения – агломерации с. Лопушна, с. Медовец и рехабилитация на
общински път SHU1137/ІІ-73/ Веселиново – граници общ. (Смядово-Дългопол) Поляците-Партизани/ІІІ-7301 в частта от с. Партизани до с. Лопушна”. Договорът е сключен на 14.12.2013 год.
С този проект се цели достигане на европейски стандарти в качеството на ВиК услугите, като посредством
това ще се осигурят по-добри условия на живот, както и ще се подобрят условията за създаване на успешен бизнес.
Обща стойност на проекта 5 859 324,25 лв.
Международен фонд „Козлодуй”(МФК), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), за подпомагане дейностите по извеждане

от експлоатация и намаляване на негативните последици от ранното затваряне на блоковете. Част от целите на МФК обхващат подпомагане при извършване на необходимото реконструиране, подновяване и
модернизиране на секторите по производство, пренос
и разпределение на енергия, както и подобряване на
енергийната ефективност. МФК предоставя безвъзмездна финансова помощ за подобряване на енергийната ефективност на Поликлиника –Дългопол.
Проект "Изпълнение на високоефективни мерки в
общ. Дългопол - Поликлиника" - 165 788,96 лв. От
собствени приходи на общината е извършено проектирането на дейността. Проведена е процедура за избор на изпълнител в МФК /МИЕТ/ - обща за всички
подадени предложения на територията на Република
България. Определен е изпълнител и са посочени техническите изпълнители. Предстои откриване на строителна линия.
Градският музей е в резервната листа на одобрените
проекти и е на стойност 141 608,71 лв. без ДДС.
Една от основните цели на общинското ръководство беше подобряване състоянието на общинската пътна мрежа с всички елементи. Бяха извършени
ремонти на общинска пътна мрежа:
1. Основен ремонт на път ЖП гара- поделение Дългопол-141 600 лв.
2. Основен ремонт на улица от центъра до денска градина в с. Медовец и отводнителни съоръжения – 12 000 лв.
3. Рехабилитация улици с. Медовец -17 166 лв.
4. Път Боряна – Сладка вода – 2863 лв.
Изпълнението на Капиталовата програма по източници на финансиране:
1. ОП местен каптаж с. Партизани.
2. Обществена тоалетна – гр. Дългопол
3. ОР гробищен парк гр. Дългопол.
4. ОР кметство с. Рояк -1848 лв.
5. Изграждане на детска площадка с. Медовец – 10 398 лв.
6. Изграждане на детска площадка с. Цонево – 6 926 лв.
7. Изграждане на детска площадка с. Камен дял- 3 875 лв.
8. Изграждане на навес за сватбени тържества с. Медовец – 10 398 лв.
9. Изграждане на навес за сватбени тържества с. Лопушна – 17 143 лв.
10. Изграждане на детска площадка с. Поляците – 6
397 лв.
11. Ремонт улици Дългопол, Цонево, Величково
12. Ремонт кметство Красимир - 500 лв.
13. Ремонт кметство Комунари – 500 лв.
14. Ремонт пенсионерски клуб с. Поляците – 1 000 лв.
Изпълнени са всички договори за рехабилитация на
участъци от общинската пътна мрежа.
Важна предпоставка за устойчивото развитие на общината е осигуряването на качествено образование,
предвид на което материалните и нематериални инвестиции в тази сфера са особено значими. Същите
са крачка към гарантиране, както на модерно и конкурентноспособно образование в община Дългопол,
така и на осигуряване на благоприятна, здравословна и стимулираща развитието жизнена среда - един от
основните фактори за преодоляване на демографската
криза и предпоставка за привличане на инвестиции и
за осигуряване на устойчиво развитие.
За постигане на посочената цел, Община Дългопол
ежегодно инвестира в различна образователна инфраструктура.
През отчетния период успешно приключихме и отчетохме проект „Съвременни образователни институции - гарант за устойчиво местно развитие в Община
Дългопол” на обща стойност 976 896,23 лв.
Общата цел на проекта е създаване на съвременна визия на образователните институции /НУ „Иван Вазов” и ЦДГ „Детелина”/ чрез осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура,
допринасяща за устойчиво местно развитие на община Дългопол.
Община Дългопол ежегодно инвестира в подобряване
на образователна инфраструктура и чрез предвидени
средства в Капиталовата програма. През изминалата
година беше подменено дюшемето във физкултурен
салон на СОУ „Св. Кл. Охридски” гр. Дългопол. Средствата са осигурени от собствени приходи на Община Дългопол и разчетени в Капиталовата програма за
2013 г.
През 2013 год. беше одобрен проект „Заедно към зна-
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Открито

Извинение

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
УПРАВЛЕНСКАТА ПРОГРАМА ПРЕЗ 2013 Г.
ние” по ОП „Развитие на човешките ресурси”..Партньори по проекта са детските
градини на територията на община Дългопол: Стойността на проекта 176 025.94
лв.
Изграждане на открита детска площадка в с. Цонево
Новоизградената площадка за игра в с. Цонево е със средства от ПУДООС, „ЗА
ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2013 г.“ с мото „Обичам природата – и аз участвам”.
Тя е предназначена за деца от 3 до 12 години, съобразно изискванията на Наредба №1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Посредством реконструкцията на площадката ще се осигурят
максимален брой занимания за деца с висока игрова стойност. Всички съоръжения за игра са монтирани върху синтетична (каучукова) ударопоглъщаща настилка. - стойност на проекта 9846,38 лв.
Изградени са и три детски площадки със средства на общината в селата Камен дял
и Поляците и Цонево.
Освен изпълнението на спечелените проекти, бяха положени и усилия за проучване на възможностите за включване на читалищата в проекти за подобряване на
тяхната материална база.
Подадени проекти за подобряване сградния фонд и материалната
база на читалищата:
1. ПРСР, 322 „Ремонт и реконструкция с промяна на предназначението на
НЧ Добри Иванов Недев - 1894 г. „ - с. Аспарухово. Към настоящия момент са
отстранени непълноти и неясноти по писмо на ДФЗ, разглежда се от Комисия за
одобрение на проекти от ДФЗ. Стойността на проекта е 968 823.98 лв.
2. ПРСР, 322 „Ремонт и реконструкция на НЧ Пробуда -1932 г. – с. Цонево”
Към настоящия момент са отстранени непълноти и неясноти по писмо на ДФЗ,
разглежда се от Комисия за одобрение на проекти от ДФЗ. Стойността на проекта е 753 055.70 лв.
Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” има за цел да обезпечи допълнителен финансов ресурс за регионите, като се финансират проекти извън допустимите за кандидатстване по оперативните програми. Община Дългопол е подала за финасиране от тази програма следните обекти:
1. Крило към съществуваща сграда на ЦДГ „Пролет”, с. Цонево
2. Сграда на общежитие към СОУ „Назъм Хикмет”, с. Медовец
3. Основен ремонт на сграда „Б” на Община Дългопол
4. Реконструкция на улична мрежа и площади, изграждане на тротоари в община Дългопол, агломерация с. Медовец.
Приоритетни са тези обекти поради следните обстоятелства:
Според справка от ГРАО за периода 2009-2011 год. са родени общо 107 деца в селата Цонево и Величково. Задължение, отговорност и грижа на общината е да обезпечи със сграден фонд предучилищния възпитателен процес.
В тази връзка е изготвен проект за изграждане на ново крило към съществуваща
сграда на ЦДГ „Пролет”, с. Цонево. Нуждата е породена от постъпили молби и
жалби от граждани за недостиг на места в съществуващата детска градина. Детската градина в съседното населено място - с. Величково не функционира, и поради тази причина съществуващата такава в с. Цонево поема обучението на децата
от двете населени места. Капацитетът от 50 места на съществуващата детска градина е крайно недостатъчен за обхвата и нуждите на децата да бъдат обучавани и
възпитавани.
В съответствие с визията за развитие на Министерство на образованието и науката за кадрово обезпечаване потребностите на бизнеса на територията на съответните населени места бе подадено заявление № 060103-67/14.01.2014 год. с прилежащия към него пакет от документи, с цел разкриване на професиона паралелка в
СОУ „Назъм Хикмет”, с. Медовец.
Реализацията на учебно-възпитателния процес е свързана инициативата на община Дългопол с комфортна и привлекателна среда на обучение да привлече и задържи бъдещи кадри в сферата на селското стопанство. Анкетирани са 130 осмокласници не само от с. Медовец, но от цялата община, които имат желание да се

Инвестиции

ОДОБРИХА ПРОЕКТ ЗА 500 000 ЛВ. ЗА
Дългопол” и „Основен рееждуведомствената комисия, С. МЕДОВЕЦ монт и реконструкция на

М

която разпределя средствата по първата от 20 години насам
публична инвестиционна програма „Растеж и
устойчиво развитие на
регионите” одобри за финансиране в началото на
февруари проекта за „Реконструкция на улична мрежа и площади, изграждане на тротоари в
община Дългопол, агломерация с. Медовец”.
4 нови проекта, на обща
стойност над 2 млн. лв

подготви и представи Община Дългопол чрез областния управител на Варна Иван Великов.
Проектите отговарят на
приоритетите, заложени
в Общинския план за развитие и не са допустими
за финансиране по оперативните програми.
Нефинансирани останаха
засега проектите за „Изграждане на ново крило
към ЦДГ „Пролет”, с. Цонево”, „Основен ремонт
на сграда „Б” на Община

общежитие към СОУ „Назъм Хикмет”, с. Медовец”.
Средствата се предоставят в размер на 30 на
сто след влизане в сила
на постановлението, останалата част – като разплащане на извършени
дейности. До 10 юни разпоредителите са длъжни
да представят на междуведомствения съвет информация за резултата от
проведените обществени
поръчки и сключени договори.

Кметът на Община Дългопол Маринка Иванова поднася извинения на
жителите на централната част на града за временните нарушения на
спокойствието, особено в почивните дни и в
обедните часове. При
необичайно шумни условия работят и служителите на общинска ад-

министрация. Трафикът
на тежки бетоновози и
постоянния шум са ефектите на усилената работа по изграждането на
общинския
информационен и комуникационен център, по проект
на Община Дългопол.
Строежът е на етап изливане на основи и фундамент на сградата, за кое-

то до края на следващата
седмица ще бъдат налети близо 50 куб. м бетон.
Шумът и неудобствата ще продължат и през
следващия месец, когато ще започнат кофражните работи за оформяне
на стени и плочи и изграждането на стоманобетонната конструкция.
Стриктното спазване
на срока за изпълнение
на обекта, контролирано от Разплащателната агенция на ДФЗ, налагат удължен режим на
работа, вкл. през почивните дни.
Най-важен за всички
жители на общината остава резултатът – Дългопол ще има своя нов, модерен информационен
център в навечерието на
45-тата си годишнина.

По план

ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ ЩЕ ИМАТ ОБНОВЕНА
ПОЛИКЛИНИКА ДО ЕСЕНТА

Т

ова става ясно от
получения в края
на миналата седмица в отдел „Инвестиционна политика и проекти” актуализиран график
за изпълнение на проекта
„Високо ефективни енергоспестяващи мерки в община Дългопол - Поликлиника, гр. Дългопол” на
стойност 165 788,96 лв.
Като единствена на територията на Община Дългопол, след дългогодишна
експлоатация Поликлиниката в града ни най-после ще предложи качествено нова среда за работа
на лекари и персонал и
обслужване на пациенти.
За постигането на тези
цели кметът на общината г-жа Маринка Иванова предприе решителни
стъпки за намиране на
средства за финансиране на проекта от Международен фонд Козлодуй
още в началото на миналата година. Средствата
за енергийното обследване и проектирането на ремонта също бяха заделени от общинския бюджет.
Избраният по процедура
на Министерство на икономиката и енергетиката
на 14 юни м.г. изпълнител – Обединение „Енер-

го-вод”, е разчел всички
заложени в проекта дейности за реализация в периода от 15 април до 15
септември 2014 г.
Най-напред ще бъде извършена подмяна на неподменената част от дограмата - общо 172,2 кв.м
с PVC двоен стъклопакет
с „К” стъкло, топлинна изолация на всички външни стени с обща площ
721 кв.м и обръщане на
дограма 557 кв. м, с което коефициентът на топлопреминаване на външните стени ще се намали
5 пъти. Предвиденото на
втори етап топлинното
изолиране на покрива и
на пода над неотопляемия сутерен ще намали загубата на топлинна енер-

гия близо 3 пъти.
В сутерена на поликлиниката е обособено помещение за котелна централа. В него от 2006 г. е
разположен нов газов котел, който поради непригодността на съществуващата инсталация досега
бе неизползваем. Котелът
и комплектованите към
него двустепенна газова
горелка и газов тракт, както помпите и принадлежащата арматура са в много
добро състояние. С предвидената в проекта подмяна на водно-отоплителната инсталация /тръби и
радиатори/, отоплението
на всички общи помещения, кабинети и лаборатории ще обезпечи необходимата температура и
през най-студените месеци. Предвижданата смяна
на осветлението от лампи
с нажежаема жичка с енергоспестяващи такива ще
облекчи допълнително бюджета на поликлиниката.
Надяваме се гр. Дългопол
да посрещне своята 45-та
годишнина с нова, модерна и обновена Общинска
поликлиника , която да
обслужва своите пациенти от цялата община на
високо ниво.
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Обичаи

ПРЕДСТАВИХА ПРОЕКТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ДЪЛГОПОЛ
ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0238 „ЗАЕДНО КЪМ ЗНАНИЕ”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във Вашето бъдеще!

Н

а 04.02.2014 г. от 14.00 ч.
в Заседателна зала на община Дългопол се проведе
пресконференция за представяне
на проект „Заедно към знание” по
договор BG051PO001-4.1.05-0238
, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейски съюз.
Бенефициент е община Дългопол.
Партньори в процеса на изпълнение на проекта са четирите детски
градини на територията на общината – ЦДГ ”Детелина”-гр. Дългопол, ЦДГ ”Пролет”- с.Цонево,
ЦДГ ”Първи юни”- с. Партизани и ЦДГ ”Щастливо детство”с.Медовец.
Размерът на безвъзмездна финансова помощ на проекта е 176 025,94
лв., а срокът за изпълнение е 12 месеца, с начало 24.09.2013 г.
Гости на стартиращата пресконференция на проекта бяха старши
експерт „Предучилищно възпитание и начално образование” в РИО
Варна Стоянка Михова, младши експерт Диляна Танова, от Регионално управление на проекти
към Главна дирекция „Структурни
фондове и международни образователни програми” на МОН.
Участие в пресконференцията взеха и представители на общинска
администрация, директорите на
детските градини - партньори по
проекта, директори на общински
училища, ръководители на центровете по интереси, предучилищни
педагози и родители.
Екипът за управление на проекта представи общата и специфични цели на проекта, основните дейности и очаквани резултати.
Обща цел: Създаване на условия за
по-успешна социална реализация
на децата от етнически малцинства
в община Дългопол, чрез подобряване на условията за равен достъп
до предучилищно образование и
обучение и засилване мотивацията им за включване в образователния процес.
Основните дейности по проекта

включват обучение на педагозите
от детските градини, подобряване
на предметно-пространствената и
образователна среда и създаване и
функциониране на центрове по интереси в детските градини – партньори по проекта:
Център “Заедно опознаваме
природата”- ЦДГ ”Детелина”гр. Дългопол - ръководител Ваня
Атанасова Иванова
Център “Заедно в света на приказките” – ЦДГ ”Детелина”- гр.
Дългопол - ръководител Дафинка
Вълчева Неделчева
Център “Заедно в света на приказките” – ЦДГ ”Пролет”- с. Цонево - ръководител Стела Гичева
Център “Заедно в света на приказките” – ЦДГ ”Първи юни” с. Партизани - ръководител Анифя Мустафа Низам
Център “Заедно в света на приказките” – ЦДГ ”Първи юни” с. Партизани - ръководител Анифя Мустафа Низам
Център “Заедно в света на
приказките”-ЦДГ”Първи юни”с.Партизани-ръководител Анифя
Мустафа Низам
Център”Заедно изучаваме български език” –ЦДГ ”Детелина” - ръководител Пенка Атанасова Добрева
Център “Заедно изучаваме български език” – ЦДГ ”Пролет” с. Цонево - ръководител Силвия
Василева Михалева
Център “Заедно изучаваме български език” – ЦДГ ”Първи
юни” - с. Партизани -ръководител Атче Хюсеин Еюб
Център “Заедно изучаваме български език” – ЦДГ ”Щастливо
детство” - с.Медовец-ръководител Румяна Братунова
Център “Заедно рисуваме”ЦДГ ”Детелина” - гр. Дългопол ръководител Миглена Иванова
Център “Заедно рисуваме” –
ЦДГ ”Първи юни”- с. Партиза-

ни - ръководител Биннур Мехмед
Център “Заедно рисуваме”- ЦДГ
”Щастливо детство”- с. Медовец
- ръководител Фатме Мустафа
Център “Заедно от векове” –
ЦДГ ”Детелина”- гр. Дългопол ръководител Жени Василева
Център “Заедно от векове”ЦДГ ”Пролет”- с. Цонево - ръководител Елена Янчева Кръстева
Център “Заедно от векове”ЦДГ ”Първи юни”- с. Партизани - ръководител Затие
Център “Заедно от векове”-ЦДГ
”Щастливо детство”- с.Медовец
- ръководител Лютвия Салим
Център “Заедно спортуваме”ЦДГ ”Детелина” - гр. Дългопол ръководител Нина Добрева Илиева
Център “Заедно спортуваме”ЦДГ ”Детелина”- гр. Дългопол ръководител Нина Добрева Илиева
Център”Заедно спортуваме” –
ЦДГ ”Първи юни”- с. Партизани - ръководител Христина Стоянова
Център “Заедно спортуваме” –
ЦДГ ”Щастливо детство”- с. Медовец - ръководител Тинка Стоянова
Проектът ще приключи с организиране и провеждане на общински
фестивал на етносите „Различни,
но заедно”.
Целева група по проекта са:
• 241 деца от етнически малцинства, които към момента се
обучават в 4-те детски градини-партньори по проекта
• 241 родители на деца от етнически малцинства, посещаващи детска градина
• 34 специалисти-педагози от
4-те детски градини-партньори
по проекта
Очаквани резултати на проекта:
• Подобрено ниво на овладяване на български език от деца
от малцинствен произход – съгласно изисквания минимум за
училищна готовност на 7-годишните;
• придобити нови умения чрез
повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти от 4-те детски градини-партньори по проекта за
работа в мултикултурна среда;
• Подобрена и обогатена предметно-пространствена среда в
детските градини;
• Създаване и функциониране на
20 центъра по интереси /в 6 тематични кръга/ в четирите детски градини;
• Активно общуване със семейството

Общински вести
ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ УВЕДОМЯВА

Че разполага на склад с дърва за огрев на населението от
цялата община. Цена на 1 куб. м – 53.00 лв.
За повече информация и подаване на заявки:
тел.: 0882 380 844 – Катя Пеева, или 0517 вътр.58
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Обичаи
ОБУЧЕНИЯТА ПО ПРОЕКТИ
НА ОПАК НАДГРАЖДАТ
КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА
АДМИНИСТРАЦИЯ

На 12 и 13 декември
2013 г. четирима служители на Община Дългопол
взеха участие в обучение
по
„Административна
стилистика” в Института
по публична администрация в София.
Секретарят на общината
и директорите на дирекции в общинска администрация са
служителите, които найчесто са ангажирани със
създаването на индивидуални административни
актове, доклади до различни институции в държавата, изготвяне на становища, организация на
деловодната дейност. Затова проведеното обучение имаше качествено
въздействие за повишаване и обогатяване на административния и професионален капацитет на
участниците. Контактът
с водещия обучението на
ИПА – д-р Милан Миланов, им даде възможност
за поглед от друга гледна точка върху работния
процес и за придобиване
на знания и умения, които ще могат да препредават на колегите си .
В ежедневната работа на
администрацията е налице един съществен проблем, на който не се обръща особено внимание
– това е неразбирането
между администрация и
граждани, между служители с юридическо и неюридическо образование,
между една административна структура и друга.
Понякога просто поради
неправилната стилистика се стига до негативен
ефект от акта на администрацията, и то ефект,
който очевидно не е бил
целен.
Причината се корени в различната стилистика (начина на изразяване) в административните актове,
становища, доклади и др.
По света, особено в англосаксонската държавна и правна система, както и в институциите на
Европейския съюз, се наблюдава една ясна и категорична тенденция –
стремеж към достъпен за
гражданина и бизнеса административен и юридически език, независимо
дали става въпрос за нормотворчество, за правосъдие или за публичните
услуги, извършвани от администрацията в интерес
на гражданите, в качеството им на гласоподаватели и данъкоплатци.
Основната цел на обучението по „Администра-

тивна стилистика” - преодоляването на тромав,
неразбираем, противоречив, архаичен, специализиран, прекалено обемен
и разтеглив, а понякога и абсурден стил на изразяване бе постигната с
решаването на казуси и
примери .
Обучаваните служители
бяха мотивирани да прилагат добри практики в
ежедневната работа, основани на ясната административна стилистика, която изразява точния
смисъл на един административен акт.
Д-р Младенов представи детайлно философията на утвърдената през
2009 г. от министъра на
държавната администрация и административната реформа Инструкция
№1 за институционална
идентичност на администрациите. Той се спря
на всички изисквания за
съставяне на образци и
бланки, за съставяне и
оформление на информационни и нормативни актове и документи.
Акцент в програмата на
обучението бе запознаването с Раздел ІІІ „Нормативни административни
актове” от Глава пета на
Административно-процесуалния кодекс, който
разписва правилата, стилистиката и етапите на
подготовката за съставянето им.
„За да бъде по-добре разбрано и правилно тълкувано Европейското законодателство, то трябва да
бъде и добре изготвяно” това гласи Ръководството
за съставяне на нормативни актове на Европейския
парламент, правителство
и комисии, прието на 22
декември 1998г. Основните принципи в него са
заложени и в нашата Инструкция за институционална идентичност.
През месец февруари ще
се проведат още 2 обучения на служители от общинска администрация
в Института по публична
администрация – „Правна уредба за прилагане
на гражданския процесуален кодекс / за неюристи/” и „Форми на сътрудничество
между
администрацията, граждански и бизнес организации”.
Успоредно с тях ще стартират и специализираните обучения в съответствие със задълженията
и отговорностите на служителите от общинска
администрация.

5 БРОЙ 105, ГОДИНА IV

ГЛАСЪТ НА ДОЛИНАТА

ПЕТЪК, 21 ФЕВРУАРИ 2014

Общински вести
ПРОТОКОЛ № 49
от заседание на Общински съвет –
Дългопол , 22.01.2014 г.
Приет Дневен ред:
1. Питания и предложения от граждани.
2. Докладна записка от Маринка Иванова
- кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на отчет за изпълнението на Културния календар на Община Дългопол за
2013 година.
Вносител: Маринка Иванова - кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова - зам.- кмет
ОКМДС
Становище: ПК „Образование, култура,
младежки и спортни дейности" и "Финанси и бюджет "
3. Докладна записка от Маринка Иванова
- кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на Културния календар на Община
Дългопол за 2014 година.
Вносител: Маринка Иванова - кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова- зам.- кмет
ОКМДС
Становище: ПК „Образование, култура,
младежки и спортни дейности" и "Финанси и бюджет "
4. Докладна записка от Маринка Иванова
- кмет на Община Дългопол, относно: Одобряване на разходи за командировки.
Вносител: Маринка Иванова - кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - нач.- отдел БФСД
Становище: ПК"Финанси и бюджет "
5. Докладна записка от Маринка Иванова
- кмет на Община Дългопол, относно: Утвърждаване на списък на длъжностите и
лицата с право на транспортни разноски.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова - секретар на
Община Дългопол
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
6. Докладна записка от Николай Христов
– председател на ОбС-Дългопол, относно: Предложение за внасяне на промени в
ПОДОС на Общински съвет-Дългопол.
Вносител: Николай Христов - предс. на
ОбС-Дългопол
Докладчик: Николай Христов- предс. на
ОбС-Дългопол
Становище: Председателски съвет
7. Докладна записка от Маринка Иванова
- кмет на Община Дългопол, относно: Кандидатстване по публична инвестиционна
програма „Растеж и устойчиво развитие
на регионите” с проект „Основен ремонт
и реконструкция на общежитие към СОУ

П

„Назъм Хикмет”, с. Медовец”.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Веселин Върбанов-Дир. дирекция ИППОП
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти”
8.Докладна записка от Маринка Иванова кмет на Община Дългопол, относно: Кандидатстване по публична инвестиционна
програма „Растеж и устойчиво развитие
на регионите” с проект „Основен ремонт
на сграда „Б” на Община Дългопол”.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Веселин Върбанов-Дир. дирекция ИППОП
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти”
9.Докладна записка от Маринка Иванова кмет на Община Дългопол, относно: Кандидатстване по публична инвестиционна
програма „Растеж и устойчиво развитие
на регионите” с проект „Изграждане на
ново крило към ЦДГ „Пролет”, с. Цонево”.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Веселин Върбанов-Дир. дирекция ИППОП
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти”
10. Докладна записка от Маринка Иванова
- кмет на Община Дългопол, относно: Кандидатстване по публична инвестиционна
програма „Растеж и устойчиво развитие
на регионите” с проект „Реконструкция на
улична мрежа и площади, изграждане на
тротоари в община Дългопол, агломерация с. Медовец”.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Веселин Върбанов-Дир. дирекция ИППОП
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти”
11. Докладна записка от Маринка Иванова - кмет на Община Дългопол, относно:
Предложение за наемане на офис помещение и ползване на административни
услуги, за нуждите на община Дългопол
на територията на гр. София
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Веселин Върбанов-Дир. дирекция ИППОП
Становище: ПК"Собственост и стопанство" и ПК"Финанси и бюджет "
12. Докладна записка от Цвета Костова –
председател на МКБППМН, относно Приемане на отчет за дейността на МКБППМН в
община Дългопол.
Вносител: Цвета Костова – Председател

рез последните месеци на територията на община Дългопол са констатирани редица нарушения на разпоредбите за поддържане и
опазване на чистотата и околната среда. Продължава
нерегламентираното изхвърляне на отпадъци на площи, близки до границите на населените места, в деретата, край ромските квартали. Общинска администрация
полага усилия за тяхното почистване и ликвидиране
поне 4-5 пъти годишно, но с краткотраен ефект.
Средствата за почистването на тези сметища са от таксата за битови отпадъци. На практика всяко незаконно изхвърляне на отпадъци води до неособено смислено разходване на тези средства. Решаването на този
проблем е свързано както с прилагане на ефективен
контрол от страна общината, така и с граждански самоконтрол.
За повишаване на ефективността на контрола общинска администрация разчита на гражданите - както да
подават сигнали, така и да свидетелстват за установяване на нарушенията и съставяне на акт на нарушителя, за да може той да си понесе последствията, а не
всички да плащаме за това. Сигналите могат да се подават на тел.: 0517 22 185, вътр. 72.
Изхвърлянето на боклуци извън кофите и законните

на МКБППМН
Докладчик: Цвета Костова – Председател
на МКБППМН
Становище: ПК „Образование, култура,
младежки и спортни дейности "
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет - Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 49-2
ПРИЕМА отчет на Културен календар за изтеклата 2013 г.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл.21, ал.1, т.8
и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет - Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 49-3
ПРИЕМА Културен календар на Община
Дългопол за 2014 г.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл.21, ал.1, т.6
от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната и чужбина, Общински съвет - Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 49-4
1. Утвърждава изразходените средства за
командировки в страната както следва:
На Председателя на Общински съвет в
размер на 60 лв.;
2. Утвърждава изразходените средства за
командировки в чужбина както следва:
На Кмета на Община Дългопол в размер
на 532,65 лв.;
На Председателя на Общински съвет в
размер на 514,28 лв.;
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, на основание чл.21, ал.1, т.6
и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет - Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 49-5
Утвърждава актуализиран списък на
длъжностите и лицата с право на транспортни разноски от местоживеене до месторабота и обратно.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 5, на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА
и чл.5, ал.3,4,5 от ПОДОС, Общински съвет
- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 49-6
Внася следните промени в Правилник за
организацията и дейността на Общински
съвет, неговите комисии, взаимодействието му с общинска администрация:
В чл.22, ал.1, т.6 от ПОДОС – „да получава
възнаграждение за участието си в заседанията на Общинския съвет и комисиите, в
които е избран в размер на 50 (30 – отпада) на сто, съгласно чл.34, ал.2, т.2 от ЗМСМА.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪР-

ЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.8
и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 49-7
1. Одобрява кандидатстването на община Дългопол по публична инвестиционна
програма „Растеж и устойчиво развитие
на регионите” с проект „Oсновен ремонт
и реконструкция на общежитие към СОУ
„Назъм Хикмет”, с. Медовец”.
2. Проектът отговаря на приоритетите, заложени в Общински план за развитие.
3. Упълномощава Кмета на Община Дългопол да предприеме всички необходими
действия по подготовка на проект и кандидатстване по публична инвестиционна
програма „Растеж и устойчиво развитие
на регионите”.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.8
и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 49-8
1. Одобрява кандидатстването на община Дългопол по публична инвестиционна
програма „Растеж и устойчиво развитие
на регионите” с проект „Основен ремонт
на сграда „Б” на Община Дългопол”.
2. Проектът отговаря на приоритетите, заложени в Общински план за развитие.
3. Упълномощава Кмета на Община Дългопол да предприеме всички необходими
действия по подготовка на проект и кандидатстване по публична инвестиционна
програма „Растеж и устойчиво развитие
на регионите”.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.8
и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 49-9
1. Одобрява кандидатстването на Община Дългопол по публична инвестиционна
програма „Растеж и устойчиво развитие
на регионите” с проект „ Изграждане на
ново крило към ЦДГ „Пролет”, с. Цонево”.
2. Проектът отговаря на приоритетите, заложени в Общински план за развитие.
3. Упълномощава Кмета на Община Дългопол да предприеме всички необходими
действия по подготовка на проект и кандидатстване по публична инвестиционна
програма „Растеж и устойчиво развитие
на регионите”.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.8
и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 49-10
1. Одобрява кандидатстването на Община Дългопол по публична инвестиционна

програма „Растеж и устойчиво развитие
на регионите” с проект „ Реконструкция на
улична мрежа и площади, изграждане на
тротоари в община Дългопол, агломерация с. Медовец”.
2. Проектът отговаря на приоритетите, заложени в Общински план за развитие.
3. Упълномощава Кмета на Община Дългопол да предприеме всички необходими
действия по подготовка на проект и кандидатстване по публична инвестиционна
програма „Растеж и устойчиво развитие
на регионите”.

РЕШЕНИЕ 49-11
1. НЕ ДАВА съгласие Община Дългопол да
наеме офис помещение в офис сграда, на
цена 450 лв. месечно /с вкл. ДДС/ и 250 лв.
– за консумативи и месечни сметки и такси, за срок до края на мандата, считано от
датата на влизане в сила на решението
2. НЕ задължава и упълномощава Кмета
да предприеме всички законови действия
за сключване на договор за наем при описаните по горе условия.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет - Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 49-12
ПРИЕМА отчет за дейността на МКБППМН
в Община Дългопол за 2013г.

ПРОТОКОЛ №50
от заседание на Общински съвет –
Дългопол, 07.02.2014 г.
Приет Дневен ред:
1.Питания и предложения от граждани.
2. Отчет за дейността на Полицейски участък-Дългопол за 2013 година.
Вносител: Началник ПУ-Дългопол.
Докладчик: Ж. Железов - Началник ПУ-Дългопол.
Становище: ПК”Обществен ред и сигурност”
3.Отчет за дейността на РС „ПБЗН”- Дългопол за 2013 година.
Вносител: Началник РС „ПБЗН”- Дългопол.
Докладчик: В. Николов - Началник РС
„ПБЗН”- Дългопол.
Становище: ПК”Обществен ред и сигурност”
4. Докладна записка от Маринка Иванова - кмет на Община Дългопол, относно:
Приемане на отчет за изпълнението на
Спортния календар на Община Дългопол
за 2013 година.
Вносител: Маринка Иванова - кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова- зам. -кмет
ОКМДС

Апел

ДА ОПАЗИМ ЧИСТОТАТА
В ОБЩИНАТА

сметища е забранено според Закона за управление на
отпадъците и общинските наредби. По закон глобата
за граждани, които хвърлят отпадъците си на непозволени места, е от 300 до 1000 лв. В Наредба 1, която урежда обществените отношения, свързани с поддържането и опазването на чистотата на територията
на Община Дългопол категорично се визират следните забрани:
Чл.32. На територията на Общината е забранено:

(1) Изхвърлянето на всякакъв вид производствени отпадъци от стопанска дейност, освен на определените
за това места
(4) Изхвърляне на животински отпадъци и такива от
селскостопанска дейност извън определените места
(10) Изхвърлянето на строителни отпадъци и земни
маси, освен на определените за тази цел депа. (13) Изхвърлянето в съдовете за твърди битови отпадъци на
твърди или течни опасни отпадъци, избухливи и токсични вещества, строителни отпадъци, незагасена
сгурия и пепел.
(23) Повреждането и разместването на съдовете за
твърди битови отпадъци от определените им места,
а също и запалването на отпадъците в тях.
Контролът по спазването на разпоредбите на Наредба 1 и актовете за установяване на нарушения се осъществява от определени със заповед на кмета на общината длъжностни лица, кметовете на кметства,
кметските наместници и от служителите на Районно
управление „Полиция” - Дългопол. Наказателните постановления се издават от кмета на общината.
За нарушаване на разпоредбите на Наредба 1 физическите лица се наказват с глоба в размер до 200 лева, а
при повторно нарушение – до 500 лв.
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Майсторлък
Актуално
КОНКУРС „ДОМАШНО ВИНО - ДЪЛГОПОЛ 2014” ДО ПРОЛЕТТА ЩЕ ИМА НОВ ЗАКОН ЗА ПЧЕЛАРСТВОТО

С

ритуално зарязване на лозата в двора на Къщата на
културата в Дългопол започна
традиционният
конкурс „Домашно вино
- Дългопол 2014”, организиран от Община Дългопол и НЧ „Н.Й.Вапцаров”.
Желаещите да участват в

ките се отваряха в съседно помещение, а за дегустация се поднасяха в
стъклени кани при пълна
анонимност на пробите.
Оценките на всяка проба се записваха на отделен ред в дегустационния
лист.
Награждаването
на вината стана въз ос-

опияняващата надпревара дегустираха 33 проби
от гроздовата амброзия,
домашно производство.
Съревнованието бе изключително оспорвано.
Дегустацията на вината
продължи повече от два
часа. Беше много трудно
да се определят победителите, тъй като тази година
участниците са направили много хубави вина.
Вината се поднасяха за нова на получената средна аритметична оценка
в низходящ ред поотделно за белите, розовите и
червените трапезни вина,
и за пелина.
Компетентното
жури
от утвърдени дегустатори с председател Добри
Добрев и членове инж.
Ивелина Тодорова и
инж.Миглена Димитрова, оценяваше домашните вина по няколко показателя – цвят, бистрота,
аромат и вкус. Видните
дегустация от журито и сомелиери и ценителите
от присъстващата публи- на виното определиха пока по предварително ус- бедителите в конкурса.
тановен регламент и по- За „Цар на домашното
редност – бели, розе, вино” бе провъзгласен
червени и пелин. Бутил- Тодор Йорданов, а награ-

дата на публиката спечели Янчо Петров от с. Красимир.
Първото място за майстор на бели вина получи
Сави Железов,а на червени – Жечо Неделчев. В
най-тънката категория –
„Вино розе”, с трета награда бе отличена единствената представителка на
нежния пол – Иванка Неделчева. Първата награда
в категорията взе Неделчо
Илиев. По предложение
на дългогодишния участник и изявен винар Антон Антонов, бе връчена и
награда на най-младия и
благонадежден винопроизводител – Иван Димчев
Петков от с. Аспарухово.
Кметът на общината Ма-

Покана

ринка Иванова връчи
грамоти и предметни награди на признатите майстори, с пожелание да
продължават да популяризират традицията и да
я предават на идващите
поколения.

Червени вина
І МЯСТО
Жечо Неделчев
ІІ МЯСТО
Антон Антонов
ІІІ МЯСТО
Илия Добрев

Пчеларско сдружение „Български пчеларски съюз” кани всички пчелари от
Община Дългопол на отчетно-изборно събрание. Събранието ще се проведе на 27.02. от 16.00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Дългопол,
находяща се в сграда №2 на Община
Дългопол при следния дневен ред:
1. Отчет на председателя на сдружението;
2. Разисквания по предоставения
отчет;
3. Избиране на ново ръководство
на сдружението;
4. Разни.
ОБРЕТЕН САВОВ
Председател на сдружение
„Български пчеларски съюз”

свързани пряко с пчеларството, уточни
зам.-министърът, предаде КРОСС.
"Търсим вариант за допълнителни средства и отношение на подпомагането на
пчеларството чрез национални средства. Аз съм привърженик на плащане,
което да развива бизнеса, да помага на пчеларите да стигнат до по-добри
резултати с инвестиционни мерки. Ще се решава
и въпросът с пръскането и контрола върху пестицидите, които се влагат, като се въведе голяма
информационна система, която ще има SMS-известяване на регистрираните пчелари за
пръсканията в даден периметър. Ще дадем възможност пчеларите да си избират сами ветеринарния доктор. Трябва
да мислим за обособяване на част от общинските и държавни земи за подвижно
пчеларство, да развиваме фармацевтичната промишленост", заяви Гечев.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Сдружение „Български
пчеларски съюз” поздравява всички пчелари на
територията на община
Дългопол по повод
Празника на пчеларите
през февруари.
На всички, които обичат пчелите, пожелаваме добро здраве и пълни
кошери с мед, за да продължават да прославят
Дългополската община
с неподправен и качествен чист продукт.

Съобщение
Общинска администрация уведомява собствениците на пчелни семейства, че в
изпълнение на разпоредбите на чл. 8 на Закона за пчеларството е необходимо
да подадат декларации за регистрация на пчелините, включително пчелните семейства. Декларациите са необходими за актуализиране на общинските регистри на пчелините, включително пчелните семейства по населени места за 2014 г.
Декларациите се получават и подават в кметствата по населени места.
За собствениците на пчелни семейства от гр. Дългопол декларациите се получават и подават в отдел „Управление земи и ГФ” /на първия етаж в сграда №2
на Община Дългопол/.
Регистрацията на пчелните семейства е безплатна.

Актуално

ПОБЕДИТЕЛИ
Бели вина
І МЯСТО
Сави Железов
ІІ МЯСТО
Недю Добрев
ІІІ МЯСТО
Даниел Янков

Д

о пролетта ще е готов нов Закон
за пчеларството. Това съобщи в
Плевен заместник-министърът
на земеделието Явор Гечев.
Той посочи, че е създадена работна група, която е почти готова с текстовете на
закона. Предстои той да
бъде обсъден публично,
включително и с браншовите организации.
Предвижда се цялостно обединение на всички
браншови пчеларски организации у нас, поясни
Гечев. По думите му секторът може да стане значима част от икономиката
на държавата, защото за българския мед
има неограничени чуждестранни пазари.
Гечев посочи, че пчеларството създава
много добра заетост и в по-малките населени места, затова е важно програмирането на развитието на селските райони. Там
сме заложили немалка сума пари по новите схеми за аргоекологичните плащания,

Розе
І МЯСТО
Неделчо Илиев
ІІ МЯСТО
Янчо Петров
ІІІ МЯСТО
Иванка Неделчева
Пелин
Антон Антонов

МЕДЪТ И ЛИМОНИТЕ ВЪРШАТ
ЧУДЕСА С ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ

УЧАСТНИЦИ
Бели вина
Червени вина
Розе
Недю Добрев, Даниел Янчо Петров, ВесеНеделчо Илиев, Янчо
Янков, Янчо Петров, лин Атанасов, ИванПетров, Иванка НеВасил Петров, Михо
ка Неделчева, Жечо
делчева, Марин ЛефКръстев, Веселин Ата- Неделчев, Румен Чортеров, Тодор Йорнасов, Жечо Недел- баджийски, Илия До- данов, Недю Жечев,
чев, Георги Георгибрев, Иван Димчев,
Антон Антонов
ев, Марин Лефтеров, Недю Жечев, Антон
Пелин
Сави Железов, Ефтим Антонов, Красимир
Иванка Неделчева,
Тодоров, Антон АнКостов
Антон Антонов
тонов

Хора, които са пробвали тази рецепта казват,
че благодарение на нея са
подобрили зрението си.
Освен това вълшебната
смес има подмладяващо
и възстановяващо действие. Приготвя се лесно, в домашни условия,
включва натурални про-

дукти и всеки, който желае, може да я изпробва.
Нужни са ви следните
продукти:
200 г ленено масло
4 средно големи лимона
3 глави чесън
1 килограм мед
Начин на приготвяне:
Лимоните, заедно с ко-

рата, се смилат и към тях
се добавя чесънът, който трябва да е предварително смачкан. Към тази
смес се прибавят медът и
лененото масло, след което всичко се разбърква с
дървена лъжица (металната убива полезните вещества).
Полученият лек се прелива в чисти стъклени бурканчета с капачки.
Препоръчително е сместа да се съхранява в хладилник.
От полезния еликсир се
приема по 1 супена лъжица преди всяко хранене.
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Обновление

ХРАМ "СВ. ПРЕПОДОБНИ ИВАН ВОДОСВЕТ ОТБЕЛЯЗА НАЧАЛОТО
НА РЕМОНТА НА ХРАМА
РИЛСКИ" В ГРАД ДЪЛГОПОЛ

Х

рам "Св. Преп. ИВАН РИЛСКИ"
в град Дългопол, Варненска и
Великопреславска eпархия има
площ от 300 кв. м. Построен е от местни
майстори през 1932-34 г. Храмът е висок 12,50 м, а камбанарията се издига на
16,70 м. За строежа е използвана каменна зидария от темела до първите 3 метра и после е изграден от тухли. Храмът
е еднообсидна трикорабна псевдобазилика с дървен покрив и пруски свод. Изграден е по проект, внесен от Полша, но
за съжаление не е запазен. Храмът е духовно средище на гр. Дългопол и общината. Намира се в Североизточна България, в китната Камчийска долина. На 65
км от Варна и на 56 км от Шумен и на 18
км от Провадия . До Дългопол се стига
с влак (минава жп линия София-Варна
през Карнобат) и по шосе.
От 01.07.1994 г. председател на храм
„Св. Преподобни ИВАН РИЛСКИ” в
Дългопол е протойерей Иван Иванов.
В него се извършват всички тайнства

ПРАЗНИЦИТЕ
ПРЕЗ МАРТ

М

есец март е време на празниците на обновяващата се природа. И ако
Баба Марта, Св. Четиридесет мъченици и Благовещение са строго фиксирани по сегашния ни
календар, то в Сирни Заговезни и Тодоровден е
преплетена една много
по-стара традиция, останала още от менящия се
лунен календар, по който сме броили дните и
годините. Не че и Първи март – Баба Марта не
е отглас от далечното минало. Мартеницата, с която се кичим и окичваме
животни и плодни дръвчета, води началото си от
прадревна традиция и в
нея има дълбока символика. Преплитането на бялото и червеното ни напомня за здравата връзка
между небето –бялото и
земята - червеното, между доброто и злото, между
положителните и отрицателните сили в природата. Без злото как бихме
познали доброто, ако нямаше небе, как щеше да

видено е и обособяване на две нови помещения - за продаване на свещи и религиозни предмети в канцеларията на
свещенника.
Изпълнителят на дейностите, отговарящ на всички изисквания за категорията на обекта, е избран от Църковното
настоятелство на Варненска и Великопреславска митрополия, одобрен от
Епархийския съвет на БПЦ и вписан в
Държавен фонд „Земеделие”. Ремонтът
трябва да приключи в следващите 6 месеца, но графикът на дейностите е разчетен така, че храмът да бъде действащ, за
посрещане на Великденските празници .

на Светата църква: Св. Елеосвещение /
Маслосвет/, Св. Кръщение, Св. Венчание, Св. Изповед и Св. Причастие. Четат
се Акатисти и молитви на Св.Василий
Велики, Св. Преподобни Киприан и др.
Всяка неделя и на празник се отслужва Св. литургия. Отчитат се хляб, вино,
пшеница, риба, агне и пр., които се използват за курбан за здраве.
Извършват се и петохлебия водосвети,
освещават се икони, църковни утвари,
къщи, офиси, магазини и пр. В храма в
празничните служби пее дамски хор, воден от Христина Дойчева и Теодора Пенева.
Тази година храм „Св. Преподобни
ИВАН РИЛСКИ” кандидатства и спечели проект за цялостен ремонт и построяване на нова ограда по Мярка 322
– За развитие на селските райони и малките общини. Проектът започна да се
изпълнява от строителна фирма ХАЯ
ЕООД. Консултант по осъществяването
му е Ясенка Инджова от Бяла. Архитектурният план за проекта е изготвен от
фирма „Профилекс ЕООД” с президент
архитект Иванка Караджова от Варна.
Храмът няколко пъти е бил частично
ремонтиран, като последния път това е
станало през 2004 г.
След завършването на ремонта храмът
се нуждае от обновяване на инвентара, свещниците и завесите. Църковното настоятелство очаква с благодарност
и разчита на благотворителни дарения.
Банковата сметка на храма за набиране
на средства е:
Банка ДСК - Дългопол
IBAN BG52STSA000013209875
BIC или SWIFT Код е : STSABGSF
БУЛСТАТ 148058313

Водосвет за здраве и благополучие на
хората, които допринесоха за успеха на
проекта и на всички, които ще вземат
участие в работата по ремонта на храма, отслужи протойерей Иван Иванов
на 11 февруари.
Църковното настоятелство към храм
“Св. Иван Рилски”, гр. Дългопол, найпосле получи одобрение на проекта
по мярка 322 “Обновяване на и развитие на населените места” от Програма
за развитие на селските райони за периода 2007-2013. Договорът, на обща
стойност 345 096.00 лв. е подписан през
април 2013 г.
Проектът предвижда дейности, подобряващи условията в храма, съобразени с цялостния облик и архитектурните
му особености. Предвиждат се ремонт
на участъци от външната мазилка, пребоядисване на цялата църква, нова дървена дограма със стъклопакетен детайл.
В проекта е заложена подмяна на тенекиените обшивки, окачените тавани и
дървеното дюшеме. Съществуващата
мозаечна настилка трябва да се замени
Протойерей ИВАН ИВАНОВ от нова, изпълнена с гранитогрес. Пред-

Традиции
има земя? Не случайно в
Родопите в мартениците доминира не белият, а
небесносиният цвят, останал още от много подревни времена. А белият
и червеният конец свързващи двете части на мартеницата се преплитат
отдясно наляво, за да се
омотае злото, от което доброто ще ни пази.
Сирни Заговезни или
Сирница бележи началото на Великия пост, но и
в него са останали много
по-стари вярвания в пречистващата сила на огъня, който се прескача и
изгаря всички зли сили.
Момците край огъня се
стараят да изрекат всички цинизми, които знаят
най-вече по адрес на момите, за да не ги изричат
вече по време на Великия
пост. Хвърлят запалени
стрели към двора на момата с речетатив по адрес
на момичето и цялата му
рода:
„Ората, копата, дай ми
чичо момата, да я водя от
дол в дол...”
И много още подобни
благословии.
Момите
пък събирали хвърлените в двора им стрели и на
следващия ден се хвалели

една друга. Родителите
срещу Заговезни премитали двора и прибирали
всичко, което лесно може
да се запали. Цялото това
свещенодействие се нарича „оратник” и е разпространено навсякъде в
Българско.
И още един празник на
възраждащата се природа
– Тодоровден, Конският
Великден. Ден на почит
към най-добрия помощник на човека още от древни времена – и за превоз,
и за оране, и за празничен
ден. Затова той е влязъл
и в прабългарския календар, откъдето е останал и
до наши дни и е свързан
с много ритуали за почит
както към Св. Теодор Тирон, така и към коня. Раздаване на колачета като
подкови, конски кушии,
ритуални действия в конюшнята...
Рядко се замисляме, че
всичко изброено дотук
носи една по-стара обредност, която се е вписала в християнската и е останала до наши дни, за да
ни напомня чии потомци
сме и от къде от най-дълбока древност идват нашите корени.
Марин Бояджиев

Сградата е ситуирана в югоизточната част на
парцела, ориентирана е в посока изток-запад.
Църквата е построена в през 20-те години на
миналия век. Тя се състои от сутерен, основна
зала с олтар, достъпът до хора и камбанарията
е осигурен чрез стълбищна клетка в
северозападната част на храма.

Православен календар

СИРНИ ЗАГОВЕЗНИ. СИРНА НЕДЕЛЯ.
НЕДЕЛЯ НА ВСЕОПРОЩЕНИЕТО

Н

а 2 март е последният
ден
преди Великия
пост е известен като "неделя на всеопрощението". На този ден се четат
Христовите думи: "Ако
не простите на човеците съгрешенията им и вашият небесен Отец няма
да прости съгрешенията
ви." Съвестта, скрита дълбоко в нашето съзнание,
е тази, която поражда угризения и силно желание
за очистване, поправяне
и възраждане. Угризенията са гласът на съвестта.
Те са първата стъпка по
пътя към изчистването,
към желанието да простиш и да ти бъде простено, към самата "неделя на
всеопрощението." Защо?
Защо жаждата за прошка

се появява у нас толкова
силно в момента, в който се събуди нашата съвест? Отговорът е: защото съвестта ни разкрива
същността на злото и лъжата, а тя е раздяла, вина
пред другите. "Спаси себе
си" означава да се спасим
най-напред от първоначалното робство на разделението, от този вътрешен развод с живота и
хората, от това съзнателно и несъзнателно състояние на борба, в което
живеем. Да простиш и да
ти бъде простено! Това е
начинът, по който се завръщаме от отчуждението към сближението, от
враждебността към любовта... Независимо колко далече ни изглежда
всичко това от студения

и жесток живот, в който
силата на "колективното"
по-скоро влошава, отколкото смекчава човешката самота, независимо и
колко чуждо ни се струва това в наше време, истината е, че само в силата на съвестта, в жаждата
за прошка и в обръщането на душата можем да открием началото на нашето духовно възраждане.
Пожелавам Ви леки и душеспасителни Великденски пости.
Аз като Ваш духовен пастир Ви давам прошка,
като измолвам същото да
сторите и Вие. Простено
вие, простете!
Протойерей Иван ИВАНОВ
Храм „Св. Преподобни ИВАН
РИЛСКИ”
в град Дългопол

Тази година Месна Задушница се пада на 22 февруари /събота/. Тя е винаги един
ден преди месни заговезни. На нея трябва да почетем мъртвите и особено нашите близки, които вече не са сред нас, а са починали. Редно е да се ходи на гробището и да се запали свещ. Тази година в храма в Дългопол панихида няма да се прави, понеже храмът е в ремонт. Аз ще бъда на гробищния парк в Дългопол от 08,30
до 10,30 ч. да отслужвам трисагие - панихида на гробовете.
Бог да прости всички починали и да се помолим за упокой на душите им.
Протойерей Иван Иванов

ПЕТЪК, 21 ФЕВРУАРИ 2014

Гордост

ПЛАМЕНА ДОБРЕВА ОТ ДЪЛГОПОЛ
Е „СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА 2013”

Н

ашето момиче зае
своето заслужено място в класацията на „10-те най-добри спортисти за 2013
г.” в категорията спортна
стрелба - девойки старша възраст (пистолет)
на спортно сдружение
ОСК ЖСК Спартак - Варна. Признанието идва в
резултат на отличното й
представяне на държавното първенство, където изстрелва най-високия
резултат в квалификацията, който я класира за
държавния турнир Купа
„България” по спортна
стрелба. Там тя се изправя срещу 15-те най-добри
жени - стрелци в страната, като олимпийките Мария Гроздева и Антоанета
Бонева. Това предизвикателство не само не я плаши, но я мотивира да се
представи добре и подобрява своя личен рекорд.
Малко след това Пламена Добрева покрива норматива за участие в Европейско първенство в
Москва, в което за съжаление не може да участва,
поради липса на финансови средства.
Призът „Спортист на годината 2013” й беше връчен на годишното тържество на сдружението
в Двореца на културата и
спорта във Варна, където
бяха отчетени постигнатите резултати през годината, а най-добрите спор-

БРОЙ 105, ГОДИНА IV

ГЛАСЪТ НА ДОЛИНАТА

тисти, треньори и отбори
- наградени.
Пламена Добрева е родена
в Дългопол на 12. декември
1995 г. В момента е ученичка в 12-ти клас в Спортно училище "Георги Бенковски". Тренира спортна
стрелба от 7-ми клас, когато се записва в спортното
училище във Варна. Преди
това е тренирала тенис на
маса в Дългопол.
„През тази година ме чакат много големи състезания, но най-важното е
Световното първенство в
Гранада (Испания). Много искам да участвам и за
това в момента тренирам
много интензивно” – спо-

деля днес младата спортна надежда.
А на въпроса за какво мечтае, едно младо момиче,
Пламена Добрева от Дългопол развълнувано признава: „Искам да продължа да тренирам, защото
това ми доставя удоволствие и много ми харесва. Целта ми занапред е
да покрия норматива за
"майстор на спорта ", наистина да стрелям на Световното. А най-голямата
ми мечта е да участвам в
следващите Олимпийски
игри през 2016 г. Надявам се след време да бъда
като Мария Гроздева и да
прославям България.

Сирни заговезни

ЯСТИЯ ЗА ПРАЗНИКА

топка се разточва с размерите на тавата, в която ще се пече. Поръсва се с натрошеното и разбъркано с яйцата сиБаница с мас
рене. Разточва се и втората топка и се
Продукти: 200 г хладка вода, половин слага отгоре. Залива се със сгорещеночаена лъжичка сода, 1 чаена лъжичка то краве масло, разрязва се като за бакоцет, 1 кафяна лъжичка сол, 1 чаена лъ- лава и се пече в силна фурна.
жичка олио, 3 яйца, 250 г сирене, 1 паХалва
кетче краве масло, 250 г мас, брашно.
Замесва се тесто Продукти: 150 г ориз, 150 г захар, 1 паот водата, яйца- кетче краве масло, 500 г вода.
Счуканият в хата, брашното, солванче ориз се свата и олиото. Разрява с маслото, заделя се на 2 части.
харта и водата на
Всяка част се пратих огън, докато
ви на 8 топки, коисместа се сгъсти.
то се разточват на
След това се из8 малки кори. Намазват се с размекнасипва в намазана с
тата мас и се поставят една върху друга. От тях се разточва една кора, коя- масло тава и се пече до зачервяване.
то се сгъва на две, намазва се отново с След изпичането се залива със сироп,
мас и пак се сгъва, докато стане на топ- приготвен от 150 г захар и вода, който
ка. Така се обработва и втората част от се налива постепенно в халвата, докатестото. Двете топки се поставят за 3 то тя се напои добре. След като изсти– 4 часа в хладилника. След това една не се нарязва на парчета.
АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА

Дългопол, ул. „Христо Михайлов“ №3, тел 0517/2 - 20 - 80
e - mail: vestnik.glasat@gmail.com
Основател: Маринка Иванова
Издател: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

8

Тенис на маса

ДВЕ ПОБЕДИ И ДВЕ ЗАГУБИ ЗА „КАМЧИЯ 2007” В ЛУКОВИТ

О

т 7 до 9 февруари тази година в
Луковит се проведе кръг от тазгодишната надпревара в Б група
на България по тенис на
маса. Отборът на Дългопол участва с пълен състав - Денислав Денев, Добромир Денев, Добромир
Ангелов и Росен Илиев.
''Камчия 2007'' се изправи в първия си мач срещу
тима на ''Добруджа''- Добрич, който вече си осигури участие в елита. Загуба за Дългопол с 1:4.
Във втория мач дългополци се справиха по категоричен начин с отбора на
''Пътинжинерингстрой''Търговище с 4:2. Две победи записа Денислав Денев, който през цялото
състезание игра конту-

зен. Добромир Денев спечели заключителния мач
и двойката ни успя да се
наложи над тази на Търговище. В мач номер три
Дългопол премаза ''милионерите'' от Разград с 4:0
и така ги прати в по-долна
дивизия. В четвъртия мач
''Камчия 2007'' Дългопол
загуби много драматично с 3:4 от ''Роса'' - Попово като при 3:3 Добромир
Денев не успя да спечели
срещу Цветан Димитров.
Така след две победи и
две загуби в 3-ти кръг
Дългопол заема 6-то място. Следващият кръг е
през месец април във Варна и отборът на Дългопол ще играе с домакините, Горна Оряховица
и Луковит. Ако запишат
3 победи, нашите тени-

систи на маса ще се окичат с бронзовите медали.
Преди това от 27 до 30
февруари в София ще се
проведе най-силното състезание в нашата страна
- Държавното индивидуално първенство за мъже,
където участие ще запишат всички състезатели
от Дългопол.
През месец март залата
за тенис на маса в Дългопол ''Иван Вазов'' ще
бъде домакин на състезание за момчета и момичета до 4. клас. Деца
от Варна, Девня и Цонево ще мерят сили с
възпитаниците на дългополската школа.Турнирът ще бъде организиран от Денислав Денев.

ОСК ''Камчия - 2007'' Дългопол

Лов

26 ЧАКАЛА ОТСТРЕЛЯЛИ КРАЙ ЦОНЕВО

В

ловната дружинка Цонево, за да
си ловец, първо трябва да уважаваш природата, гората и нейните
обитатели.
Ловната дружинка разполага с 3,6 ха
ловни полета в землището на с. Цонево.
В нея членуват 73 ловци от селото и региона. Те целогодишно полагат грижи
за опазване на популацията на животни и поддържането на баланса в природата. В изградените хранилки само за
този сезон са заложени над 10 т царевица. Положените грижи обясняват традиционно добрите резултати в края на
ловния сезон.
„Тази година има голяма популация на
чакала, нанасящ големи вреди по дивеча. Затова освен редовните акции по вре-

ЧАКАЛИ

Дошъл от азиатската част
на континента, той се появява у нас през миналия
век, като първоначално
обитава само Югоизточна България. Бързото му
разпространение вече е
факт по територията на
цялата страна. Максималната надморска височина, до която масово се
среща, е около 700-800
метра. Най-голяма гъс-

ме на целия ловен сезон, през последните два месеца организирахме групов лов
за вреден хищник”, споделя Валерий Николов, председател на ловната дружинка.
За четири хайки през м. януари и осем
през този месец са отстреляни 26 чакала
и 1 лисица. Мероприятията по прочистване са проведени в извънгорския фонд,
за да не се пречи на размножителния период на стопанския дивеч в района. Чакалите са отстреляни по дерета, край
границите на населените места, взривния склад, мешето и лозята.
Сегашната им акция за прочистване на
вредния дивеч ясно показва любовта на
тези хора към лова и природата, а целогодишната им работа – че освен скъпо
удоволствие - ловът е грижа за дивеча.

тота на чакалите има по
поречието на река Дунав,
Странджа,
Добруджа,
на север от Варна. Чакалът живее в дупки под земята (обикновено изоставени от язовци) или в
гъсти трънаци. Често излиза и през светлата част
на деня, но най-активен е
нощем - след залез слънце. Лесно се примамва
на стървилища. Удобен
метод на лов е и изчак-

ването му по горски пътеки. След дъжд (понеже като всеки хищник не
обича да се мокри) може
да бъде срещнат и по асфалтови пътища. Макар
на големина да е колкото
лисица, чакалът е почти
два пъти по-тежък (около 14-17 килограма). Негови следи често може
да се открият по пътеките, дори и почвата да не е
много мека.

Обичам те,
Камчийска долина
Андрей Германов
Обичам те, Камчийска долина,
на моето сърце зелена люлка
за твоите копринени сена,
за искрата на първата светулка.
За песните на малките моми
за пътищата в ясната далечност,
за Камчия, която в теб шуми
и ражда хляб, сълзи и вечност.
Обичам те, цъфтяща долина
за синьото на твоите простори,
за златото на твойта долина,
в която шетат мощните мотори.
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Оптимизация

КРЪГЛА МАСА ОЧЕРТА ПРИОРИТЕТИТЕ
ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНАТА

Национална кампания

Н

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ
ЗА ЕДИН ДЕН

а 26 април 2014
година, всички
Нови практики
желаещи граждаОбщинските служители повишават квалификацията си чрез интензивни обучения и
ни,
институции,
учебни
диалог
заведения и организации
ще имат възможността да
се включат в една от найИзграждането на устойчива професионална компетентност на общинските служители
в
масовите
инициативи на
община Дългопол за по‐ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им е територията на страната
снимков материал, койосновна цел на проект „Ефективна и ефикасна администрация в община Дългопол”, ни
с – кампанията на бТВ
то могат да изпратят на
"Да
изчистим
България
за
e-mail:T_mihaleva@mail.
регистрационен номер А12‐22‐179 от 14 май 2013 г., финансиран безвъзмездно по
един
ден".
bg, както и информация
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез
Идеята
на
кампанията
обеза местонахождението и
Европейския социален фонд.
динява 110 държави, сред
площта на почистените
Проектът се реализира в рамките на 12 месеца и е на обща стойност 52 339,10 лева.
които България и в част- гопол /до жп гарата/.
терени. За извозване на
ност община Дългопол.
отпадъците е необходимо
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чат в инициативата за по- чували и ръкавици, както та от транспорт, прибличистване на гр. Дългопол
зителен час за извозваорганизации” в Института по публична администрация в София. На 31 март и 1 април
роектът за „По- та група от общински ръ- бри практики от страната и околностите, раздава- и уточняване на местата не на отпадъците, както
отноводобряване
в ИПА по тематана„Правна
уредба и
приложение на
Гражданскинапроцесуален
за почистване ще започне
ководители,
интервютата
и отчитането
мнението
кодекс”
юрист и главният
специалист
„Гражданско
е фще
е ксе
т иобучават
в н о с т т аглавният
на „фокус-групи”
и анкетна външните
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насъстояние”в
общинските
админи- но проучване се създаде заинтересовани страни.
общината.
страции – Дългопол, До- „пътна карта”, по която се Препоръките за подо- на местата за почистване Приканваме участници- 11.00 часа на 26.04.2014
В обучението
ИПА ИТОработи
‐9 Електронни
таблици с MSбрение
EXCEL /напреднали/,
което се
лни
чифлик и към
Провадия
бяха формулирапри извършването
ще започне в 09.00 часа в те в кампанията да от- год. на тел.: 0884 400 217
в специално
оборудвана
зала в сградаанализ
2 на общинска
администрация
на 20градския
и
запроведе
постигане
на оптимини като
конкретни възна функционалния
парк на гр. Дъл- разят инициативата със
Татяна Михалева.
зация
и
избягване
на
дубможности,
насочени
към
в
съответствие
с
„Един21 февруари взеха участие 11 служители, които надградиха и актуализираха познанията
лиращи функции” се из- на методология за про- подобряване на изпълнеи уменията
си зана
ефективна
работа със
продукт.
пълнява
от края
месец веждане
нието на функциите, орнасофтуерния
функционаоктомври 2012 г., по До- лен анализ на държавната ганизационното структуриране,
работните
говор
за предоставяне
на механизъм
администрация”.
Въз ос-и усъвършенстване
Изграждането
на устойчив
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на придобитите
безвъзмездна финансо- нова на резултатите от ра- процеси, ефективността,
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задълженията
на
общинска
администрация
продължава
с
реализацията
мичността
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общинскипрограма „Администра- клада бяха формулирани
те дейности.
тивен
капацитет”
№12ключови
и облана дейност
3 Обучения
за работа
съсвъпроси
софтуерни
продукти,
възложена на изпълнител по
11-41. Основната цел на сти за подобрение, подре- След изготвянето на Удължаване на срока за прием поддържане на производството на краве
ЗОП
„Смарт
адвайзърс”
ЕООД.
Методите
на
преподаване
са в съответствие
доклади насзаявления е невъзможно, тъй мляко в икономически уязвими ферми
проекта е подобряване дени по приоритетност окончателните
изискваниятачрез
на обучителните
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провеждане
на обучения
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ване
на ефективни
адми-Всяко
мостоти обученията
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софтуерни
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с продължителност
30
нията
се
определят
от
Европейството на краве мляко в необлагодетелнистрации и подобрява- стигане на целесъобраз- общински администрачаса.
стваните райони (НДКМ2), за поддърнеакадемични
на работните
процеси. ност, към които следва да ции – Дългопол, Долни ски регламент
и Провадия,
за за
От 10 март 8 експерти
и служители
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обучават за работа
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софтуер
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на чифлик
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8 – за обработване
на големи
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на маса
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проявен голям
броят на на
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с обучението
служители
на ръководни
в общинска
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тивността и ефикасност- ността и ефикасността на не работата на държавна- делителното плащане, при което стопа- Подкрепят се собствениците на поне 5
та на дейността на Общи- дейността на общинска- та администрация за ре- ните с до 300 декара земя ще получават декара овощни градини и 10 декара за
на Дългопол. Прегледът и та администрация. Особе- ализиране на ефективни средно по 45 лв. за декар, и схема за спе- останалите култури. Минималният разанализът включваха теку- но акцентирана бе темата политики, качествено об- цифично подпомагане за крави с бозаемер на парцела трябва да бъде 1 декар.
щото състояние на всич- за идентифицираните об- служване на гражданите
ки общински структу- ласти за подобрение, как- и бизнеса и създаване на щи телета. Втората се въвежда, за да се Изисква се площите да се поддържат в
ри и функции. В резултат то и визията за бъдещото устойчив икономически насърчават животновъдите да инвести- добро земеделско състояние според наредба 5 за допустимостта.
рат в месодайни породи.
от анализа на документи, развитие на администра- растеж и заетост.
предоставени от работна- цията, прилагането на доСледва на II страница Останалите седем схеми са познати - за
Следва на II страница
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ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ НА ЗАЯВЛЕНИЯ
ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2014
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Общински вести
ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО
НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

Отдел "Местни данъци и такси" в Община Дългопол стартира кампанията за събиране на задължения на граждани и фирми по Закона за местните
данъци и такси:
- Данък върху недвижимите имоти
- Такса битови отпадъци
- Данък върху превозните средства
За предплатилите от 04 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка в размер на 5%. За желаещите да платят на части, сроковете за плащане
са, както следва:
Първа вноска - от 04.03.2014 г. – до 30.06.2014 г.
Втора вноска - от 01.07.2014 г. - до 31.10.2014 г.
Невнесените в определените срокове данъци и
такси, както и тези от минали години се събират
заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания
по реда на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс. На всички лица незаплатили данъчните си
задължения от минали години ще бъдат изпратени покани за доброволно изпълнение на задълженията.
За дължимия данък върху недвижимите имоти и
такса битови отпадъци за 2014 г. собствениците
вече са получили съобщения.
Заплащането на задълженията може да се извършва по ЕГН или Булстат, без да се представя съобщение.
Заплащането на патентния данък за 2014 г.
може да стане в следните срокове:
- първа вноска - до 31 януари;
- втора вноска - до 30 април;
- трета вноска - до 31 юли;
- четвърта вноска - до 31 октомври;
Лицата, които до 31 януари на текущата година
са подали данъчната декларация и в същия срок
са платили пълния размер на патентния данък се
прави отстъпка от 5%.
Дължимият месечен туристически данък през годината се внася до 15-то число на месеца, следващ
месеца, през който са предоставени нощувките.
Плащанията на данъчните задължения може
да се извърши по следните начини:
- на касата на отдел ”Местни данъци и такси”
в сграда №2 на Общината – ул.”Георги Димитров” №132, стая 1, етаж І;
- по банков път:
Обслужваща банка: ЦКБ АД клон Варна
Сметка IBAN: BG45 СЕСВ 9790 8477 5366 00
- На касите на „Изипей” в цялата страна
Код на вид плащане: код 441400 – патентен данък; код 442100 – данък върху недвижимите имоти; код 442300 – данък върху превозните средства;
код 442400 – такса битови отпадъци; код 442800 туристически данък.
- По населени места – данък недвижими имоти и
такса битови отпадъци при следните длъжностни
лица:
1. Величково – Росица Иванова Тодорова
2. Цонево и Дебелец – Недка Петрова Василева
3. Сава – Александър Райчев Йорданов
4. Рояк – Мехмед Али Кодран
5. Красимир – Йорданка Неделчева Благоева
6. Боряна – Димитричка Върбанова Петкова
7. Камен дял – Веселин Атанасов Янакиев
8. Комунари –Ивелина Митева Костадинова
9. Аспарухово – Димитричка Вълчева Енева
10. Партизани – Гюсюм Ахмед Риза
11. Арковна – Марияна Атанасова Христова
12. Лопушна – Себание Алим Неджиб
13. Поляците – Петранка Семова Иванова
14. Медовец – Фатме Мустафа Али
15. Сладка вода – Таня Иванова Маринова
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Кампания

ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ НА ЗАЯВЛЕНИЯ
ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2014

Продължение от I страница

Земеделските стопани трябва да
спазват изискванията и за кръстосано съответствие (от 2014 г. и буква Б от Приложение II на Регламент 73/2009).

СХЕМА ЗА ПРЕРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ПЛАЩАНЕ (ПРП)

Право на подпомагане по схемата за преразпределително плащане имат земеделски стопани, които
имат право на плащане по СЕПП.
Тези субсидии са допълнителни и
се отпускат над базовите плащания
за площ. Освен 30-те лева за декар
основно плащане по СЕПП, стопаните ще получават и по 45 лв. за
първите 30 ха (300 дка).
Министърът на земеделието ще определи със заповед размера на подпомагането за различните по големина терени, като субсидиите ще
са различни за притежателите на
10 и на 300 декара.
За да получите това плащане, трябва да върху образеца на заявлението да посочите, че кандидатствате
за преразпределителното плащане.

СХЕМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА
ПРОИЗВОДСТВОТО НА КРАВЕ
МЛЯКО В ИКОНОМИЧЕСКИ
УЯЗВИМИ ФЕРМИ (НДКМ1)

Допустими са ферми с от 10 до 49
(вкл.) млечни крави.
• Субсидиите се изплащат, когато млекопроизводителите продължат да отглеждат заявените млечни
крави от 10 юни до 17 септември
2014 г. Стопанинът трябва да има
млечна квота. Помощта се определя въз основа на броя на реално отглежданите животни.

СХЕМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА
ПРОИЗВОДСТВОТО НА КРАВЕ
МЛЯКО В НЕОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИТЕ РАЙОНИ (НДКМ2)

Стопанинът трябва да има млечна квота. Помощта се определя въз
основа на броя на реално отглежданите животни.
Важно: Фермерът може да получи подпомагане само по една от
трите схеми за поддържане на
производството на краве мляко.

СПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ
ЗА КРАВИ С БОЗАЕЩИ ТЕЛЕТА

Схемата е със същите параметри
като прилаганата до момента Схема за национални доплащания за
крави с бозаещи телета:
• ферми с 5 или повече крави с бозаещи телета (или юници), регистрирани в системата на БАБХ.
• стопаните не трябва да притежават млечна квота.
• подпомагане по схемата се изплаща, когато фермерите продължат
да отглеждат заявените животни от
10 юни до 17 септември 2014 г.

СХЕМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА
ОВЦЕ-МАЙКИ И КОЗИ-МАЙКИ
В НЕОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИТЕ
РАЙОНИ (НДЖ5)

Подпомагат се ферми, намиращи
се в необлагодетелстваните райони,
които са с от 10 до 49 овце-майки и/
или кози-майки. Животните трябва да са регистрирани в Системата
на БАБХ. Фермерите трябва да продължат да отглеждат заявените овце-майки и/или кози-майки от 10
юни до 17 септември 2014 г.
Важно: Фермерът може да получи подпомагане само по една от
двете схеми за отглеждане на овце-майки и кози-майки

СХЕМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА
ПРЕСНИ ЯГОДИ И МАЛИНИ ЗА
ПРЕРАБОТКА

те схеми:
• Схема за специфично подпомагане за крави с бозаещи телета и схемите за специфично подпомагане
за краве мляко.
• Схема за национални доплащания за овце-майки и кози-майки и
схемите за специфично подпомагане за овце-майки и кози-майки в
икономически уязвими общини в
Южна България и необлагодетелстваните райони.
Схема за национални доплащания на хектар
• Допустими са площи по СЕПП, с
изключение на:
• постоянно затревените площи
(пасища, мери и ливади);
• площите с винени сортове лозя;
• площите с тютюн.
• Минимален размер на стопанството - 0,5 хектара за трайни насаждения и 1 хектар за останалите
култури. На подпомагане подлежат
парцели с минимална площ 1 декар.
Национални доплащания за говеда и/или биволи (НДЖ1)
• референтна дата – 28 февруари
2009
• минимум за участие в схемата –
10 животни
Национални доплащания за овце-майки и кози-майки(НДЖ3)
• минимум 50 овце-майки и/или
кози-майки, регистрирани в Системата на БАБХ;
• помощта се отпуска на база реално отглежданите в стопанството
животни
Нови моменти при кандидатстването
• Схемата за национални доплащания за крави с бозаещи телета
се трансформира в схема за специфично подпомагане с идентични
параметри.
• Финансиране - европейски средства; увеличаване на ставката за
глава животно.
• Изискването за поддържане на
определен процент (80%) от заявените животни по схемите за специфично подпомагане се заличава.
• Фермерите трябва да продължат
да отглеждат всички заявени животни през периода на задържане, за да получат пълния размер на
подпомагането.
И още важни подробности…
• Отпада заявлението за регистрация, освен в случаите на първо подаване.
• Формулярите се представят на екран и при поискване – на хартия.
• Всеки може да подава заявление
чрез упълномощено лице
• Общинските служби съдействат
на кандидатите за проверка на уведомителни писма за застъпвания
• Кандидатите, които заявяват за
подпомагане пасища, ливади или
мери, представят за площите и документи, доказващи правното основание за тяхното ползване, съгласно чл.2а, ал.2

Помощта се определя въз основа на допустимите за подпомагане
хектари, които е имал кандидатът
през 2008 г., по схемата за произ• Важи за стопанства с над 10 (вкл.) водство на пресни ягоди и малини
млечни крави.
за преработка.
• Подпомагането по схемата се изплаща, когато млекопроизводите- СХЕМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
лите продължат да отглеждат зая- КАЧЕСТВОТО НА ПЛОДОВЕ И
вените млечни крави от 10 юни до
ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРОИЗВЕЖДА17 септември 2014 г.
Стопанинът трябва да има млечна НИ В БЪЛГАРИЯ (СППЗ)
квота през този период.Помощта Насочена е към традиционни произсе определя въз основа на броя на водства - домати, краставици, пипер,
реално отглежданите животни.
ябълки, череши, праскови и нектарини и кайсии и зарзали. МинималСХЕМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА
ните площи са 4 декара за зеленчуци
ПРОИЗВОДСТВОТО НА КРАВЕ или 5 декара за плодове, като трябва
да отговарят на изискванията за доМЛЯКО В НИТРАТНО УЯЗВИМирка Станчева, началник-отдел МДТ
бро земеделско състояние.
МИ ЗОНИ (НДКМ3)
Производството се осъществява
Подпомагат се ферми в нитратно в съответствие с показатели за кауязвими зони, в които се отглеждат чество, а стопаните получават сер50 и повече млечни крави. Подпома- тификат за качество безплатно от
гането по схемата се изплаща, когато инспектори на БАБХ.
Община Дългопол на основание чл.124 б, ал.2 от млекопроизводителите продължат Несъвместими схеми
Закона за устройство на територията съобщава, че да отглеждат заявените млечни кра- Фермерът не може да получи подна основание чл.124а, ал.2 и ал.5 и чл.135, ал.3 от ви от 10 юни до 17 септември 2014 г. помагане едновременно по следниЗУТ със Заповед № 202 / 20.03.2014 г. на Кмета на
Община Дългопол
E ОДОБРЕНО ЗАДАНИЕ И Е РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ ЧРЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП–ПР НА УПИ Х В КВ.23 ОТ
КАДАСТРАЛНИЯ И РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН
Продължение от I страница на Приоритетна Ос І “Добро управление”.
НА С. ЦОНЕВО,
с цел да се обособи един УПИ за имоти № 158 и 160, Изграждането на устойчивия административен капаци- След приключването на проекта трите администракато улично-регулационните линии се запазят, а тет чрез провеждане на функционален анализ има пря- ции ще притежават планове за оптимизиране, водещи
вътрешните регулационни линии се поставят в съ- ко отношение към подобряване прилагането на два от до по-ефективно и ефикасно изпълнение на задължеответствие с имотните граници и изработване на принципите за добро управление – ефективност и ефи- нията и отговорности на местните администрации.
Подробен устройствен план – план за застрояване касност. Той е релевантен и към по-доброто изпълнение С подобряване на управлението ще се повиши качест(ПУП-ПЗ) на същия имот, като се отреди за ”Без- на стратегическите цели, както и към оптимизирането на вото на прилаганите политики за покриване на евроадминистративните разходи, които са елементи от целта пейските критерии за добро управление.
вредни производствени складови дейности”.

ОБЯВЛЕНИЕ

Оптимизация

КРЪГЛА МАСА ОЧЕРТА ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА ДОБРО
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНАТА
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Общински вести
ПРОТОКОЛ №50

ване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на приетата
от заседание на Общински съвет – от ОбС-Дългопол – Стратегията за управление на общинската собственост на Община
Дългопол, 07.02.2014 г.
Продължение от бр. 105 Дългопол за периода 2011 – 2015 година, Общински съвет - Дългопол прие:
Становище: ПК „Образование, култура,
младежки и спортни дейности " и "Финан- РЕШЕНИЕ 50-6
ПРИЕМА Програма за управление и разпоси и бюджет"
5.Докладна записка от Маринка Иванова реждане с имоти, общинска собственост за
- кмет на Община Дългопол, относно: При- 2014 година.
емане на Спортния календар на Община С 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.23 от
Дългопол за 2014 година.
Вносител: Маринка Иванова - кмет на Об- ЗМСМА, Общински съвет - Дългопол прие:
щина Дългопол
РЕШЕНИЕ 50-7
Докладчик: Цв. Костова – зам.- кмет ОКМДС ПРИЕМА плана за работа на ОбС-Дългопол
Становище: ПК „Образование, култура, през 2014 г.
младежки и спортни дейности " и "Финан- С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРси и бюджет"
ЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл.21, ал.1, т.12
6. Докладна записка от Маринка Ивано- и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет - Дългова - кмет на Община Дългопол, относно: пол прие:
Програма за управление и разпореждане РЕШЕНИЕ 50-8
с имоти общинска собственост през 2014 г. ПРИЕМА Годишен отчет за 2013г. на ПроВносител: Маринка Иванова - кмет на Об- грамата за управление на Кмета за мандат
щина Дългопол
2011-2015г.
Докладчик: Тодорка Панайотова - нач. -от- С 9 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 5, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
дел ОС,ТТ
– 3, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА
Становище: ПК "Собственост и стопан- и приложената справка, Общински съвет ство" и "Финанси и бюджет "
Дългопол прие:
7. Приемане план за работа на ОбС-Дълго- РЕШЕНИЕ 50-9
пол през 2014 г.
ПРИЕМА изпълнението на Капиталовата
Вносител: Николай Христов – председа- програма за 2013 г. по източници на финантел на Общински съвет
сиране.
Докладчик: Николай Христов – председа- С 9 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 6, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
тел на Общински съвет
– 2, на основание чл. 52, ал.1 и чл.21, ал. 1 т.
Становище: Председателски съвет
6, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона
8. Докладна записка от Маринка Иванова за местното самоуправление и местната ад- кмет на Община Дългопол, относно: От- министрация, чл. 94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от
чет на годишна програма за управление на Закона за публичните финанси, във връзка
Община Дългопол в мандат 2011 – 2015 / с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 г., Общинчл.44, ал.5 от ЗМСМА/.
ски съвет - Дългопол прие:
Вносител: Маринка Иванова - кмет на Об- РЕШЕНИЕ 50-10
щина Дългопол
бюджета на Община Дългопол за
Докладчик: Кинка Балинова – секретар на 1.Приема
2014
г.
както
следва:
Община Дългопол
1.1.
По
прихода
в размер на 8 406 685 лв. в т.ч.:
Становище:Всички постоянни комисии
1.1.1.
приходи
за делегирани от държавата
9. Докладна записка от Маринка Иванова дейности
в
размер
на 4 490 009 лв. /Прилокмет на Община Дългопол, относно: Отчет
жение
№
1/
в
т.ч.:
на Капиталовата програма на Община Дъл1.1.1.1. обща субсидия за делегирани от
гопол за 2013 г.
Вносител: Маринка Иванова - кмет на Об- държавата дейности – 4 188 815 лв.
1.1.1.2. собствени приходи на звената на дещина Дългопол
Докладчик: Веселин Върбанов- дир. дирек- легиран бюджет- 38 963 лв.
1.1.1.3. преходен остатък от 2013 г. – 262
ция ИППОП
231 лв., /приложение № 17/
Становище:Всички постоянни комисии
10. Докладна записка от М. Иванова - кмет на 1.1.2. приходи за местни дейности в размер
Община Дългопол, относно: Приемане на бю- на 3 916 676 лв. /приложение № 2/ в т.ч.:
джета на Община Дългопол за 2014 година. 1.1.2.1. данъчни приходи – 401 000 лв.
Вносител: Маринка Иванова - кмет на Об- 1.1.2.2. неданъчни приходи – 2 030 680 лв.
1.1.2.3. обща изравнителна субсидия – 975
щина Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - нач.- отдел 300 лв.
1.1.2.4. целева субсидия за зимно поддърБФСД
Становище: ПК "Финанси и бюджет " и жане и снегопочистване – 41 600 лв.
1.1.2.4. целева субсидия за капиталови развсички комисии
11.Докладна записка от Маринка Иванова - ходи – 351 700 лв., в т.ч. 169 900 лв. за изкмет на Община Дългопол, относно: Заявле- граждане и основен ремонт на общински
пътища.
ния за еднократна помощ.
Вносител: Маринка Иванова - кмет на Об- 1.1.2.5. финансиране – 115 734 лв.
1.1.2.6. преходен остатък – 662 лв.
щина Дългопол
Докладчик: Цвета Костова - зам.-кмет по 1.2. По разхода в размер на 8 406 685 лв.,
разпределени по функции, групи, дейности
ОКМСД
Становище: ПК „Здравеопазване и социал- и параграфи, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности
ни дейност”
– 4 490 009 лв. /приложение № 3/
РЕШЕНИЕ 50-2
1.2.2. За местни дейности – 3 557 769 лв. /
Приема отчета за дейността на Полицейски приложение № 4/.
участък-Дългопол за 2013 година.
1.2.3. За дофинансиране на делегирани от
РЕШЕНИЕ 50-3
държавата дейности с приходи от местни
Приема отчета за дейността на РС „ПБЗН”- данъци, такси и др. неданъчни приходи и
трансфери за местни дейности – 358 907лв.
Дългопол за 2013 година.
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 5, „ВЪЗДЪРЖАЛ /приложение № 4/.
СЕ” – 2, на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от 2. Приема годишен отчет за състоянието на
ЗМСМА, Общински съвет - Дългопол прие: общинския дълг за 2013 г., съгласно приложение № 5;
РЕШЕНИЕ 50-4
ПРИЕМА отчет за изпълнение на Спортен 3. Приема прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договокалендар за изтеклата 2013 година.
ри, съгласно приложение № 6;
С 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от 4. Определя максималния годишен размер
ЗМСМА, Общински съвет - Дългопол прие: на плащанията по дълга и поемането на нов
общински дълг:
РЕШЕНИЕ 50-5
4.1. Максимален годишен размер на плаПРИЕМА Спортен календар на Община Дъл- щанията по общинския дълг за 2014 г. – 311
гопол за 2014г.
847 лв.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ 4.2. Общински гаранции, които може да бъСЕ” – 6, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от дат издадени през 2014 г. – 132 088 лв.
ЗМСМА, спазвайки изискванията на чл. 8, ал. 4.3. Определя лимит за поемане на нов об9 от Закона за общинската собственост и чл. щински дълг – 500 000 лв.
4, ал. 2 от Наредба №4 за реда за придоби- 4.4. Определя максимален размер на общин-

ския дълг към края на година – 632 088 лв.
5. Приема числеността на персонала и разходите за заплати на персонала за местните дейности и за делегираните от държавата
дейности /без звената от системата на народната просвета, които прилагат делегирани
бюджети/, считано от 01.01.2014 г., разпределени по месеци, съгласно Приложение № 7
5.1. Кметът на общината да състави длъжностно разписание в рамките на утвърдените средства за заплати и съобразно приетата
структура на общинска администрация.
5.2. Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност във функция
«Здравеопазване» се определя от кмета на
общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.5 от настоящото решение.
6. Приема инвестиционната програма за
2014 г. /поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране/ в
размер на 1 818 417 лв., съгласно Приложения № 8 и 9 като:
6.1. Одобрява разпределението на целевата
субсидия за капиталови разходи, вкл. и за
изграждане и основен ремонт на общински
пътища в размер на 351 700 лв.
6.2. Приема разчет за разходи, финансирани с приходи от приватизация в размер на
28 807 лв.;
6.3. Приема разчет за разходи, финансирани
с банков заем в размер на 397 910 лв.;
6.4. Приема разчет за разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба
на общински нефинансови активи в размер
на 1 040 000 лв., съгласно Приложение № 9;
7. Утвърждава разчет за целеви разходи и
субсидии, както следва за:
7.1. СБКО на персонала, определени в рамките на 3 на сто на база начислените трудови възнаграждения, вкл. следващите се социални осигуровки.
7.2. Представителни разходи на кмета на общината в размер на 35 000 лв. става 10 000 лв.
7.3. Представителни разходи на Председателя на Общинския съвет в размер на 7 000
лв. става – 6 000 лв.
7.4. Субсидии за общински културни мероприятия – 30 000 лв. става 38 600 лв., в т.ч.
по културен календар – 13 400 лв.; за празник на гр. Дългопол – 25 200 лв.
7.5. Субсидии за общински спортни мероприяия – 8 300 лв. става 7 900 лв.
7.6. Помощи за погребения на самотни, без
близки и роднини, бездомни и настанени в
заведения за социални услуги лица в размер за едно погребение - 200 лв., включващо разходите за издаване на смъртен акт,
некролог, ковчег, превоз на покойника, изкопаване на гроб, и надгробен кръст.
7.7. Средства за работно облекло, както
следва:
- на всички наети по трудово правоотношение в бюджетната сфера – 100 лв.;
- кметове и кметски наместници – 150 лв.;
- заместник-кмет – 200 лв.;
- кмет на община и председател на Общински съвет – 300 лв.;
- държавни служители – по Закона за държавния служител;
7.8. Сума в размер на 4 000 лв. за изплащане на членски внос в сдружения, в които
членува общината.
7.9. Издаване на общински вестник «Гласът
на долината» - 22 000 лв.
7.10. Помощи по решение на Общински съвет за домакинства – 6 000 лв.
8. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски, съгласно Приложение №10
8.1. Упълномощава кмета на общината да
утвърди размера на средствата в рамките на 100% от цените на тримесечни абонаментни карти за пътуване във втора класа с
карта «Класик» по железопътния транспорт
и 85% от цената на билет за съответната
дестинация при пътуване с обществен или
личен автомобилен транспорт. Извършените разходи се удостоверяват с фактури, билети и абонаментни карти.
9.Утвърждава разчета за целеви субсидии,
както следва:
- НЧ «Н.Й.Вапцаров» - гр. Дългопол– 5 500 лв.
- Спортни клубове – 6 000 лв. става 9 000 лв.
9.1. Упълномощава кмета на общината да
договори допълнителни условия по целевите разходи свързани с времето и начинът на
предоставяне и отчитане на средствата по т.9.

10. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския
съюз както следва:
10.1. за приходите и разходите за сметка за
средства от Европейския съюз към ДФ «Земеделие», съгласно приложение № 11;
10.2. за приходите и разходите за сметка за
средства от Европейския съюз към НФ, съгласно приложение № № 12; 13;14
11. Приема бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2015-2016 г., съгласно приложение № 2 и № 4
12. Определя Второстепенните разпоредители с делигиран бюджет през 2014 г.
• СОУ „Св. Кл. Охридски” - гр. Дългопол;
• ОУ „Христо Ботев” - с. Цонево;
• ОУ „Христо Ботев” - с. Партизани;
• ОУ „Митко Палаузов” - с. Лопушна;
• ОУ „Васил Левски” - с. Поляците;
• СОУ „Назъм Хикмет” - с. Медовец;
• НУ „Иван Вазов” - гр. Дългопол;
• ЦДГ „Детелина”;
• ЦДГ „Пролет”;
• ЦДГ „Щастливо детство”;
• ЦДГ „Първи юни”
• Читалищата;
12.1. Приема бюджетите на второстепенните разпоредители с делегиран бюджет както следва:
• Бюджет на училищата – 2 872 384 лв.,в т.ч.
дофинансиране на маломерни паралелки –
19 175 лв.
• Бюджет на Целодневните детски градини
– 769 719 лв. в т.ч. за издръжка 200 000 лв.
• Читалища – 178 300 лв., в т.ч. дофинансиране на Читалище Дългопол– 5 500 лв.
13. Определя като разпоредител с бюджет
през 2014 г. Общински музей - гр. Дългопол
с бюджет 34 450 лв.; Ученически столове в
НУ „Иван Вазов” - гр. Дългопол с бюджет- 11
920 лв.; в ОУ „Хр. Ботев” - с. Цонево с бюджет
– 12 860 лв. и в СОУ „Св. Климент Охридски”
- гр. Дългопол с бюджет – 31 823 лв.
13.1. Определя сумата 23 400 лв. за разкриване на ученически столове в училищата.
14. Задължава кмета на общината да утвърди одобрените средства по общинския
бюджет по месеци и ЕБК.
15. Одобрява план-график за обслужване
на просрочените задължения от минали години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2014 г. в размер на 451 290 лв. и просрочени вземания, които да бъдат събрани
през 2014 г. в размер на 2 587 лв., съгласно
Приложение №15.
16. Одобрява максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. – 1 973 852 лв. /Приложение № 16/
17. Одобрява максимален размер на новите
задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.- 2 115 188 лв. /
Приложение № 16/
16. Възлага на кмета на общината:
16.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с
делегиран бюджет и разпоредители с бюджет.
16.2. 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.
17. При спазване общия размер на бюджета
и при възникнали неотложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото
със закон не е определено друго, предоставя
следните правомощия на кмета на общината:
17.1. Да прехвърля бюджетни кредити за
различни видове разходи в една дейност или
от една дейност в друга в границите на една
бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта на местните дейности.
17.2. Да се разпорежда с резерва за непредвидени и неотложни разходи.
18. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;
19. 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.
20. Разходването на бюджетните средства
(без целевите средства) се осъществява
при съблюдаване на следните приоритети:
20.1. Разходите за делегираните от държавата
дейности се извършват до размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови възна-

граждения и стипендии са приоритетни.
20.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за обслужване на общинския дълг; за трудови разходи; за
покриване на просрочените задължения от
минали години; за разходи, свързани с дейности, за които се събират такси; за хранителни продукти; неотложни сезонни разходи
– горива, ел. енергия, отопление, вода и неотложни текущи ремонти.
21. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до
31.03.2014 г. конкретни мерки за изпълнение на бюджета за 2014 г.
22. Задължава кмета на общината да внесе
бюджет на кметствата на територията на общината на следващото заседание на ОС.
23. Приема бюджетната прогноза на контролираните от общината дружества, съгласно приложение № 18.
24. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно
Приложение №19.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие

РЕШЕНИЕ 50-11-1

1.Отпуска еднократна помощ на Зекрие Якуб
Зекрие – жител на с. Цонево, в размер на 150 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на решението.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие

РЕШЕНИЕ 50-11-2

1.Отпуска еднократна помощ на Емине Акиф
Ниязи – жител на с. Цонево, в размер на 150 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на решението.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие

РЕШЕНИЕ 50-11-3

1.Отпуска еднократна помощ на Елена Андреева Асенова – жител на гр.Дългопол, в размер на
300 лв. под формата на материали.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на решението.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие

РЕШЕНИЕ 50-11-4

1.Отпуска еднократна помощ на Ивелин Лазаров Георгиев – жител на гр.Дългопол, в
размер на 200 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на решението.
С 16 гласа “ЗА”,„ПРОТИВ” – няма,„ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – няма, на основание чл. 21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 50-11-5

1. Отлага за разглеждане на едно от следващите заседания, заявление с вх.№ОС-581
/14.12.2013 г. от Пенка Люцканова Николова жител на гр. Дългопол.
2. Отлага за разглеждане на едно от следващите заседания, заявление с вх.№ОС-14
/14.01.2014 г. от Михаил Иванов Стоянов
жител на с. Величково.
3. Отлага за разглеждане на едно от
следващите заседания, заявление с
вх.№ОС-1/02.01.2014 г. от Димо Атанасов
Янакиев жител на гр.Дългопол.
4. Отлага за разглеждане на едно от следващите заседания, заявление с вх.№ОС-4
/06.01.2014 г. от Любица Георгиева Димитрова жител на гр.Дългопол.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5, на основание чл. 21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 50-11-6

Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Заявление с вх. № ОС-10 /10.01.2014 г. от
Юсеин Джафер Салим – с. Цонево
2. Заявление с вх. № ОС-9400-18 /02.01.2014
г. от Ремзи Мустафа Мустафа – гр. Дългопол
3. Заявление с вх. № ОС-12 /13.01.2014 г. от
Найме Мустафа Салим – с. Цонево
4. Заявление с вх. № ОС-11 /13.01.2014 г. от
Славка Димитрова Ангелова – гр. Дългопол
Край

ПЕТЪК, 28 МАРТ 2014

ГЛАСЪТ НА ДОЛИНАТА

Общински вести
ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ

Уведомявам Ви, че на основание чл.23,
ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам 52-рото заседание на Общински съвет – Дългопол на
28.03.2014 г. от 9.00 часа в Заседателна
зала на Община Дългопол – гр. Дългопол

1.Питания и предложения от граждани.
2. Докладна записка от Маринка Иванова - кмет
на Община Дългопол, относно: Предложение за изработване на Подробен устройствен план – План
за регулация и застрояване за поземлен имот
00789.202.515 от кадастралната карта на с. Аспарухово, общ. Дългопол, обл. Варна
3. Докладна записка от Александър Александров –
общински съветник, относно: Предложение за изработване на Подробен устройствен план в УПИ ХV1307 в кв.120
4. Докладна записка от Маринка Иванова - кмет на
Община Дългопол, относно: Определяне на допълнително стимулиране на всеки кръводарител от община Дългопол за 2014г.
5. Докладна записка от Маринка Иванова - кмет на Община Дългопол, относно: Актуализиране списъка на
длъжностите и лицата с право на транспортни разходи.
6. Докладна записка от Николай Христов – председател на Общински съвет - Дългопол, относно: Отчет
за дейността на Общински съвет и на неговите комисии за 2013 г.
7. Докладна записка от Маринка Иванова - кмет на
Община Дългопол, относно: Отчет на Кмета на Общината за изпълнение решенията на ОбС за второто
шестмесечие на 2013 г. /чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА/.
8. Отчет за дейността на „Медицински център І –
Дългопол” ЕООД през 2013 година.
9. Докладна записка от Маринка Иванова - кмет на
Община Дългопол, относно:
Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2013 г.

10. Докладна записка от Маринка Иванова - кмет на
Община Дългопол, относно:
Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2014 г.
11. Докладна записка от Маринка Иванова - кмет на
Община Дългопол, относно: Приемане на Общинска
програма за 2014 година за мерките за насърчаване
на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби.
12. Докладна записка от Маринка Иванова - кмет на
Община Дългопол, относно: Приемане на годишен
отчет за изпълнение на програмата за опазване на
околната среда и управление на отпадъците на територията на община Дългопол.
13. Докладна записка от Маринка Иванова - кмет на
Община Дългопол, относно: Приемане на годишен
отчет за изпълнение на „Програма за развитие на
туризма на територията на Община Дългопол”.
14. Докладна записка от Маринка Иванова - кмет на
Община Дългопол, относно: Приемане на Общинска
програма за 2014 г. за опазване живота и здравето
на децата в пътното движение
15. Докладна записка от Маринка Иванова - кмет на
Община Дългопол, относно: Отчет за изпълнение на
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на Община Дългопол за 2013 г. и Годишен план
за действие по изпълнение на общинска стратегия
за развитие на социалните услуги в Община Дългопол (планов период 2014г.)
16. Информация във връзка с кандидатстването и
реализирането на проекти по Оперативни програми, финансирани от Европейските фондове.
17. Докладна записка от Маринка Иванова - кмет на
Община Дългопол, относно: Приемане на Наредба за
насърчаване на инвестициите с общинско значение в
Община Дългопол и издаване на сертификати клас В.
18. Докладна записка от Маринка Иванова - кмет на
Община Дългопол, относно: Заявления за еднократна помощ.

Позиция
МИНИСТЪР ГРЕКОВ: ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД ЩЕ
ПОДПОМАГАМЕ МАЛКИТЕ СТОПАНСТВА
На малките производители да се отпускат директните плащания
от 500 евро до 1250 евро годишно
„В следващия програмен период ще има достатъчно средства за малките производители, за да бъдат по-конкурентоспособни”. Това заяви министърът на земеделието и
храните проф. Димитър Греков в сутрешния блок на БНТ. Само 6% от земеделските
производители в България получават 80% от директната субсидия. Това е една от причините да бъде взето решението на малките производители да се отпускат директните плащания от 500 евро до 1250 евро годишно, обясни министърът. Средства за малките стопанства ще бъдат осигурени и по новата Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020 г. със специална подпрограма за тях. Малките стопанства, които попадат в обхвата на подпрограмата в България, са близо 85 000 или 23%, като в периода
2007-2010 г. броят им е намалял с близо 40%. „Искаме хората, които са останали по селата, да имат препитание и да изкарват прехраната си там“, подчерта министър Греков.

Перспективи

ТРАНСФОРМИРАТ МАЛКИТЕ ФЕРМИ
В МИНИПРЕДПРИЯТИЯ

По идея на земеделското
ведомство малките ферми ще се трансформират
в минипредприятия, които ще продават храни директно на крайния потребител. МЗХ подготвя
и разкриването на 15 общински пазара, на които
ще се продават домашни
продукти. Целта е прекупвачите по веригата да
отпаднат.
По пазарите у нас моменти вносната стока доминира. Проектът на земеделското министерство
предвижда да се разкрият нови пазари само за
дребните производители,
които ще могат да продават суровина - мляко,
месо, яйца или прерабо-

тени продукти директно
на крайния потребител.
Стоката ще бъде контролирана и безопасна, ще
има етикети и срок на годност. Очаква се дори да
бъде по-евтина, защото
ще идва директно от фермата. И сега земеделските
производители имат право на директни продажби, но интересът към тях е
нулев заради тежки административни изисквания.
Отпушването на пазара
за най-малките в бранша е добра идея, но проблемът е в инвестициите,
които трябва да направят.
От Министерството на
земеделието обясняват,
че се предвижда създаването на фермерски сдру-

жения, които съвместно
с общините ще търсят европейско финансиране.
Сурово мляко, месо, сирене, яйца, мед - това са
само част от продуктите,
които ще се продават директно от фермите. Общините обаче искат ясен
регламент и правила.
Обсъждането на проекта
е в начален етап, но контролът на храните ще бъде
железен - обещават от
министерството. От там
уточняват, че става въпрос
за промени и допълнения
във вече съществуващата
наредба за директни продажби. Предвижда се да
се увеличат и количествата, които ще може да продава фермерът.
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Добри политики

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ДЪЛГОПОЛ ЩЕ
УСЪВЪРШЕНСТВА ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ И
ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ С ТРЕТИ ПРОЕКТ ПО ОПАК

Нови практики
Общинските служители повишават квалификацията си чрез интензивни обучения и
диалог
В актуализирания график на проекта са
детайлно разписани дейностите за изпълнение
на всяка еднана
отобщинските
заложените цели:
Изграждането на устойчива професионална
компетентност
служители в
Организация и управление, изготвяне
община Дългопол за по‐ефективно и ефикасно
изпълнениезанаразработване,
задълженията
им е
на методология
мониосновна цел на проект „Ефективна и ефикасна
администрация
в община Дългопол”,
торинг,
оценка на изпълнението
и акту- с
ализация
стратегически
документи,по
регистрационен номер А12‐22‐179 от 14 май
2013 г.,на
финансиран
безвъзмездно
оценка
на
изпълнението
на
основниОперативна програма „Административен те
капацитет”,
съфинансирана
чрез
стратегически
документи отнаЕСОбщиЕвропейския социален фонд.
на Дългопол, актуализиране на основните стратегически
на 339,10
Община
Проектът се реализира в рамките на 12 месеца
и е на общадокументи
стойност 52
лева.
Дългопол, разработване на Общински
план за развитие на Община Дългопол
Секретарят на Общината и двамата заместник‐кметове
участваха наи17
и 18 март в
2014-2020 г. и информация
публичност.
обучение по „Форми на сътрудничество между
администрацията,
граждански
и бизнес
Проектните дейности обхващат две основни целевивгрупи
общинска
организации” в Института по публична администрация
София.– На
31 март адмии 1 април
и структури
на гражданскоотново в ИПА по темата „Правна уредба инистрация
приложение
на Граждански
процесуален
След успешно приключения избор на то общество в Община Дългопол.
кодекс”
ще се
главният
юрист и главният
специалист „Гражданско
изпълнител
наобучават
дейностите
с процедура
Идентифицираните
целеви групи са
състояние”в
общината.
по ЗОП в Общинска администрация - „двигатели“ в процеса за разработване
Дългопол
стартира
същинската
работа итаблици
реализация
публични
политикикоето
на се
В
обучението
към ИПА
ИТО ‐9 Електронни
с MSна
EXCEL
/напреднали/,
по
проект
„Усъвършенстване
на
процеместно
ниво,
както
и
участници
при
мопроведе в специално оборудвана зала в сграда 2 на общинска администрация на 20 и
са на разработване и прилагане на поли- ниторинга и контрола при изпълнение21
февруари
взеха
участиечрез
11 служители,
актуализираха носи
познанията
тики
в община
Дългопол
ефектив- които
то им. надградиха
Общинскатаиадминистрация
и
си заиефективна
работа със софтуерния
науменията
координация
партньорство”.
основнатапродукт.
отговорност при разработваДоговорът с регистрационен номер 13- нето и приемането на общинския план за
13-163 от 27.11.2013
г. е намеханизъм
обща стой-за прилагане
развитие, съгласно
Закона за регионалИзграждането
на устойчив
и усъвършенстване
на придобитите
ност 79 975,46 лв. и срок за реализация ното развитие, както и свързаните с него
умения
и
ключови
компетентности
за
реализиране
на
по‐ефективно
и ефикасно
9 месеца.
секторни политики, планове и програми
изпълнение
на проекта
задълженията
общинска
с реализацията
В рамките на
ще се на
актуалинаадминистрация
територията напродължава
общината. От
друга
зират
и разработят
качествени
страна продукти,
в съответствие
с българското
зана
дейност
3 Обучения
за работастратесъс софтуерни
възложена
на изпълнител
по
гически
документи,
които
са
съобразеконодателство
и
спазвайки
принципиЗОП „Смарт адвайзърс” ЕООД. Методите на преподаване са в съответствие с
ни с интересите на местните общности, те за добро управление, стратегическите
изискванията
на обучителните
организации
за провеждане
на обучения
за работа
със
постигайки синхрон
между разрабодокументи
се обсъждат
и съгласуват
със
софтуерни
продукти.
Всяко ниво,
от обученията
ще бъде сстрани.
продължителност от 30
тените документи
на местно
по- заинтересуваните
требностите часа.
на местното население и В този контекст изпълнението на проекакадемични
националните/регионални
приоритети
та ще за
създаде
организация насофтуер
раОт
10 март 8 експерти и служители
се обучават
работанова
с презентационен
за
и стратегии.
ботата, включително и въвеждането на
напреднали,
а
други
8
–
за
обработване
на
големи
масиви
с
информация
MS
Excel
и
Ще се разработят и въведат механизми подходи и процеси по консултиране, изанализиране
наиданни
с MS
Access.
Поради
проявеннаголям
интерес
броятна
наизраза мониторинг
контрол
при
изпълнеползване
система
за контрол
ние на стратегически
документи
и полиботването
и изпълнението
политики на
обучаваните
служители
в този модул
е увеличен,
с което
е постигнатонанадграждане
тики в община
Дългопол.
и планове, което ще повиши ефективзаложените
цели
на проекта.
Желаните резултати
ще бъдат постиг- ността и ефикасността на общинската
Реализацията
на дейност
4 Специализирани
обучения в съответствие със задълженията
нати посредством
дефинираните
специ- администрация.
фични
цели на проекта:
Реализирането
на проекта
ще доприи
отговорностите
на служителите от общинската
администрация
стартира
на 28, 29 и 30
•януари
Въвеждане
на
механизми
за
монинесе
за
работата
на
Общинска
админис обучението на 8 служители на ръководни длъжности в общинска
торинг и контрол при изпълнение страция - Дългопол като модерна ададминистрация
в „Умения
за иработа
нормативни вдокументи
(правна култура
за
на стратегически
документи
поли- с министрация
услуга на гражданите
и
неюристи/
„. Обучението
бе изнесено, с откъсване
на служителите
от работната
тики в община
Дългопол;
бизнеса, прилагаща
съгласувани
и ефек- среда,
Изграждане
административтивни политики
изпълнението
на
с• цел
постигане на
на по‐ефективно
и ефикасно
усвояванеза на
знания и умения
от
ния
капацитет
на
Общинска
адмиобщи
за
държавата
и
за
общината
цели.
Документът е създаден по проект „Ефективна и ефикасна администрация в община Дългопол“, договор
нистрация
- Дългопол
за участие
в Постози
начин подкрепа
ще се утвърди
прилага№ А12-22-179/14.05.2013
г., който
се осъществява
финансовата
на Оперативна
програма
оценката, формулирането
и изработнето в Община
Дългопол
подхода
«Административен
капацитет» 2007-2013
г., съфинансирана
от Европейския
съюзна
чрез
Европейския
ването на стратегически документи;социален
на работа
фонд в партньорство като една от
• Оценка на действащите стратегиче- хоризонталните политики на ЕС и от
ски документи и процесите за тяхно- друга страна е стъпка към постигането разработване и съответствие с на- то на общата цел на проекта, а именно
ционални и регионални стратегии;
“Усъвършенстване на процеса на раз• Актуализиране на действащите стра- работване и прилагане на политики в
тегически документи в съответствие партньорство и координация с всички
с новите реалности и актуалните по- заинтересовани страни“.

требности на местната общност;

Обещано
ЯВОР ГЕЧЕВ: ПУСКАМЕ МЯРКА 112 ПРЕДИ ДА Е СТАРТИРАЛА ПРСР

Ще се въведе изцяло нов модел за обявяване на приемите по мерките от ПРСР 2014-2020 г.
Приоритет за България в сектора на селското стопанство са младите фермери и поради тази причина, на риск на държавата, до началото на месец юни тази година ще
стартира мярката 112 - „Млад фермер” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., заяви по време на Международната изложба АГРА 2014
зам.-министърът на земеделието и храните Явор Гечев.
„Ще пуснем мярката за младите фермери преди да е стартирала ПРСР 2014-2020,
за да може тези, които не са одобрени през последния прием да не губят шанса си
да кандидатстват”, съобщи Явор Гечев. Той допълни, че ще се въведе изцяло нов
модел за обявяване на приемите по мерките от ПРСР 2014-2020.
През новия програмен период ще бъдат публикувани заповеди за прием по всички мерки, като се гарантира отварянето на всяка мярка поне два пъти годишно. По
този начин всички земеделски стопани ще знаят точните срокове за кандидатстване и ще могат да приготвят в срок проектите си.
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Добри практики

Развитие
ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0238
„Заедно към знание”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОВЕДОХА СЕ ПЪРВИТЕ ИЗЯВИ НА
ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПОВИШАВАТ КВАЛИФИКАЦИЯТА
ЦЕНТРОВЕТЕ ПО ИНТЕРЕСИ И ОБУЧЕНИЕ НА
Нови практики
СИ
ЧРЕЗ
ИНТЕНЗИВНИ
ОБУЧЕНИЯ
И
ДИАЛОГ
ПО ПРОЕКТ „ЗАЕДНО КЪМ ЗНАНИЕ”
Общинските служители повишават квалификацията си чрез интензивни обучения УЧИТЕЛИ
и
ПРОВЕДОХА СЕ ПЪРВИТЕ ИЗЯВИ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ПО ИНТЕРЕСИ И ОБУЧЕНИЕ
НА УЧИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ЗАЕДНО КЪМ ЗНАНИЕ”

Изграждането на устойчива професионална на практики и решаване на правни казуси, каОт 07.02.2014 г. до 27.02.2014 г. в ЦДГ ”Детелина” - гр. Дългопол, ЦДГ ”Пролет” - с. Цонево,
диалог
компетентност
на общинските служители в об- саещи работата на общинска администрация.
ЦДГ "Първи юни” - с. Партизани и ЦДГ ”Щастливо детство” - с. Медовец - партньори на
щина Дългопол за по-ефективно и ефикасно На 28, 29 и 30 март ще се проведе и второто Община Дългопол по проект „Заедно към знание” – се проведоха първите изяви на центровете
интереси с участие на родители. Изявите са етап от изпълнение на дейност 3 „Създаване и
изпълнение на задълженията им е основна цел специализирано обучение от дейност 4 „Спе- по
функциониране на центрове по интереси” - през три месеца по една изява за всеки център.
на проект „Ефективна и ефикасна администра- цифика на работа по Наредба №РД-02-20- Изявите се превърнаха в празници за деца, родители и учители. Изяви на центровете:
Изграждането
на устойчива
професионална
компетентност
на общинскитенаслужители
г. за функциониране
единна- в
 Център „Заедно опознаваме природата”- интерактивна педагогическа ситуация с деца и
ция
в община Дългопол”,
с регистрационен
но- 9/21.05.2012
родители – изработване на макет „Морско дъно”
та система
за гражданска
регистрация”.им
В него
мер
А12-22-179
от 14за
май
2013 г., финансиран
община
Дългопол
по‐ефективно
и ефикасно
изпълнение
на задълженията
е
Център „Заедно от векове” - „Празничен календар“
безвъзмездно по Оперативна програма „Адми- ще вземат участие 22-ма души – служители от  Център
„Заедно рисуваме” - Изложба от изработени произведения от родители и деца
основна
цел
на
проект
„Ефективна
и
ефикасна
администрация
в
община
Дългопол”,
с
нистративен капацитет”, съфинансирана от ЕС ГРАО, специалисти по кметства и кметове на  Център „Заедно спортуваме” - спортен празник – щафетни игри с деца и родители
 Център „Заедно в света на приказките” - театрален спектакъл с участие на деца –парад на
населени
места.
чрез
Европейския социален
фонд.
регистрационен
номер А12‐22‐179
от 14 май
2013 г.,
финансиран безвъзмездно по
приказките
Необходимостта
от
провеждане
на
това
обучеПроектът
се
реализира
в
рамките
на
12
месеца
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез
 Център „Заедно изучаваме български език” - интерактивна педагогическа ситуация с деца и
ние е продиктувана от констатирани пропуски
и е на обща стойност 52 339,10 лева.
родители
Европейския социален фонд.
при работа с документа и неговото прилагане. В общо 20-те първи изяви на центровете участие взеха 249 родители, от които 197 от етнически
малцинства и 316 деца, от които 241 от етнически малцинства от четирите детски градини в
Обучението
Проектът се реализира в рамките на 12 месеца
и е на цели
общаповишаване
стойност на
52компетенции339,10 лева. община
Дългопол.
те на целевата група при поддържане в актуал- Детските градини се превърнаха в центрове на педагогическо партньорство и сътрудничество с
07.02.2014
г. до
27.02.2014 г. 20-те ръководители на центроверодителите.
Благодарим
Ви, родители!
но състояние на данните на физическите лица в От
Реализирането
на изявите беше
и осъществено
от 20-те ръководители на
в
ЦДГ
”Детелина”
- организирано
гр. Дълготе по интереси.
Секретарят на Общината и двамата заместник‐кметове
участваха
на
17
и
18
март
в
информационните масиви на ЕСГРАОН - Кар- центровете по интереси.
пол,
ЦДГ
”Пролет”
с.
Цонево,
Съвместното
участие на деца,
Съвместното участие на деца, родители и учители в проведените изяви изгради положителни
тотечните
регистри на населението,
ЛБД ииНБД
обучение по „Форми на сътрудничество между
администрацията,
граждански
бизнес
ЦДГ
"Първи
юни”
с.
Партизародители
и
учители
връзки, въздействия, впечатления, формира положителни нагласи у деца и родители. в проведе"Население”, разработване
на31
експертни
аналиСъвместните
дейности
обогатиха опита
и познанията
на деца
и възрастни,
което е положителорганизации” в Института по публична администрация
в
София.
На
март
и
1
април
ни
и ЦДГ
”Щастливо
детство”
ните
изяви
изгради
зи и оценки, с изготвянето на становища, учас- предпоставка
за толерантност, подобряване на общуването и преодоляване на предразсъдъци.
с.
Медовец
партньори
на
Обни
връзки,
въздействия,
впечатотново в ИПА по темата „Правна уредба и приложение
на Граждански
процесуален
тието в разработването
на проекти
на нормащина
Дългопол
по
проект
„Заления,
формира
положителни
На 15 и 16.02.2014
г. в хотел
„Миналият
век”гр. Шумен
се проведе
първото обучение
на
тивни актове,
предоставянето
на методически учителите от детските градини - партньори по проекта на Община Дългопол по изпълнение на
кодекс” ще се обучават главният юрист и главният
специалист
„Гражданско
към знание” – се проведоха нагласи у деца и родители. Съвуказания, подготвянето на отговори на запитва- едно
дейност 1”Обучение на учители”. Целта на дейността е повишаване професионалната
състояние”в общината.
първите
изяви
на центровете
поза работа
местните
дейности
и квалификация
на 34 педагози
в мултикултурна
детска средаобогатиха
ис
ния на физически и юридически лица във връз- компетентност
интереси
с
участие
на
родители.
опита
и
познанията
родители от етнически
малцинства.
Дейността включва
обучение
на
учителите по трина
В обучението към ИПА ИТО ‐9 Електронни таблици
с
MS
EXCEL
/напреднали/,
което
се
ка гражданската регистрация и административ- „Индивидуализация”,”Включване на семейството” и „Приобщаващо образование”. теми:деца и
Изявите са етап от изпълнение възрастни, което е предпоставка
ното обслужване
в Община
Дългопол.
Секретарят
Общинатаоборудвана
и двамата заместникКвалификационната форма беше проведена от доц. д-р Наталия Витанова - преподавател в
проведе в на
специално
зала в сграда
2 на общинска
администрация
на 20 ина
дейност
3 „Създаване
и функза толерантност,
подобряване
„Педагогика
и управление
на образованието”
към ШУ ”Епископ
Константин на
кметове участваха на 17 и 18 март в обучение За 4, 5 и 6 април е планирано провеждането катедра
циониране
общуването
и
преодоляване
на
Преславски”. на центрове по инте21
февруари
взеха
участие
11
служители,
които
надградиха
и
актуализираха
познанията
по „Форми на сътрудничество между админи- на обучение за изграждане на умения за ра- реси” - през три месеца по една предразсъдъци.
и уменията
си за ефективна
със софтуерния
продукт. групи граждани. В него
бота със специфични
страцията,
граждански
и бизнесработа
организации”
изява
за всеки
център.
Те се преНина Ненчева
– ръководител
на проекта
в Института по публична администрация в Со- ще вземат участие 20 служители на Община върнаха
в празници за деца, рофия. На 31 март и 1 април отново в ИПА по Дългопол от отдел „Административно инфор- дители и учители.
Изграждането
на устойчив
механизъм
за прилагане
усъвършенстване
на специалипридобитите
мационно иобслужване”
и здравни
темата
„Правна уредба
и приложение
на ГражИзяви
на центровете:
Този документ e създаден в рамките на проект "Заедно към знание", с финансовата подкрепа на Оперативна програма
уменияпроцесуален
и ключовикодекс”
компетентности
за реализиране
наобучението
по‐ефективно
и ефикасно
сти. В рамките на
те ще придобидански
ще се обучават
на човешките
ресурси“, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Цялата отговорност
•„Развитие
Център
„Заедно
опознаваме
знания и уменияпродължава
за работа с представители
за съдържанието на документа се носи от Община Дългопол и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
главният
юрист
главният специалист
„Граж- ятадминистрация
изпълнение
наи задълженията
на общинска
с реализацията
природата”интерактивнадокумент
педаотразява
на специфични групи граждани – неграмотни, гогическа ситуация
данско състояние” в общината.
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
с
деца
и
рона
дейност
3
Обучения
за
работа
със
софтуерни
продукти,
възложена
на
изпълнител
по
В обучението към ИПА ИТО -9 Електронни граждани с ниска правна култура, хора със зри- дители – изработване на макет
ЗОП „Смарт
адвайзърс”
ЕООД.което
Методите
наслухови
преподаване
са в съответствие
с
и речеви увреждания,
социал- „Морско
таблици
с MS EXCEL
/напреднали/,
се телни,
дъно”
ноизолирани
граждани,
представители
на
етпроведе
в
специално
оборудвана
зала
в
сграда
2
изискванията на обучителните организации за провеждане на обучения за работа със
• Център „Заедно от векове” на общинска администрация на 20 и 21 февруа- нически групи и др.
„Празничен календар“
софтуерни
продукти.
Всяко
обученията ще бъде с продължителност от 30
ри,
взеха участие
11 служители,
коитоот
надгради• Център „Заедно рисуваме” ха
и актуализираха
познанията и уменията си за
академични
часа.
Изложба от изработени произефективна
работа
със софтуерния
продукт.се обучават за работа с презентационен софтуер за
На 15 и 16.02.2014 г. в хотел
ведения от родители и деца
От 10 март
8 експерти
и служители
Изграждането на устойчив механизъм за при„Миналият век”- гр. Шумен се
•
Център
„Заедно
спортуваме”
напреднали,
а други 8 – занаобработване
лагане
и усъвършенстване
придобититена големи масиви с информация MS Excel и - спортен празник – щафетни проведе първото обучение на
умения
и ключови
за реализиучителите от детските градини анализиране
на компетентности
данни с MS Access.
Поради проявен голям интерес броят на
игри с деца и родители
ране
на
по-ефективно
и
ефикасно
изпълнение
обучаваните служители в този модул е увеличен, с което е постигнато надграждане на• Център „Заедно в света на при- партньори по проекта на Община задълженията на общинска администрация
казките” - театрален спектакъл с на Дългопол по изпълнение на
заложенитес реализацията
цели на проекта.
продължава
на дейност 3 Обуучастие на деца –парад на при- дейност 1”Обучение на учители”.
Целта на дейността е повишавачения
за работа на
съсдейност
софтуерни
продукти, възРеализацията
4 Специализирани
обучения в съответствие със задълженията
казките
не професионалната компетентложена
на
изпълнител
по
ЗОП
„Смарт
адвай•
Център
„Заедно
изучаваме
бъли отговорностите на служителите от общинската администрация стартира на 28, 29 и 30
зърс” ЕООД. Методите на преподаване са в
гарски език” - интерактивна пе- ност и квалификация на 34 педаянуари с обучението
8 служители на ръководни длъжности в общинска
съответствие
с изискваниятана
на обучителните
дагогическа ситуация с деца и гози за работа в мултикултурна
детска среда и с родители от етСпециализираните
обучения
в
съответствие
организации
за
провеждане
на
обучения
за
раадминистрация в „Умения за работа с нормативни документи (правна култура родители
за
нически малцинства. Дейността
бота със софтуерни продукти. Всяко от обуче- със задълженията и отговорностите на служинеюристи/
„. сОбучението
бе изнесено,
с откъсване
на служителите
от работната
среда,
включва обучение на учителите
телите от общинската
администрация
са изненията
ще бъде
продължителност
от 30 акадес целчаса.
постигане на по‐ефективно и ефикасно
усвояване
на знанияи и
умения
по три теми: „Индивидуализасени и могат
да бъдат разглеждани
като
моти- от
мични
ция”, ”Включване на семействовационен
инструмент
с
мултиплициращ
ефект,
От
10
март
8
експерти
и
служители
се
обучаДокументът е създаден по проект „Ефективна и ефикасна администрация в община Дългопол“, договор
то” и „Приобщаващо образовапаралелно
повишаващ
ефективността
на
рабоват№
заА12-22-179/14.05.2013
работа с презентационен
софтуер
за
наг., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
ние”.
та
и
степента
на
удовлетвореност
на
държавните
преднали,
а
други
8
–
за
обработване
на
големи
«Административен капацитет» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
Квалификационната форма беше
служители от професионалните им задължения.
масиви с информация MS Excel и анализирасоциален фонд
проведена от доц. д-р Наталия
не на данни с MS Access. Поради проявен го- Изпълнението на дейностите по проекта е конВитанова - преподавател в кателям интерес броят на обучаваните служители тролирано чрез прилагане на вътрешна систедра „Педагогика и управление на
в този модул е увеличен, с което е постигнато ма за мониторинг от екипа за управление.
образованието” към ШУ ”ЕписЧрез преминатите обучения ще се повиши и
надграждане на заложените цели на проекта.
коп Константин Преславски”.
Реализацията на дейност 4 Специализирани обогати административния и професионален
Нина Ненчева – ръководител на проекта
обучения в съответствие със задълженията и капацитет на участниците, което на свой ред ще
отговорностите на служителите от общинска- улесни ефективното и ефикасно изпълнение на В общо 20-те първи изяви на
та администрация стартира на 28, 29 и 30 яну- всекидневните им служебни задължения. Дина- центровете участие взеха 249 роари с обучението на 8 служители на ръководни мичната комуникационна среда от професиона- дители, от които 197 от етничедлъжности в общинска администрация в „Уме- лен и учебен характер ще стимулират обмена на ски малцинства и 316 деца, от
ния за работа с нормативни документи (прав- знания, умения и добри практики, ще стимули- които 241 от етнически малцинна култура за неюристи) „Обучението бе изне- ра изграждането на ефективни колегиални ра- ства от четирите детски градини
сено, с откъсване на служителите от работната ботни отношения и среда в общинската адми- в община Дългопол.
среда, с цел постигане на по-ефективно и ефи- нистрация. Привличането на значителен брой Детските градини се превърнакасно усвояване на знания и умения от учас- служители в обученията по проекта ще увели- ха в центрове на педагогическо
тниците, както и индиректното създаване на чи мотивацията сред останалите служители за партньорство и сътрудничестекипност, с цел повишаване на устойчивост- работа в общинската администрация, като съ- во с родителите. Благодарим Ви,
та на работата в администрацията. Методът щевременно увеличавайки престижа на струк- родители!
на обучение бе интерактивен, представяне на турата ще спомогне и за привличане на нови ка- Реализирането на изявите беше
организирано и осъществено от
презентации, работа в малки групи, споделяне чествени служители в нея.

ПЕТЪК, 28 МАРТ 2014
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ГЛАСЪТ НА ДОЛИНАТА

Постигнати цели

Анализ

СВЕТОВНАТА БАНКА ПОСТАВЯ ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
СРЕД 5-ТЕ ИНДУСТРИИ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ

Производството на храни в България е
един от петте отрасли с неизползван потенциал за развитие. Това се посочва в
анализ на Световната банка, поръчан от
Министерството на икономиката, съобщи сайтът economic.bg.

Хранителната индустрия се нарежда
сред такива сектори като машиностроенето и електрониката, фармацията, информационните технологии (ИТ-секторът) и творческите индустрии.
По данни на НСИ произведената продукция през 2011 г. в сектор „Производство на хранителни продукти, напитки и
тютюневи изделия” е 8.7 млрд. лева,или
15% от цялата преработваща, добивна
и енергийна промишленост (само металите имат по-голям дял). През 2012 г. то
се увеличава до 9.5 млрд. лева.
Експертите на Световната банка са отчели и огромните проблеми, свързани
със суровинната обезпеченост на преработвателната индустрия.
Независимо, че фирмите инвестираха значителни средства в модернизация, основно с помощта от европейските фондове, секторът е силно зависим от
вносните суровини, се посочва в изследването.
В доклада не са спестени негативните

данни, че България е нетен вносител на
плодове и зеленчуци, което се дължи на
погрешни политики, обезлюдяване на
селските райони, неефективни дистрибуторски вериги и нелоялна конкуренция от незаконен внос.
Връзките между вносители/търговци
на едро, търговски вериги и търговци
са сложни и няма ясно доминиращи
или очевидни търговски канали за достигане до крайните потребители. Големите търговци на дребно обикновено
купуват директно от производителите
или вносителите. Местните търговци на
дребно държат само 30% от пазара.
Двете основни пречки пред растежа в
сектора са липсата на икономически
ефективни технологии и оборудване,
както и липса на работници с опит в областта на технологиите и инженерството за иновации.
Както повечето сектори от икономиката, и хранителната индустрия заделя
минимални средства за иновации. Според СБ инвестициите в научно-изследователски проекти съставляват 1% от печалбата.
Като положителен пример се посочва рекламирането на малки винарни в
Тракийската низина като част от туристическите пакети, както и предприятия
за биохрани.
В тази връзка банката препоръчва цялостни производствени вериги посредством клъстери, които включват
компании от първичните сектори, преработване, продажби и дистрибуция.
Според експерти от министерството на
земеделието подобни клъстери ще бъдат подпомагани предимствено с новата програма за селските райони.
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ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
„Подобряване на качеството на образованието в
средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на
учебния процес“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ЦЕЛОДНЕВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В
Постигнати цели
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ”- ГР. ДЪЛГОПОЛ

В

НА УЧЕБНИЯ
ПРОЦЕС
ториятЦЕЛОДНЕВНА
учебен срок вОРГАНИЗАЦИЯ
НУ „Иван Учителите
преминаха
квалификационВазов” започна
с
изненада
за
учени
курсове.
в Начално училище „Иван Вазов”- гр. Дългопол
ници и учители.
Всичко това води до постигане на заложените цели:
• повишаване качеството на образователно-възпитателния процес при
Вторият учебен срок в НУ „Иван Вазов” започна
с изненадаинтересите,
за ученици и учители.
зачитане
съобразно
По време на грипната ваканция бяха монтирани новите
мебели,
доставени
със средства
възможностите
и възрастовите
осопо проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване бености
на качеството
на образованието в
на учениците;
средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“.
• повишаване мотивацията на учениКласните стаи придобиха друг облик с новите чинове, бюра, секции и гардеробчета. В
ците и на учителите;
коридорите са поставени пейки и дивани. Получени бяха спортни уреди и пособия –
•
стимулираща
детското
маси за тенис, вратички за футбол, минифутбол създаване
тип Джага, обръчи,
спортни центрове,
развитие
предметно-пространстведетски баскетболни кошове, дюшеци за гимнастика, шведски стени, врати за хандбал,
на интерактивна
топки, чрез които пълноценно се запълват часовете
по организиран среда,
отдих и съответспорт.
стващаинаизработването
неговата индивидуалност
Истинско удоволствие за децата доставят рисуването
на различни
и възможности
учене;
изделия
в часовете
за занимания
по интереси.
За
осъществяванетозаим
бяха получени
По
време
на грипната
ваканция
бяха
•
изграждане
на
умения
у учениците
скицници,
гланцови
блокчета,
цветни
моливи,
флумастри,
бои,
четки,
пластилин,
монтирани новите мебели, доставени със
за
самостоятелно
преодоляване
пастели,
различни
видове
игри
–
„Не
се
сърди
човече”,
„Домино”,
„Чудесата
по света”, на
средства по проект BG051PO001-3.1.06
трудностите,
за
упоритост
и системопознавателни
игри
и
др.
„Подобряване на качеството на образоУчителите
преминаха квалификационни
курсове.ност при усвояване на учебния маванието
в средищните
училища чрез въВсичко това
води до постигане
на заложените
териал.
веждане
на целодневна
организация
на цели:
- повишаване
качеството
образователно-възпитателния
процес
опитпри
на зачитане
учителите,
учебния
процес“.
Класнитенастаи
придо- Професионалният
интересите,
съобразно
възможностите
и
възрастовите
особености
на
учениците;
всеотдайността
и
любовта
към
ученицибиха друг облик с новите чинове, бюра,
повишаване
мотивацията
на
учениците
и
на
учителите;
те,
успешното
партньорство
с
родитесекции и гардеробчета. В коридорите са
създаване
стимулираща
детското
развитие
предметно-пространствена
интерактивна
лите,
комфортната
и
уютна
обстановка
поставени пейки и дивани. Получени
среда,
съответстваща
неговата –
индивидуалност
и възможности
за учене;
са предпоставка
за цялостбяха
спортни
уреди инапособия
маси за в училището
изграждане
на
умения
у
учениците
за
самостоятелно
преодоляване
на
трудностите,
ното
развитие
и
възпитание
на
децата.
тенис, вратички за футбол, минифутбол
за упоритост
системност
при усвояване
на учебния материал.
тип
Джага, иобръчи,
спортни
центроопит кошове,
на учителите,
ве,Професионалният
детски баскетболни
дюше-всеотдайността и любовта към учениците,
успешното
партньорство
с
родителите,
комфортната и уютна обстановка в училището
ци за гимнастика, шведски стени, врати
са
предпоставка
за
цялостното
развитие
и
възпитание на децата.
за хандбал, топки, чрез които пълноценно се запълват часовете по организиран
отдих и спорт. Истинско удоволствие за
децата доставят рисуването и изработИзточник: Farmer.bg
ването на различни изделия в часовете
за занимания по интереси. За осъществяването им бяха получени скицници,
гланцови блокчета, цветни моливи, флумастри, бои, четки, пластилин, пастели,
различни видове игри – „Не се сърди
„Домино”, „Чудесата по света”,
ПОНЕ 20% ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ човече”,
опознавателни игри и др.

Интеграция

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА РОМИТЕ
СОЦИАЛЕН ФОНД ЩЕ ОТИВАТ
ЗА РОМСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ

На 8 април ромите по цял свят отдават
почит към жертвите роми през Втората световна война. Обявен е като
ден на ромите през 1990 г., по време
на 4-тия Световен ромски конгрес на
Международната организация “Романо юнион”, в чест на първата значима
международна среща на представители на ромския етнос - Първият ромски
конгрес, провел се на 8 април 1971 г. в
Лондон.
През 1992 година ООН и Европейският съюз, по предложение на Международната организация "Романо
юнион", обявяват 8 април за Международен ден на ромите.
На конгреса са приети ромски химн и
знаме. Химнът е популярната и в България песен “Джелем, джелем”. Знамето на организацията е червено колело
с 16 спици върху полета в синьо и зелено. Полетата символизират небето и
тревата, както и волния чергарски живот на ромите в миналото. Колелото
с 16 спици в древна Индия се е наричало “чакра”. То присъства в ромското знаме, за да напомня за индийския
произход на ромите и дългия път, който са извървели от Индия до Европа.

За интеграция ще се работи в 4 основни области - достъп до образование, заетост, здравеопазване и жилищно настаняване
В Европа има около 12 милиона роми,
които трябва да се възползват от мерките на ЕС за насърчаване на тяхната социална, културна и икономическа интеграция.
Минимум 20% от Европейския социален фонд ще отиват за ромската интеграция в обществото през 2014-2020 г.
Причината за отделянето на тези 20%
от фонда, се дължи на това, че на 9 декември Европейският съюз прие първия
правен инструмент за приобщаване на
ромите. Той e подкрепен от всички 28
държави-членки.
България е една от петте страни, които ще бъдат подложени на ревизиране
на старите стратегии, създаване на нови
стратегии за интеграция и строг мониторинг.
ЕС заделя общо 26,5 млрд. евро за проекти, свързани със социалното приобщаване. Част от тези средства се предоставят и за проекти, насочени към
социално изключените групи.
Програмата за подкрепа на НПО в България е част от прилагането на финансовия механизъм на ЕС със стойност над
11 млн. евро. Средствата са осигурени
от страните донори Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

В памет на Апостола

Инвестира във вашето бъдеще!

„АКО СПЕЧЕЛЯ – ПЕЧЕЛИ ЦЯЛ НАРОД…”

В

ъзпоменателна вечер, посветена на
141-вата годишнина от обесването на Васил Левски се състоя в зрителната зала на читалището в Дългопол
на 19 февруари.
Почти столетие и половина личността на
Васил Левски подхранва националното
ни самочувствие и годините не са в със-

тояние да заличат значимостта на легендарното му дело.
Макар да си мислим, че за Левски е написано и казано всичко, присъстващите – заместник-кметът по образование
Цвета Костова, секретарят Кинка Балинова, директорът на СОУ „Климент Охридски” Александър Александров и служителите на читалището, изслушаха с
внимание и интерес поетичния рецитал
на колектива за художествено слово с ръководител Ивелина Трендафилова. Патетичните слова за живота, безсмъртното дело и завета на Левски, изпълнени от
Памела Герчева, Силвия Ивайлова, Камелия Гамизова, Дейвид Владиславов и
Минко Ангелов изпълниха залата с обич
и почит към Родината.

Честит празник
На 25 март - Благовещение, нашата принцеса Ванина Йорданова Вълчева от гр. Дългопол
навърши 6 години.
Честит рожден ден, Вани! Продължавай да ни радваш с детския си смях, с хубавите рисунки и веселите игри. Бъди винаги гордостта на мама и тати! Пожелаваме ти да си едно слънчево дете, да имаш много
приятели, да ни радваш всички! Щастливо детство!
Да си ни жива и здрава, много усмихната и добра!
Баба и дядо
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ГЛАСЪТ НА ДОЛИНАТА

ПЕТЪК, 28 МАРТ 2014

Национална гордост

С ВОЕНЕН РИТУАЛ И ПОЧЕСТИ ДЪЛГОПОЛ ОТБЕЛЯЗА 3-ТИ МАРТ

С

тотици жители на Дългополска община отбелязаха заедно 136-тата годишнина от Освобождението. Те засвидетелстваха дълбоката си
почит към историята, националното си самочувствие
и принадлежността към своята държава.

кестър „Дико Илиев”. До тях, с гордо развети трибагреници, се бяха построили представителни блокове
от възпитаници на СОУ „Климент Охридски” - Дългопол, СОУ „Назъм Хикмет” - с. Медовец, ОУ „Васил Левски” - с. Поляците и НУ „Иван Вазов” - гр.
Дългопол. За всички тях тържественият ритуал на
националния празник бе открит урок по патриотизъм, който ще запомнят завинаги в сърцата си. Тържественият строй бе приет под звуците на марша, в
изпълнение на духовия оркестър от подполковник
Стоян Тодоров – началник-щаб на военното формирование 26 800 на ВМС.

ни, църковното настоятелство при храм „Св.Иван Рилски” - гр. Дългопол, ОбС на БСП и СОУ „Климент Охридски”. В дълга редица дошлите не по задължение, а
по съвест граждани, поднасяха в знак на преклонение и
благодарност своите цветя пред паметника на незнайния воин в Дългопол.
Празничната церемония приключи с тържествена
заря, която в продължение на няколко минути обагряше небето с порой от разноцветни феерии.
Трети март в Дългопол бе не само ден за почит към
миналото поколение, той е завет към тези, които идват след нас.

Празникът започна в 17 часа с концерт в препълнената зала на читалището, в чийто сценарий като пъстра
българска шевица се преплитаха патриотични стихове и народни песни. За втора поредна година Представителната рота на ВМС, с командир капитан-лейтенант Красен Стефанов, бе строила редиците си за
отдаване на почести до Детско-юношеския духов орПаметникът на незнайния воин бе украсен с жертвеници, символизиращи вечния огън.
В словото си кметът на община Дългопол г-жа Маринка Иванова вплете свещените завети на Левски и съвременните общи ценности, около които трябва да
градим своето бъдеще - свободата и независимостта,
родолюбието и съзидателния патриотизъм, за равен
шанс на всички етноси, народности, религии. Протойерей Иван Иванов отслужи заупокойна молитва.
С едноминутно мълчание и падане на колене събралото
се множество почете паметта на загиналите за свободата на България. Венци на признателност бяха поднесени от кмета на Община Дългопол и председателя на
Общински съвет, от името на Военноморските сили на
Република България, ОУ „Христо Ботев” - с. Партиза-

БЛАГОВЕЩЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА ДЕВА МАРИЯ

Н

а 25 март целият православен
християнски свят
отпразнува радостното за
всички събитие - Ангел
Божий донесъл на Дева
Мария благата вест за
скорошното раждане на
очаквания Спасител.

Пресвета Дева била, както е известно, дъщеря
на благочестивите старци Йоаким и Анна, които още от рождението й я
били посветили Богу. Когато станала на три години, те я завели в храма.
Скоро след това те умрели. А Пресвета Дева Мария, като останала под
напътствието на свещенослужителите, постоянно

се намирала в храма, молела се и чела Свещеното писание. Преданието
говори, че когато светата
Дева навършила годините, в които според юдейския обичай девойките
встъпвали в брак, първосвещеникът й обявил, че
не може повече да остава
в храма и че тя трябва да
си избере съпруг. Но Пресвета Дева Мария отговорила решително, че била
посветена от родителите си и сама се посветила
Богу, затова тя трябва завинаги да остане девойка. А в Юдея нямало обичай доброволно някой да
избира безбрачен живот
за служене Богу и затова,
за да не се наруши общоприетият обичай, свещениците сгодили Мария за
един благочестив старец
на име Йосиф, далечен
неин родственик, който
трябвало да я пази. Пресвета Дева Мария, като
минала в дома на праведния Йосиф, водела скромен живот; занимавала
се с ръкоделие и споделяла домакинските грижи с
дъщерите на Йосиф. Гласът й не се чувал в празни и шумни разговори, тя

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. И ето, тя сама
трябвало да бъде Майка
на Сина Божий! Пресвета Мария със смирение и
неописана радост приела
тая блага вест.
"Днес е началото на нашето спасение - възпява св.
Църква - и разкриване на
вечната тайна:
Син Божий става Син на
Дева и Гавриил благодат
благовества
Затова нека и ние с него
да пеем на Богородица:
„Радвай се благодатна,
Господ е с Тебе!"
Честит празник на всички жени християнки! Божието благословение да е
винаги с вас! Мир вам!
Протойерей Иван Иванов
Храм „Св.Преп. Иван Рилски”

Православен календар

На 13 април Светата
Източноправославна
църква чества ВХОД
ГОСПОДЕН В ЙЕРУСАЛИМ (ЦВЕТНИЦА и
НЕДЕЛЯ ВАЙА).
Дошло времето за голготското жертвоприношение, което Господ Иисус Христос е сторил за
изкупване човечеството
от греха. Шест дни преди Пасха Иисус Христос
отишъл във Витания, дето
възкресил престоялия четири дни в гроба Лазар и
оттам тръгнал за Йерусалим. За празника в града
надошли от близки и далечни страни. Вестта за
възкресението на Лазар
се носела из града. Хиляден народ се стекъл към
Витания да види Христос,
Великия Чудотворец, и
възкръсналия Лазар. Народът, виждайки в Христа очаквания Спасител,
с възторг размахвал палмови клонки, постилал
дрехи, дето минавал Той,
хвърлял цветя. И при това
величествено шествие фарисеите, разяждани от завист и злоба, казали на
Христа да забрани на народа да ликува. Но Той им
отговорил: "Казвам ви, че,
ако тия млъкнат, камъни-

ЦВЕТНИЦА

те ще завикат" . И хората
продължили да пеят и възклицават: "Осанна, осанна, Сине Давидов" през
целия град до храма: "Благословен Царят, Който
иде в име Господне! Мир
на небето и слава във висините!". Шествието продължило и от височината на Елеонската планина,
откъдето в чудна красота
се открили градът и храмът, Христос предсказал
бъдещата му съдба и разрушение. Влязъл в Йерусалим, дошъл в храма и
с царствена власт изгонил оттам събралите се в
двора му продавачи и купувачи на разни стоки и
извършил множество изцерения на болни, слепи и
недъгави.
На тоя ден в църква с на-

рочна молитва се благославят и освещават върбови
клонки, раздават се на богомолците и те ги отнасят
за благословение по домовете си. Върбовите клонки
напомнят палмовите вейки - символичните знаци
на победата. Разрешава се
риба и рибни продукти.
Честит празник! Божието благословение да е с
всички вас! С пожелание
да ви се сбъднат всички
мечти!
Имен ден имат всички, които носят имена на
цветя: Цветан, Цветанка, Цветана, Цвета, Цвети, Цвятко, Цветко, Цецо,
Цеца, Цецка, Камелия,
Маргарита, Марга, Маргаритка, Маргарит, Ясен,
Ясенка Ива, Виолета, Виолетка, Явор, Виолина,
Яворка, Върбан Върба, Росен, Росица, Руска, Руси,
Невен, Невена, Нено.
В чест на празника, в двора на храм „Св.Преп. Иван
Рилски” (понеже в храма
се прави ремонт) в град
Дългопол от 09,00 ч. ще
бъде отслужена празнична
Света литургия, след която ще раздавам осветени
върбови клонки за здраве.
Протойерей Иван Иванов
Храм „Св.Преп. Иван Рилски”
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ГЛАСЪТ НА ДОЛИНАТА

Искрица любов

САМОДЕЙКИТЕ В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ –
НАША ГОРДОСТ И НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО

Кметът на община Дългопол, г-жа Маринка Иванова, заместник-кметът по култура и образование Цвета Костова, секретарят на общината Кинка Балинова и кметовете
на населени места се насладиха истински на празничното настроение и творческо веселие на самодейките.
„Уникалната българска организация – читалището и
вие, всеотдайни самодейци, години наред съхранява-

Домакините – самодейки от с. Боряна посрещнаха скъпите
гости с домашна погача и шарена сол
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Сцена
„ПОЛИТИКАНИ” ИЛИ ТЕАТЪР –
ТОВА Е ВЪПРОСЪТ…

Драматичен театър „Невена Коканова” гостува на сцената на дългополското читалище на 19 март тази година.
рекрасната и самораздаваща актьорска игра
на ямболската трупа, разтърсващо въздействащи страсти, автентични, достоверни образи, смразяващо злободневни реплики, смайващо актуална пиеса. Смях през сълзи. Това бе постановката
„Политикани”, която получи незаслужено внимание
от иначе многобройната интелигенция на Дългопол.
В продължение на 20 години тази пиеса не е поставяна
от българските театри, защото предпочитали да стоят встрани от политиката. Сега пък хората, за които тя
е написана – хората в малкия град, са се нагледали на
всякакви „политикани”, които някак леко, неусетно са
превзели умовете им.

П

Ф

олклорните читалищни групи от селата Сава,
Комунари и Боряна и тази година отбелязаха
заедно празника на самодейността. Домакините от с. Боряна се бяха подготвили с богата трапеза, те живото народно творчество като център на духоа гостите по стар български обичай носеха по нещо, вността във всяко населено място в община Дългопол.
приготвено у дома. Залата бе изпълнена с аромат на Познавам всички вас, чувствам се част от вас и притопла пита и цветя, и усмихнати лица.
ветствам вашия неуморен творчески дух. Винаги съм
Пременени в най-хубавите си носии, като на концерт, подкрепяла със всички средства прекрасния начин,
и този път самодейките изпълниха репертоара си, но по който вие съхранявате културната ни традиция и
не за оценките на журито и за аплодисментите на пуб- всички ваши изяви на българския самороден талант.
ликата, а за радост на всички и с чувство на гордост, Чрез него вие омагьосвате сърцата ни дори и в трудче това, което правят ще остане завинаги символ на ни времена, като днешните. Вие, самодейците от всичбългарщината, като мартеницата. Неслучайно 1 март ки читалища в община Дългопол, сте наша гордост и
е именно празникът на
самодейността в България. Затова те вдъхновено
пяха и разказваха за празника, поздравяваха се
една друга със своите автентични изпълнения, пожелаваха си здраве и много дълги години живот на
самодейните сцени.
Най-възрастните сред тях
– Петрана Йовева, Калушка Жекова и Здравка
Иванова си припомниха
далечната 1962 г., когато за пръв път са запели с
читалищната група, заедно с още 46 млади и стари
жени от с. Боряна. И оттогава до днес продължават да пеят, да пазят и предават автентичните песни Специален гост на празника стана Еньо Чакъров, представител на инициативата „Варна –
столица на Европа - 2019”, който се увери, че самодейните читалищни колективи от
и духа на своето село, или културна
община Дългопол могат да намерят своето място в културната съкровищница на Европа.
както казват те самите „да
поддържат фронта”. Тази искрица любов към народно- национално богатство. Пожелавам Ви неспирно вдъхто творчество са запалили вече и в сърчицата на най- новение и творчески успехи и отличия”, призна в промалките в групата – 11-годишната Християна Стан- чувственото си обръщение Маринка Иванова и получева и 13-годишната Алиса Викторовна Найдис. Те чи възторжени аплодисменти в знак на признателност
също поздравиха всички гости със своите прекрасни от всички присъстващи на празника.
звънки гласове и одухотворени изпълнения.

Може би, защото откровеността, с която пиесата разкрива истинския облик на партийните величия и разрушителните страсти на обикновените хора, въвлечени в безмилостна манипулация, ни стряска повече
отколкото разсмива. Но преди 94 години Рачо Стоянов я определя като комедия, а тази вечер актьорите искрено и страстно пресъздаваха неговия текст
на сцената.
Всичко сякаш се случваше днес. Пред очите ни алчни
и безкомпромисни хора се обединяваха в стремежа си
за власт. И само тези, стъпили здраво на морала и на
честността, на трудолюбието и семейните ценности,
успяваха с много усилия да се преборят и измъкнат от
блатото.
Дали да видим горчивата истина, дали разбираме вината си, че в крайна сметка ние сме го позволили, дали
ще се почувстваме обречени от този факт или най-после ще започнем да променяме нещата. Едва трийсетината зрители си зададоха тези въпроси след като падна завесата. Погледнаха назад във времето, огледаха се
около себе си и видяха, че нищо не се е променило.

Режисьор на постановката е Дияна Радева, сценографията
и костюмите са на Пламена Дичева.
В ролите: Михаил Лазаров, Цветелина Кънева,
Милен Каракамушев, Димитър Димитров, Георги Ружичка,
Волен Митев, Вълчо Янев, Капка Валентинова, Атанас Жеков,
Даниела Райчевска

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА
Дългопол, ул. „Георги Димитров“ №105
тел 0517/22 185
e - mail: vestnik.glasat@gmail.com
Основател: Маринка Иванова
Издател: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Обичам те,
Камчийска долина
Андрей Германов
Обичам те, Камчийска долина,
на моето сърце зелена люлка
за твоите копринени сена,
за искрата на първата светулка.
За песните на малките моми
за пътищата в ясната далечност,
за Камчия, която в теб шуми
и ражда хляб, сълзи и вечност.
Обичам те, цъфтяща долина
за синьото на твоите простори,
за златото на твойта долина,
в която шетат мощните мотори.
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а регистрираните безработни на
територията на община Дългопол
голямо значение имат програмите
за осигуряване на заетост на Министерство на труда и социалната политика.
На наетите лица се осигурява временна заетост,която частично решава проблема на безработицата.Това не води
до формиране на икономиката на територията на общината, но приглушава в
известен смисъл социални проблеми.
Липсата на образование и квалификация у безработните лица, освен че възпрепятства подсигуряването на дългосрочна заетост, е сериозна пречка за
започване на бизнес или работа. В продължение на две години Община Дългопол полага много усилия, за да осигури
не само прехраната им, но и да им предостави възможност за придобиване на
умения, квалификация и гъвкавост, с
които в дългосрочен план да се реализират на свободния пазар на труда.
По различни национални и оперативни програми за осигуряване на заетост
през 2012 г. към общинска администрация работиха 381 безработни лица, регистрирани в бюрата по труда, а за
2013год.- 525-има трайно безработни.
По Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”
за 9- и 12-месечна заетост, на 6-часов работен ден работиха 25 безработни лица,
в периода от 08.02.2012 до 31.12.2012 г.
Те изпълняваха дейности по поддръжка на улици, градинки, обществени терени, поддръжка на сгради и охрана в
селата Цонево, Партизани, Красимир,
Комунари, Боряна, Величково, Камен
дял, Лопушна и гр. Дългопол.
По същата програма с 6-месечна заетост, при 4-часов работен ден в „Аварийно спасителни дейности” работиха 45 безработни лица, ангажирани със
зимната поддръжка на улици,площади
и обществени терени. Усвоените средства по програмата са 80 602,79 лв.

СТАТИСТИКА

През 2012 и 2013 г. равнището на
безработица в община Дългопол
е една постоянна величина между
31,79% и 30,57% .
Някои от основните причини за задържането на високите стойности на
равнището на безработица са свитите първични пазари на труда, особено на квалифицирани специалисти, и
преобладаващото ниско образование
и квалификация на населението в общината.
Структурата на безработните по професионален признак и образование
в общината за 2012 и 2013 г. сочи, че
най-голяма е групата на безработните лица без или с по-ниско от основното образование – 680 души. Ниско
квалифицираните и нискообразованите безработни трудно намират ре-

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ
РАБОТОДАТЕЛ
В ГОДИНИТЕ НА КРИЗА

ххх

906 трудови договори подписа за 2 години кметът
Маринка Иванова

Насърчаване на заетостта, подобряване на условията на живот
и труд, социален диалог, развитие на човешките ресурси - така
може да се формулира една от основните задачи на управлението
на Община Дългопол през последните две години. Основната ценност в този процес е човекът и правото на всяко човешко същество
да развие максимално своите възможности, без оглед на етническа
принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение.

„Социалните политики са
нещо добро, но най-добрата социална политика е да
осигурим заетост на хората –
сами да могат да се справят,
а не да разчитат на помощта
на държавата, която винаги е недостатъчна. По-голямата активност на местния
бизнес за осигуряване на
заетост ще допринесе за
устойчивото развитие на
икономиката и социалноикономическите процеси в
общината. Можем да постигнем добри резултати, ако обмислим всички мерки предварително и ги реализираме
като една цялостна система от образователни, квалификационни и трудови
въздействия, подчинени на
общи цели”.

Маринка Иванова –
кмет на Община Дългопол

ализация на пазара на труда, поради
което след извършване на временна или сезонна работа отново се регистрират в бюрата по труда. Хората
с основно образование съставят втората по големина безработна група от
620 души. Регистрираните със средно
образование са 458. Регистрираните
безработни с висше образование са с
най-малък брой - 31 души - от тях 11
са младежи до 29 години.
Въз основа на данните за състоянието и развитието на пазара на
труда в община Дългопол могат да
се направят следните изводи:
• Пазарът на работна сила е дисбалансиран – висока безработица, и в
същото време - недостиг на кварифицирана работна сила.
• Традиционно делът на нискоквалифицираните и нискообразованите
безработни е най-голям.

Помислено бе и за повишаване на пригодността за заетост на хора с трайни увреждания – наетите 4 безработни
лица с увреждания за 24-месечна заетост на 8-часов работен ден в работиха като сътрудник охрана, координатор
дейности и сътрудник социални дейности. Финансовите средства разходвани
през годината възлизат на 16140,86 лв.
За 6-месечна заетост на 8-часов работен
ден бяха назначени и 3 лица на длъжност „Общ работник”. Те изпълняваха
общественополезни дейности в с. Цонево и с. Партизани. Усвоените средства
по програмата 2357,44 лв.
„ Помощ при пенсиониране” е осигурена за 1 лице за 10-месечна заетост на
8-часов работен ден на длъжност „общ
работник” в с. Поляците. Усвоените
средства по програмата 3158,35 лв.
По НП ”Старт на кариерата” е осигурена първа работа в държавната администрация 1 лице за 9-месечна заетост
на 8-часов работен ден на длъжност
„Младши експерт административно обслужване”. След изтичане на програм-

ния период лицето е устроено на постоянен трудов договор.
Регионалната програма за заетост, която Община Дългопол защити пред Областния съвет за развитие през 2012 г.
бе насочена към най-уязвимите групи в
трудоспособна възраст.
Сключени бяха трудови договори с 10
безработни лица с ниска или без квалификация на длъжност общ работник
за 6-месечна заетост на 8-часов работен
ден. Основната им работа бе поддържане
на гробищните паркове в гр. Дългопол,
с. Цонево, с. Поляците, с. Аспарухово, с.
Величково, с. Партизани, с. Лопушна, с.
Медовец, с. Камен дял. Усвоените средства по програмата са 20406,59 лв.
По чл.55г от Закона за насърчаване на
заетостта са назначени 2 -ма нискообразовани и без квалификация безработни
лица на длъжност „готвач” за чиракуване, под ръководството на наставник, за
срок от 6-месечна заетост на 8-часов работен ден. Усвоени средства по мярката
са 5271,98 лв.
Следва на III страница
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Общински вести

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД

№ 228/ 26.03.2014
На основание чл.8, ал.2 , от Изборния кодекс

На основание чл. 8, ал. 6 от Изборния кодекс

ОПРЕДЕЛЯМ:

Местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за избиране на членове на Европейския парламент от Република България 25 май 2014 г. както следва:
№ на секция Населено място
Място за обявяване
031600001
Дългопол
Пенсионерски клуб изток
031600002
Дългопол
Пенсионерски клуб изток
031600003
Дългопол
ЦДГ „Зорница”
031600004
Дългопол
Табло на сградата на общината
031600005
Дългопол
Табло на сградата на общината
031600006
Дългопол
Ритуална зала „Младост”
031600007
Дългопол
Ритуална зала „Младост”
031600008
Аспарухово
Читалище „Добри Ив. Недев”
031600009
Боряна + Сладка вода Кметството
031600010
Сава
Читалище „Светлина”
031600011
Рояк
Магазин за хранителни стоки
031600012
Камен дял
Читалище „Светлина”
031600013
Красимир
Кметството
031600014
Комунари
Магазин за хранителни стоки
031600015
Партизани
Читалище „Асен Златаров”
031600016
Партизани
Читалище „Асен Златаров”
031600017
Арковна
Кметството
031600018
Лопушна
Сладкарницата на Юмер Юнуз
031600019
Лопушна
Сладкарницата на Юмер Юнуз
031600020
Медовец
Магазин за хранителни стоки - център
031600021
Медовец
Магазин за хранителни стоки - център
031600022
Поляците
Кметството
031600023
Цонево
Пенсионерски клуб в Ритуална зала
031600024
Цонево+Дебелец
Кметството
031600025
Цонево
Кметството
031600026
Цонево
Кметството
031600027
Величково
Кметството
Настоящата заповед да се обяви на населението чрез сайта на Общината и информационните табла в кметствата на населените места, вестник „Гласът на Долината”,
а копия от нея да се предостави на Районна избирателна комисия – Варна.
Контролът на изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Общината.

ОБРАЗУВАМ:

Общи избирателни секции за произвеждане на избори за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 година както следва :
№ на секция Населено място Място на гласуване
31600001
Дългопол
НУ „Иван Вазов”, ул.”Иван Вазов” №15
31600002
Дългопол
НУ „Иван Вазов”, ул.”Иван Вазов” №15
31600003
Дългопол
ЦДГ „Зорница”, Ул.”Тодор Каблешков” №1
31600004
Дългопол
СОУ „Св. Климент Охридски”, Ул.”В. Левски” №2
31600005
Дългопол
СОУ „Св. Климент Охридски”, Ул.”В. Левски” №2
31600006
Дългопол
Ритуална зала „Младост”, ”Т. Илиев” №1
31600007
Дългопол
Ритуална зала „Младост” , ”Т. Илиев” №1
31600008
Аспарухово
Читалище „Добри Ив. Недев”
31600009
Боряна +
Кметството
Сладка вода
31600010
Сава
Читалище „Светлина -1928”
31600011
Рояк
Младежки клуб
31600012
Камен дял
Читалище „Светлина”
31600013
Красимир
Кметството
31600014
Комунари
Пенсионерски клуб
31600015
Партизани
ОУ „Христо Ботев”, ул.15, №11
31600016
Партизани
ОУ „Христо Ботев”,ул.15,№11
31600017
Арковна
Ритуална зала
31600018
Лопушна
ОУ „Митко Палаузов”, ул.1,№32
31600019
Лопушна
ОУ „Митко Палаузов”, ул.1,№32
31600020
Медовец
СОУ„Назъм Хикмет”, ул.1,№22
31600021
Медовец
СОУ„Назъм Хикмет”, ул.,№22
31600022
Поляците
ОУ „Васил Левски”, ул.1,№30
31600023
Цонево
Пенсионерски клуб в Ритуална зала, Ул.13,№1
31600024
Цонево +
ОУ „Христо Ботев”, Ул.”Хр. Трендафилов” №52
Дебелец
31600025
Цонево
ОУ „Христо Ботев”, Ул.”Хр. Трендафилов” №52
31600026
Цонево
Пенсионерски клуб в кв. „Яворово”, Ул.40,№1
31600027
Величково
Ритуална зала
31600028
Подвижна СИК СОУ „Св. Кл. Охридски”, Ул.”Васил Левски”№2
МАРИНКА ИВАНОВА, Настоящата заповед да се обяви на населението на Общината чрез сайта на Общикмет на Община Дългопол ната и Информационните табла в кметствата на населените места,чрез публикуване във вестник „Гласът на Долината”, а копия от нея да се предоставят на Районна
избирателна комисия – Варна и общинските ръководства на партии и коалиции в
ОБЯВЛЕНИЕ
община Дългопол.
1. Община Дългопол на основание чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на теКонтролът на изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Общината.
риторията съобщава, че на основание чл.124а, ал.2 и ал.5 и чл.135, ал.3 от ЗУТ
МАРИНКА ИВАНОВА,
със Заповед № 252 от 04.04.2014 г. на Кмета на Община Дългопол е одобрено
кмет
на Община Дългопол
задание и е разрешено изработване чрез възлагане от заинтересовани лица на
подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПЗ) на УПИ І-478 в кв.1
от ПУП-ПР на с. Аспарухово, обл. Варна, като се отреди за ”Безвредни произСЪОБЩЕНИЕ
водствени складови дейности - център за събиране, временно съхраняване на
неопасни отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електричеС Указ №54 от 20.03.2014 година на Президента на Република Бългаско и електронно оборудване, разкомплектоване на излезли от употреба МПС,
рия се определя 25.05.2014 година за дата на произвеждане на избори за
акумулатори и отпадъци от опаковки”
членове на Европейския парламент от Република България , обн. В ДВ
2. Община Дългопол на основание чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на
бр.26 от 21.03.2014 година
територията съобщава, че на основание чл.124а, ал.1 и ал.5 и чл.124б, ал.1 от
Община Дългопол уведомява гражданите, желаещи да упражнят правото
ЗУТ с Решение 52-2 от 28.03.2014 г. на Общински съвет – Дългопол е одобреси на глас в предстоящите избори за членове на Европейския парламент на
но задание и е разрешено изработване чрез възлагане от заинтересовани лица
25.05.2014 година с подвижна избирателна урна, по настоящ адрес, с удостона ПУП–ПЗ (Подробен устройствен план - План за застрояване) на поземлен
верение за гласуване на друго място и за отстраняване на непълноти и грешки
имот с идентификатор 00789.202.515 от кадастралната карта на с. Аспарухово,
в избирателния списък, могат да подават необходимите заявления след предобщина Дългопол, област Варна във връзка с процедиране за промяна на представяне на документ за самоличност. За град Дългопол - в общинска админиназначението му от земеделска земя в територия за неземеделски нужди – за
страция, в център за обслужване на граждани, а за населените места от общижилищно строителство.
на Дългопол - в кметствата, както следва:
• Заявление за гласуване с подвижна избирателна урна до 04.05.2014 г.
(Необходими документи: Заявление по образец и копие от решение на ТЕЛК/
НЕЛК)
• Заявление за вписване в избирателен списък по настоящ адрес до
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ ЛОВНО10.05.2014 г.
РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО „КАМЧИЯ”, ГР. ДЪЛГОПОЛ
• Заявление-декларация за издаване удостоверение за гласуване на
друго място само на кандидатите за членове на Европейския парлана основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква:
мент от Република България,членове на ЦИК, членовете на РИК и на
Общо събрание на сдружението на 17 май 2014 г., от 18.00 часа в залата
наблюдателите до 10.05.2014 г.
на Общински съвет - гр. Дългопол, ул.”Г. Димитров” №105, при следния
• Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните
ДНЕВЕН РЕД:
списъци до 17.05.2014 г.
1. Отчет за дейността на Ловно-рибарско сдружение „Камчия” , Дългопол за 2013 г.
• Избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с под2. Отчет за финансовото състояние на Ловно-рибарско сдружение „Камвижна избирателна урна, но не са подали заявление до 04.05.2014
чия”, гр.Дългопол за 2013 г. и приемане на финансов план за 2014 г.
г., могат да заявят желанието си да гласуват с подвижна избирателна
3. Предложение за изменение и допълнение на Устава на сдружението.
урна до 19.05.2014 г., като подадат заявление за гласуване с подвиж4. Предложения за промени и утвърждаване на дължимия размер за членски
на избирателна урна, но при условия, че на територията на населеновнос за 2015 г.
то място е назначена подвижна СИК.
5. Разни

Обява

Йордан Велев, Председател на УС

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ДЪЛГОПОЛ
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ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ РАБОТОДАТЕЛ В ГОДИНИТЕ НА КРИЗА
Продължение от I страница

2 лица, придобили квалификации по
професия „готвач” и „Техник горско
стопанство” са назначени да стажуват
за срок от 6 и 9 месеца на 8-часов работен ден в „Домашния социален патронаж” и в отдел „Управление земи и горски фонд”.
60 трайно безработни преминаха през
2012 г.квалификационно обучение и
получиха свидетелства за професионална квалификация като „Градинар”, ”Работник поддръжка на пътища ”, „Работник поддръжка сгради”.

Осигурената от Общината заетост бе 12
месеца на 8-часов работен ден. Дейностите по поддръжка сгради, поддръжка
пътища и градинарство се реализираха
в селата Цонево, Величково, Партизани
, Поляците, Лопушна, Арковна , Рояк ,
Красимир, Сава, Аспарухово, Боряна
и гр. Дългопол. Усвоените средства са
148468.55 лв.
171 безработни, преминали квалификационно обучение по различни професии бяха заети за период от 12 месеца на
8-часов работен ден като:
• Техник-еколог” – 22 лица - във всички
села на общината
• Градинари – 25 лица в гр. Дългопол и
с. Цонево.
• Спасител при бедствия, аварии и катастрофи - 20 лица в гр. Дългопол и селата Поляците, Партизани, Цонево, Медовец, Арковна, Лопушна, Рояк,
• Работник-разсадник - 24 лица в гр.
Дългопол, селата Сава, Боряна и Цонево.
• Готвачи -15 лица в гр. Дългопол – Домашен социален патронаж и във всички детски градини на територията на
общината.
• Технически ръководител строителство
– 1 лице в Общинска администрация
• Чертожник архитектура – 2 лица в отдел „ТУКРП”
• Шофьор лекотоварен автомобил - 4
лица и Шофьор тежкотоварен автомобил - 2 лица в дейност „Общински гараж”
• Дърводелци -18 лица в гр. Дългопол и
селата Камен дял, Медовец, Партизани, Аспарухово, Сава, Величково, Поляците, Лопушна и Цонево
• Заварчици – 11 лица в Дългопол и селата Лопушна, Партизани, Поляците и
Сава.
• Механик, гараж за транспортни средства – 2 лица в дейност „Общински гараж „
• Водопроводчик/вътрешно водоснабдяване и канализация/ - 8 лица в гр.
Дългопол и селата Медовец, Партизани, и Поляците
• Водопроводчик/външно водоснабдяване и канализация/ - 7 лица в гр. Дългопол, с. Аспарухово, с. Медовец и с.
Лопушна
• Електромонтьор – 6 лица / в гр. Дългопол, с. Партизани, с. Медовец, с. Поля-

ците и с. Лопушна
• Монтьор, транспортни елкабели – 2
лица в Община Дългопол
• Монтьор, телефонни кабели и линии –
2 лица в Община Дългопол.
Усвоените средства по програмата 321
275.61 лв.
Проект „Подкрепа за заетост”, който
е насочен към лица от уязвимите групи, стартира през месец октомври 2012
г. Инвестира се в знания и умения на
наетите безработни, които преминаха през обучение по ключови компетентности, необходими за адаптиране
към условията на новата работа. С тях
на първия етап са сключени 24 трудови договора за 12-месечна заетост с 8часов работен ден. Дейностите по под-

осъществяваха в гр. Дългопол, с. Медовец, с. Партизани. Усвоените средства
по програмата 24 561,50 лв.
През 2013 г. по Национална програма
„От социални помощи към осигуряване
на заетост” за 9- и 12-месечна заетост,
на 6-часов работен ден, 34 безработни лица изпълняваха дейности по поддръжка на улици, градинки, обществени терени, възстановяване на ланшафт,
поддръжка на сгради, охрана, социални
дейности, работник озеленяване в селата Цонево, Партизани, Красимир, Комунари, Боряна, Величково, Камен дял
, Лопушна и гр.Дългопол.

В „ Аварийно спасителни дейности” 245
лица за 6-месечна заетост, на 4-часов работен ден бяха ангажирани със зимната поддръжка на улици, площади и обществени терени. Усвоени средства по
програмата - 216 295,88 лв.

Изкарах курс по градинарство и работех в Къщата на културата на 4-часов работен ден. Беше ми хубаво, чувствах се полезна. Полагах грижи за цветята и поддръжката на къщата.
Когато съм на работа съм полезна за обществото и съм поуверена в себе си. Бих искала да продължавам да работя.

общественополезни дейности, свързани с пенсионерските клубове на територията на община Дългопол. Лицата
изпълняващи дейността „организатор
дейности” в пенсионерските клубове
оказват благотворно влияние върху активния живот на хората в трета възраст
и хората с увреждане като ги подпомагат за интегрирането им в обществения
живот в общината. Усвоените средства
по програмата са 21 873.50 лв.
През 2013 г. в община Дългопол по Закона за насърчаване на заетостта са назначени 4-има безработни нискообразовани лица за 6-месечна заетост на
8-часов работен ден на длъжност „готвач” в Домашен социален патронаж - гр.
Дългопол, 1 лице до 29 години за 6 месеца на 7-часов работен ден в кметство
с. Цонево на длъжност „Организатор
дейности”, 3-ма с придобита професионална квалификация „готвач” и „Техник лесничейство” са назначени в ЦДГ
”Щастливо детство” - с. Медовец и Детска градина „Теменужка” - с. Поляците, и съответно „Техник лесничейство” в
отдел „Управление земи и горски фонд”.
До края на м. януари 2014 г. още 27 безработни лица изпълняваха в продължение на 9 месеца при 8-часов работен ден
дейностите: работник поддръжка на
пътища, градинар, общ работник поддръжка на сгради в гр. Дългопол и селата Величково, Поляците, Цонево, Партизани, Лопушна, Рояк, Аспарухово,
Медовец и Камен дял.

Златка Жекова

Преминах успешно курс по цветарство и получих квалификация „Озеленител”. Бяхме в помощ на Община
Дългопол. Почиствахме града, грижехме се да го направим уютен, чист и приветлив за отмора. Бяхме
голяма и задружна бригада. Все едно се бяхме върнали
във времето на нашите деди, които са работили неуморно, въпреки малкото пари. Искам отново да работя за благото на нашия град. Да се сплотим, да забравим злоба и алчност и да дадем пример на младите. Да
работим, да работим, докато се уморим. Да съчетаем
работата си с любов към всичко, което е край нас.
Румяна Манолова Жекова

дръжка на сгради, охрана, поддръжка
на спортни съоръжения,копач на гробове, портиер, товаро-разтоварни, разносвач, се осъществяваха в гр.Дългопол
общинска сграда, Спортна площадка в
гр.Дългопол, гробищен парк в гр. Дългопол, с. Цонево – стадион, гробищен
парк, Величково - гробищен парк, с.
Комунари - охрана кметство, с. Медовец -гробищен парк, охрана кметство,с.
Партизани – гробищен парк, портиер кметство, с. Рояк - гробищен парк, с.
Аспарухово - охрана кметство, с. Поляците - поддръжка кметство. Усвоените
средства са в размер на 154 663.47 лв.
По същата програма през 2013 г. трудова реализация получиха 6-има безработни лица с 9-месечна заетост на
8-часов работен ден. Назначените лица
преминаха през обучение на работното
място от наставник. Дейностите разносвач, портиер, общ работник поддържане на сгради, общ работник товаро-разтоварна дейност, копач на гробове се

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.6 от Наредбата за ОВОС, „АЛИНВЕСТ 2014” ООД, гр. Дългопол уведомява заинтересованите лица за своето инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за съхранение и преработка на плодове и зеленчуци с капацитет 20 тона суровина на ден”, в ПИ №158 и ПИ №160, в УПИ
Х, кв.23 по плана на с.Цонево. Информацията по Приложение 2 към Наредбата за ОВОС е достъпна в Община Дългопол и Кметство Цонево.
Жалби, мнения и препоръки се приемат в РИОСВ – Варна, ул.”Ян Палах” №4.

Наети са и 14 безработни лица с увреждания за 24-месечна заетост на 8-часов
работен ден в дейности - сътрудник охрана, координатор дейности, оператор
парни и водогрейни съоръжения и сътрудник социални дейности. Финансовите средства разходвани през годината
възлизат на 30417,71 лв.

По проект „Ново начало – от образование към заетост” 11 безработни млади
хора до 29 години придобили специалност по определена професия бяха ангажирани за 6-месечна заетост на 8-часов работен ден . Усвоени средства 35
153.41лв.
Регионалната програма за заетост на
община Дългопол за 2013 г. бе насочена към хора с увреждания и безработни
над 50 години.
Сключени са трудови договори с 10 безработни лица на длъжност „Организатор дейности” за 6-месечна заетост
на 8-часов работен ден. Основна дейност по програмата е изпълняване на

До края на м. февруари 2014 г. по същата програма работиха и 30 безработни
лица – 9-месечна заетост на 8-часов работен ден като работник поддръжка на
пътища и градинар в гр. Дългопол и с.
Цонево.
До края на м. март 2014 г. бе осигурена
заетост и на 23 безработни лица от уязвимите групи чрез обучение на работното място от наставник в гр. Дългопол
и селата Партизани и Лопушна. Усвоените средствата за работна заплата и
осигуровки на 80 лица са 315 030, 20 лв.
И през 2014 г. в община Дългопол ще
продължат да се прилагат мерките за
стабилизиране и насърчаване на заетостта.
От 1 март са новоназначени ? души на
6-часов работен ден като общ работник
с продължителност 9 и 10 месеца.
От 01 април са назначени 9 лица на 8-часов работен ден за срок от 6 месеца на
длъжност „работник-озеленяване” за
поддръжка на паркове и зелени площи
в Дългопол. В момента те засаждат над
1100 стръка облагородени и вкоренени
рози по централни алеи в общинския
център и покрай четвъртокласната пътна мрежа.
26 нови работни места ще бъдат разкрити за безработни лица от уязвимите групи – младежи до 29 години и
над 50-годишна възраст, чрез обучение
на работното място и последваща заетост за срок от 6 месеца на 8-часов работен ден. Наетите лица ще изпълняват
длъжностите - градинар, пътен работник, работник поддръжка на сгради в
гр.Дългопол и селата Медовец и Аспарухово.
Екип на Програми за временна заетост в
Общинска администрация - Дългопол:
Ръководител - Веселина Стоянова главен експерт ПВЗ
Недялка Маринова - ст. специалист ПВЗ
Дида Вълчева - счетоводител ПВЗ
Стойка Стоянова - организатор ПВЗ
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Общински вести
ПРОТОКОЛ №51

от заседание на Общински съвет – Дългопол, 18.02.2014 г.

С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0,
предвид изложеното в докладната и на основание: чл.
21, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, ОC - Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 51-1

1. Одобрява кандидатстването на община Дългопол
пред Предприятието за управление на дейностите по
опазване на околната среда с проект: „Изграждане на
канализационна и подмяна на водопроводна мрежи
по улици: ул. "Цар Самуил" /от о.т.9 до о.т.184/ , ул. "Л.
Каравелов" /от о.т.182, през о.т.184, о.т.185, до о.т.206/ ,
ул."Патриарх Евтимий"/ от о.т.206, през о.т.205, о.т.204,
о.т.202, до РШсъщ. м/у о.т.202 и о.т.201/ , ул."Софроний
Врачански" /от о.т.182 до РШсъщ. м/у о.т.182 и о.т.180/
, ул."Филип Тотю" /от о.т.185 до о.т.186/, ул.”Панайот
Хитов" /от о.т.186 до о.т.205/ гр. Дългопол, община
Дългопол.”
2. Приоритетност на проекта:
2.1. Проектът отговаря на приоритетите на „Регионален план за развитие на Североизточен район за периода 2014-2020 год.” за област Варна, в частта екология
т.17. /доизграждане на канализационни и подмяна на
водопроводни мрежи гр. Дългопол/
2.2. Проектът отговаря на приоритетите на „Регионален генерален план на обособена територия на „ВиК”
ООД, гр. Варна, като е включен в краткосрочна програма за реализация през 2014-2020 год.
2.3. Проектът е сред приоритетите в Общинския план
за развитие на Община Дългопол за 2014-2020 г.
2.4. Упълномощава Кмета на Община Дългопол да
предприеме всички необходими действия по подготовка и кандидатстване с описания проект.
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, на
основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет
- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 51-2

1. Общински съвет - Дългопол дава съгласие по линия
Поляците-Дългопол-Поляците, часът на тръгване от
гр. Дългопол да бъде променен от 12:00 ч. на 13:30 ч.
2. Възлага на Кмета на общината да предприеме всички законови действия по отразяването на промяната.

ПРОТОКОЛ №51

от заседание на Общински съвет – Дългопол, 28.03.2014 г.

С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на
чл. 21., ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, както и на основание чл.
42 във връзка с чл. 57, ал. 1 от ПОДОС, Общински съвет
- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 52-1

1. Избира Временна комисия за изготвяне на декларация от името на Общински съвет-Дългопол, във връзка с непредоставянето на отговори от страна на Общинска администрация.
2. В състава на комисията да бъдат включени ръководителите на политически групи и Председателят на ОбС,
който да бъде и Председател на Временната комисия.
3. Задължава Председателя на комисията да свика заседание на Временната комисия в деня на първият
предстоящ Председателски съвет на Общински съветДългопол.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, на
основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и
ал.5 от ЗУТ и чл.124б, ал.1 ЗУТ, Общински съвет - Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 52-2

1. Общински съвет - гр. Дългопол дава на Драгомир
Димитров Драганов разрешение за за изработване на
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 00789.202.515 от кадастралната карта на с. Аспарухово, общ. Дългопол, обл. Варна във връзка с промяна
предназначението му от земеделска земя в територия
за неземеделски нужди – за жилищно строителство и
одобрява задание за изработване на План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 00789.202.515 от кадастралната карта на с.
Аспарухово, общ. Дългопол, обл. Варна, 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 определените за това места в сградите на Община Дългопол и
Кметство – с.Аспарухово и да се публикува на интернет-страницата на общината и в местния вестник, и същото да се впише служебно в регистъра на общинската администрация съгласно чл.5 , ал.5 ЗУТ.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на
основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет
- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 52-3

ОТЛАГА за разглеждане на следващото заседание на
ОбС-Дългопол, докладна записка от Александър Александров – общински съветник, относно: Предложение
за изработване на Подробен устройствен план в УПИ
ХV-1307 в кв.120
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на
основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет
- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 52-4

Общински съвет-Дългопол определя стимулиране на
всеки кръводарител от общината за 2014 г. в размер
на 20/двадесет/ лева.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на
основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет
- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 52-5

Да отпаднат от списъка на длъжностите и лицата с право на транспортни разноски както следва:
1. Велислава Тодорова Ганева - Мл. спец. ТСУ - Аспарухово-Дългопол-Аспарухово
2. Снежана Бонева - Организ. и координатор „Автотранспорт” - Варна-Дългопол-Варна
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на
основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл.16, ал.4 от ПОДОС,
Общински съвет - Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 52-6

Приема отчета за дейността на Общински съвет и на
неговите комисии за 2013 г.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на
основание чл.21, ал.1,т.23 и ал.2, във връзка с чл.44,
ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет - Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 52-7

Приема отчет за изпълнението на Решенията на Общински съвет-Дългопол за периода 01.07.201331.12.2013г., съгласно Приложение №1.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на
основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет
- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 52-8

1. Приема отчета за дейността на „Медицински център
І – Дългопол” ЕООД през 2013 година.
2. Задължава ПК ”Финанси и бюджет” и ПК ”Здравеопазване и социални дейности” да инициират среща с ръководителите на бюджетните организации на територията
на община Дългопол и Управителя на „Медицински център І – Дългопол” ЕООД, във връзка с провеждането на
профилактични прегледи (трудова медицина).
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на
основание чл.21, ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински
съвет - Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 52-9

Приема отчет за изпълнение на Общинска програма за
закрила на детето за 2013 г.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на
основание чл.21, ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински
съвет - Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 52-10

Приема Общинска програма за закрила на детето за 2014 г.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на
основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет
- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 52-11

Приема Общинска програма за мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби за 2014 година.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на
основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с
чл. 15, ал. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда, както и с чл. 19, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет - Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 52-12-1

Приема Годишен отчет за изпълнение на Програмата
за опазване на околната среда за 2013г.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на
основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с
чл. 15, ал. 1 и 2 от Закона за опазване на околната сре-

да, както и с чл. 19, ал 1 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет - Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 52-12-2

Приема Годишен отчет за изпълнение на Програмата
за управление на отпадъците на територията на Община Дългопол за 2013 г.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на
основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка
с чл. 12, т. 1 от Закона за туризма, Общински съвет Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 52-13

Приема Годишен отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма на територията на Община
Дългопол за 2013 г.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на
основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА , Общински съвет - Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 52-14

Приема Общинска Програма за опазване живота и
здравето на децата в пътното движение за 2014 г.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на
основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА , Общински съвет - Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 52-15-1

Приема Отчет за изпълнение на общинска стратегия за развитие на социалните услуги на Община Дългопол за 2013 г.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на
основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА , Общински съвет - Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 52-15-2

Приема Годишен план за действие по изпълнение на
общинска стратегия за развитие на социалните услуги
в Община Дългопол/ планов период 2014 г.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на
основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с чл. 44, ал.1, т.7
от ЗМСМА , Общински съвет - Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 52-16

Приема информация във връзка с кандидатстване и
реализиране на проекти по оперативните програми на
Европейските фондове, съгласно Приложения №1.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на
основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, както и
чл.96, ал.2 от ПОДОС, във връзка с чл. 22з, ал. 1 от ЗНИ,
Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 52-17

Приема на първо четене Наредба за насърчаване на
инвестициите с общинско значение в Община Дългопол и издаване на сертификати клас В.
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5, на
основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.
124, ал. 3 от ЗПФ и чл.23, ал.5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 52-18

1. Одобрява компенсираните промени в източника на
финансиране, Приложения №8 и №9 към бюджета на
община Дългопол за 2014 г.
2. Възлага на Кмета на Община Дългопол да извърши
необходимите действия, свързани с изпълнението на
т.1 от Решението.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на
основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , Общински съвет
- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 52-19

1. Обезпечаване на населението на с. Цонево със съдове за смет и контейнери.
2. Неотложен ремонт с частично запълване на дупките
по главната улица от кв. „Яворово” до гара с. Величково.
3. Задължава Кмета на Общината да предприеме всички необходими законови действия по изпълнение на
Решението след влизането му в сила.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на
основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА , Общински
съвет - Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 52-20

1. Община Дългопол да кандидатства по проект „Интегрирана система за превантивни дейности за опазване на
горския потенциал от пожари, свързана с изграждане на
водоохранителни съоръжения, наблюдателни пунктове
и подобряване на достъпа до горските територии на община Дългопол” по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”
по„Програма за развитие на селските райони”2007-2013 г.
2. Проектът е заложен за реализация в Общинския
план за развитие 2014-2020 г.

3. Упълномощава Кмета на Община Дългопол да предприеме необходимите действия във връзка с кандидатстване по проект „Интегрирана система за превантивни дейности за опазване на горския потенциал от
пожари, свързана с изграждане на водоохранителни
съоръжения, наблюдателни пунктове и подобряване
на достъпа до горските територии на община Дългопол” по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” по „Програма за развитие на селските райони” 2007-2013 г.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на
основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински
съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 52-21-1

1.Отпуска еднократна помощ на Пенка Люцканова Николова – жител на гр.Дългопол, в размер на 50 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко
необходимо във връзка с изпълнение на решението.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на
основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински
съвет – Дългопол прие

РЕШЕНИЕ 52-21-2

1.Отпуска еднократна помощ на Бейсим Гюнайдинов
Бейсимов – жител на гр.Дългопол, в размер на 100 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко
необходимо във връзка с изпълнение на решението.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на
основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински
съвет – Дългопол прие

РЕШЕНИЕ 52-21-3

1.Отпуска еднократна помощ на Радостина Калоянова Радева – жител на гр.Дългопол, в размер на 200 лв.
2. Отпуска еднократна помощ в размер на 600 лв. за
дейности по погребението на Радостина Калоянова Радева – жител на гр.Дългопол.
3.Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко
необходимо във връзка с изпълнение на решението.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на
основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински
съвет – Дългопол прие

РЕШЕНИЕ 52-21-4

1.Отпуска еднократна помощ на Петър Иванов Петров
– жител на гр.Дългопол, в размер на 300 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко
необходимо във връзка с изпълнение на решението.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на
основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински
съвет – Дългопол прие

РЕШЕНИЕ 52-21-5

1.Отпуска еднократна помощ на Райко Ангелов Йорданов – жител на гр.Дългопол, в размер на 100 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко
необходимо във връзка с изпълнение на решението.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1,
на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 52-21-6

1. Отлага за разглеждане на едно от следващите заседания, заявление с вх.№ОС-60 /17.02.2014 г. от Мехмед
Саидов Мехмедов, жител на с. Рояк.
2. Отлага за разглеждане на едно от следващите заседания, заявление с вх.№ОС-73/05.03.2014г. от Ставри
Атанасов Радев, жител на с. Величково.
3. Отлага за разглеждане на едно от следващите заседания, заявление с вх.№ОС-70/28.02.2014г. от Тамара
Кръстева Трифонова, жител на гр.Дългопол.
4. Отлага за разглеждане на едно от следващите заседания, заявление с вх.№ОС-14/14.01.2014г. от Михаил
Иванов Стоянов, жител на с. Величково.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3,
на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 52-21-7

Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Заявление с вх. № ОС-1/02.01.2014 от Димо Атанасов
Янакиев от гр. Дългопол
2. Заявление с вх. № ОС-4/06.01.2014 Любица Георгиева Димитрова от гр. Дългопол
3. Заявление с вх. № ОС-15/15.01.2014 г. от Ружди Юсуф
Хасан от с. Цонево
4. Заявление с вх. №ОС-62/17.02.2014 от Ангел Стоянов
Живков с. Цонево
5. Заявление с вх.№ОС-68/21.02.2014г. от Радка Атанасова Маринова от гр. Дългопол
6. Заявление с вх. №ОС-69/28.02.2014 г. от Ангел Василев Василев от с. Сава
7. Заявление с вх. №ОС-74/05.03.2014г. от Емил Василев Николов от гр. Дългопол
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Кампания

ЗАЕДНО НА 26 АПРИЛ!

ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0238
„Заедно към знание”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ НАШАТА ОБЩИНА
ПО-ЧИСТА, ПО-ЗЕЛЕНА И КРАСИВА

Инвестира във вашето бъдеще!

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТ 1 ”ОБУЧЕНИЕ
НА УЧИТЕЛИ”
ПО ПРОЕКТ
„ЗАЕДНО
КЪМ
ЗНАНИЕ”
ПРИКЛЮЧИ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ДЕЙНОСТ
1”ОБУЧЕНИЕ
НА УЧИТЕЛИ”
ПО
ПРОЕКТ „ЗАЕДНО КЪМ
ЧрезЗНАНИЕ”
модул „Приобщаващо
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”Традиции,празници
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учебКатедра
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среда, в т.ч.
в мултикултурна;
да се
Предстои
издаване на удостоверения
на участниците в обучението.
предоставят на участниците теоретични и практически инструменти за прилагане на добре работещи образователни практики.
Цел на модула „Включване на семейството” беше да се разширят знанията
на учителите за изграждане на модели Обучението на учители беше проведено
за сътрудничество между семейството от доц. д-р Наталия Витанова - преподаи детската градина; да се уважава кул- вател в Катедра „Педагогика и управлеТози документ e създаден в рамките на проект "Заедно към знание", с финансовата подкрепа на Оперативна програма
турното
разнообразие;
да се формират
на образованието”
към
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на човешките
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чрез Европейския
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се носи
от
Община Дългопол иипри никакви
обстоятелства не може
да се приема, чеПредстои
този
практически
умения
за
изработване
коп
Константин
Преславски”.
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
прилагане на стратегии и подходи за ра- издаване на удостоверения на участнибота със семейството.
ците в обучението.

Н

ПЕТЪК, 25 АПРИЛ 2014

Община Дългопол призовава всички
жители на населените места, представители на частния бизнес и
граждански организации по
места да се присъединят в кампанията „Да изчистим България
за 1 ден” на 26 април 2014 г.
Нека да покажем че сме способни
да се грижим за средата, в която живеем, така както се грижим за себе си.
Участниците, заявили желание
за включване в инициативата към момента, ще почистват
следните местата на територията на община
Дългопол:
СОУ „Св. Климент
Охридски” - град Дългопол – района на училището и съвместно с Общинска администрация – Дългопол следните
места: района на градския стадион, деретата в границите на гр.Дългопол, градския парк, детска площадка „Кирил и
Методий”, района на бившето училище в
северната част на гр.Дългопол, района на
бившия Бетонов възел
НУ „Иван Вазов” - град Дългопол –
местността „Бежината” – в северните
покрайнини на гр.Дългопол
ЦДГ „Детелина” - град Дългопол – в
двора на детската градина и района около детската градина
ОУ „Митко Палаузов” - село Лопушна – района на училището, местност
„Бърза тарла”
ЦДГ „Първи юни” - село Партизани

– двора на детската градина и района
около двора на детската градина
ОУ „Христо Ботев” - село
Партизани – двора на училището и спортните площадки
ЦДГ „Щастливо детство” село Медовец – двора на детската градина и района около
детската градина
СОУ „Назъм Хикмет” - село Медовец – района на училището, селския
парк
ОУ „Васил Левски” - село Поляците – двора на училището и местността „Дикилиташ”
ОУ „Христо Ботев” село Цонево – района
на училището
ЦДГ „Пролет” - село Цонево – в двора на детската
градина и района около детската градина
ОбА – Дългопол – в района на градския стадион, деретата в границите на
гр.Дългопол, градския парк, детска площадка „Кирил и Методий”, района на
бившето училище в северната част на
гр.Дългопол, района на бившия Бетонов възел
Голямата хурка – района на моста до природна забележителност „Чудните скали”
При възможност за осигуряване на
транспорт в зависимост от броя на
допълнително заявилите желание
участници, ще бъде организирано и почистване в района на „Водениците” –
село Сладка вода.

Европроекти

ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ ВЪЛНУВАТ
ЖИТЕЛИТЕ НА С. ЦОНЕВО
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ъзможности за финансиране с европейски средства на проекти за
образование и заетост бяха основната група въпроси, които жителите на
село Цонево поставиха по време на информационния ден „Реализирани европейски проекти през 2007-2013 г. в Област Варна и нов програмен период“.
Форумът беше организиран от Областния информационен център (ОИЦ) –
Варна и се проведе в кметството на село
Цонево на 9 април 2014 г.
На събитието присъстваха над 40 участници, сред които бяха хора от селото, безработни лица, представители
на местни фирми и Община Дългопол.
Сред гостите бяха заместник-кметът по
образованието Цвета Костова, секретарят на общината Кинка Балинова и кметът на с.Цонево Георги Савов.
По време на информационния ден експертите на ОИЦ-Варна представиха конкретни резултати от изпълнени проекти по оперативните програми
във Варненска област и новите възмож-

ности за европейско финансиране през
програмния период 2014-2020 г.
Най-голям интерес предизвика стартирането на собствен бизнес от безработни лица с подкрепата на европейски
средства. Сред останалите акценти бяха
мерките за младежка заетост, стажове,
обучения за безработни и заети лица.
Друга тема бяха дейностите на клубове
за извънкласни и извънучилищни дейности, създадени с европейско финансиране, както и проекти за образователна интеграция. Последвалата дискусия
се фокусира върху приоритетите в новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и заложените в нея мерки за повишаване на
качеството за образованието във всички сфери на образователния процес.
Срещата е част от серия информационни събития в общините на Варненска
област, които Областният информационен център-Варна провежда в периода
от 2 до 16 април 2014 г.
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Внимание!

Д

НОВИ ТЕЛЕФОННИ ИЗМАМИ И В ДЪЛГОПОЛ

вама възрастни жители на община Дългопол
са станали жертви на телефонни измамници
от началото на годината. За новите сценарии
и опасните последици алармира Мирослав Петров –
инспектор в Участък Полиция - гр. Дългопол.
ОД на МВР апелира към гражданите в активна възраст, да не спират да предупреждават
възрастните си близки, че измами, по-често
телефонни, се случват.
Желателно е да им разказват описаните по-долу схеми и да им обясняват как да реагират, ако се опитат да
ги измамят.
Последните регистрирани са ожилени в Дългопол по схемата „получаване на колетна пратка”.
Тя започва с обаждане от непознат и съобщава, че имате колетна пратка от чужбинаq съдържаща голяма сума пари /20-30 хил. лева или
евро/ или златни накити на голяма стойност.
Колетната пратка обаче, е задържана в „полицията” или „митницата” и за да се освободи е
необходимо на куриер да се предадат между 5-6
000 лв. Измамниците са склонни да намалят сумата неколкократно – до около 1000 лв. В противен случай пратката се конфискува в полза
на държавата.
С Вас се свързва „куриера” и уговаря среща /обикновено/ на оживено обществено място. След
като вземе парите предава „пратката” като
уговорката е същата да не се разопакова преди
да са предадени парите.
Най често предаденият и добре опакован „колет” съдържа …сухи пасти.
Участък Полиция в гр. Дългопол съветва да обърнем
внимание на своите възрастни близки, да не пропускаме да ги предупредим за възможността да станат жертва на измамници по телефона, да им обясняваме спокойно как да реагират и да действат.
Така, заедно да се опитаме да предотвратим реализирането на подобен род престъпления, преди да са се случили.
Най-разпространените схеми (сценарии) за
извършване на този род престъпления:

СПЕШНА ОПЕРАЦИЯ
На домашния Ви телефон се чува плачещ глас, оставя впечатление, че е на Ваш близък или роднина. След това мъж се представя за лекар и Ви съобщава, че Ваш близък е пострадал и е необходима
спешна операция, за която е нужна голяма сума.

КАК ДА РЕАГИРАТЕ
Веднага позвънете на тел. 112 (избира се безплатно).
Свържете се с близки, роднини, съседи.
Не се съгласявайте да давате никакви пари на ръка, не
съобщавайте лични данни (име, ЕГН или адрес) или
банкови сметки.

ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИЯ
На домашния си телефон получавате обаждане, че Ваш близък (син, внук, племенник) е задържан в полицията, защото е предизвикал катастрофа, при която е загинал възрастен човек
или дете. Дават Ви телефонен номер, за да се
свържете с “полицай”, “следовател” или “адвокат”, който потвърждава, че Вашият роднина
е задържан.
КАК ДА РЕАГИРАТЕ
Веднага позвънете на тел. 112 (избира се безплатно),
за да проверите дали има такава катастрофа и дали Вашият роднина наистина е задържан.
Свържете се с близките си.
Не се съгласявайте да давате никакви пари на ръка –
гаранциите се заплащат по банков път.

ПЕЧАЛБА ОТ ТОМБОЛА ИЛИ ТЕЛЕВИЗИОННА ИГРА
На мобилния Ви телефон се обажда енергичен
глас, който се представя за служител на мобилен оператор. Информира Ви, че сте спечелили
голяма парична награда (няколко хиляди лева)
или че сте определен за участие в томбола или
лотария за черна и бяла техника. За да получите печалбата, Вие трябва да закупите ваучер
(билет, талон, купон).
КАК ДА РЕАГИРАТЕ
Препоръчваме Ви да не участвате в никакви форми на
игри и договорки, предполагащи закупуване на ваучери и
диктуване на кодовете за активирането им на лица, които не познавате лично, независимо за какви се представят.

БАЕНЕ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА МАГИЯ
Извършват се от жени, обикновено възрастна
и млада, които обикалят по домовете под предлог, че търсят да купят стари дрехи, вещи или
хранителни продукти. В хода на разговора казват, че на собственика на жилището или на негов роднина е направена магия и те могат да я
развалят.

Актуално
ИЗГРАЖДАТ НАД 200
МЛЕКОСЪБИРАТЕЛНИ
ПУНКТОВЕ В СЕЛСКИ
ОБЩИНИ

ЖИВОТНОВЪДИ ОТ 16
ДЪРЖАВИ ПРИСТИГАТ
ЗА НАЦИОНАЛНИЯ
СЪБОР НА ОВЦЕВЪДИТЕ

Зам.-министърът на земеделието и храните Явор Гечев участва в работна среща в Разград
по проблемите на аграрния
сектор. На форума Гечев обяви, че Разград и Смолян ще са
пилотни региони по създаване
на млекосъбирателни пунктове, каквито на по-късен етап ще
има в 200 населени места в отдалечените и труднодостъпните райони на страната.
Изграждането на пунктовете
ще се финансира от държавата с 20% участие на общините,
след старта им дребните животновъди ще плащат символични вноски за участието си в
тях, заяви още Гечев, цитиран
от Дарик радио. Общият бюджет е в размер на 50 милиона
евро.
Сдруженията ще действат като
кооперативи, по френски модел, млякото на производители от общината ще се събира на
едно място и ще се търгува заедно.

Животновъдни асоциации от
16 европейски държави ще се
включат в третото издание на
Националния събор на овцевъдите, който ще се проведе от
3 до 6 май край Петропавловския манастир до град Лясковец. Това съобщи на пресконференция Симеон Караколев,
председател на Асоциацията на
млечните овце (НАРСПБМ) и
организатор на събитието.
Асоциации на животновъди от
Румъния, Сърбия, Македония,
Грузия, Чехия, Словакия, Словения, Унгария, Молдова, Турция, Украйна, Австрия, Полша,
Беларус, Русия и Испания вече
са потвърдили, че ще присъстват на Събора по покана на организаторите от Асоциацията
на млечните овце.
На 5-ти май ще се проведе
Кръгла маса между български
фермери и животновъдни организации и делегациите от останалите европейски държави,
съобщи още Симеон Караколев.

Националният събор на овцевъдите се превърна в едно от найголемите аграрни събития не
само в България, но и на целия
Балкански полуостров и тази година той ще бъде още по-мащабен. Тази година изложбената
площ и шатрите на събора ще се
разполагат на 80 кв.м. За първи
път са наети и 120 дка непосредствено до изложбената площ,
които са определени за паркинг.
В рамките на събора ще се проведе Национално изложение
на Плевенска черноглава овца;
Изложение на породисти овце,
кочове, агнета и кози; Национален селекционен преглед на
Каракчанско куче; Състезания по теглене на товари с коне
тежковози; атракции и състезания по доене, стригане и обезкостяване. Ще бъде представена селскостопанска техника и
оборудване за животновъдни
ферми от Тайтън Машинъри
България. Ще се проведат още:
изложения на биологични и
традиционни храни; занаяти и
музейни експозиции, свързани
с овцевъдството; народни борби; кулинарни шоу програми,
народни веселби и нестинари.

“ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ”
И “РЕМОНТ НА ЖИЛИЩЕ ПО ПРОГРАМА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ” И “НАЕМАНЕ НА
КВАРТИРА”
Тези престъпления започват като измами и
се довършват като кражби.
Как да се подготвите
• Потърпевшите са на такава възраст, че не могат да вникнат в случващото им се по телефона. За това, всички
техни близки трябва да ги информират периодично,
като постоянно да им напомнят да не се доверяват на
лица от телефонни позвънявания, а да прекъснат връзката, изключвайки телефона от розетката;
• След това да позвънят на вратата на близък съсед и
от неговия телефон да се опита да позвъни на близък роднина или приятел, който да вземе инициативата в свои ръце;
• В никакъв случай гражданите не трябва да назовават имената и личните си данни, на когото и да било
по телефона;
• При всички случаи, когато гражданин е станал жертва на телефонна измама трябва незабавно да се обърне към най близкото РПУ. Това важи особено и за
неуспешните опити за измами, като трябва да се посочат всички подробности около случилото се (дата,
времеви период, през който е получено обаждането)
и др. Ако възрастта не им го позволява, техните близки трябва да подадат сигнала в полицията;
• На възрастните хора трябва да бъде обяснено, че по
телефона не биха могли да пострадат, ако затворят
слушалката или в директният разговор с измамникът
изрекат, че това е измамна схема за която са чували
по телевизията. Това обстоятелство ще накара мошеника да се откаже и да позвъни на друг „абонат”;
• Широката общественост трябва да се запознае и
с обстоятелството, че организаторите на този род
престъпна схема вземат мерки само за своята сигурност, като не се интересуват какво ще стане с техните помагачи, които относително често биват залавяни от МВР и понасят цялата вина за извършеното
престъпление.
Ако въпреки предпазните мерки, станете
жертва на измама по описаните схеми, незабавно се обадете на тел. 112 - избира се безплатно от всички телефони.

Празнична трапеза
АГНЕШКИ ШИШЧЕТА

Продукти: 1 агнешка плешка
За маринатата: 3 стръка лук,
1 стрък чесън, 1 к. ч. червено вино, 3-4 с. л. олио, 1-2 с.
л. пресен девесил, 1 ч. л. сух
джоджен, 1 ч. л. сол, 1/2 ч. л.
сух розмарин, 1/2 ч. л. червен
пипер, бял пипер
Как да си приготвим агнешки шишчета
Месото се нарязва на малки парчета, лукът и чесънът - на колелца. Поставят се в купа и се поливат с олиото. Месото се
подправя с джоджен, розмарин, сол, черен пипер, червен
пипер и девесил, залива се с червеното вино и хубаво се разбърква. Оставя се да отлежи в маринатата 10-12 часа. Маринованото месо се нанизва на шишчета. Шишчетата се изпичат на барбекю или грил тиган, като периодично се обръщат
и се мажат с маринатата.

АГНЕШКО С ЛИМОН

Необходими продукти:
500 г агнешки котлети, 1 гл.
лук, 3 скилидки чесън, сока
от 1/2 лимон, половин ч.ч.
вода, черен пипер
Как да си приготвим
агнешко с лимон
Котлетите се пържат в тиган, заедно с лука и чесъна, нарязани на ситно, до зачервяване на слаб огън. Добавя се сокът от лимона и водата, и се задушава под капак.
Източник: http://vkusnotiiki.bg
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Обичаи
ЛАЗАРСКИ ПЕСНИ И НАРИЧАНИЯ ЗАВЛАДЯХА
ДЪЛГОПОЛСКА ОБЩИНА ПРЕДИ ВЕЛИКДЕН

Н

акичени и нагиздени малките
лазарки огряха в слънчеви усмивки съботното утро в Дългопол. До обяд обхождаха къщите, търговските обекти и площадите и пееха за
здраве и за дълголетие на всички, които ги посрещаха. Облечени в празнични
носии и накичени с венци от пролетни
цветя лазарките възхваляваха стари и
млади, моми и ергени, а домакините ги
даряваха с яйца, парички и сладкиши.

В българската традиция Лазаровден
е празник на нивите, пасбищата и горите, но и празник на момичетата,
които след като лазаруват могат публично да се момеят, да се обличат и
държат така, че да ги харесват ергените, да имат любим и да се омъжват.
Девойките обхождат горите, реките и
ливадите. С песен навлизат в нивите
и пожелават богата реколта от раззеленилото се жито.

Православен календар

СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ (ГЕРГЬОВДЕН)

Е

дин от най-почитаните светии в България е Свети Георги Победоносец. Той
е покровител на земеделските стопани. В деня
преди Гергьовден селяните забиват в средата
на нивите си раззеленил
се клон от бук, за да шумят и изкласят житните
класове и другите посеви да дадат добра реколта. На вратата на всяка
къща се закачват букови
клонки, разцъфтял глог,
люляк или други цъфнали храсти. На Гергьовден
домакините окичват чешмите и кладенците със зеленина и пускат в котлите с вода стрък коприва за
здраве.
Гергьовден е един от найголемите стопански празници на българите, който поставя началото на
новата трудова година. В
наши дни се чества като
Ден на овчаря, защото
според народните представи св. Георги е покровител на пастирите. В народните песни за него се
пее с любов и уважение,
а самият светец се окачествява като “хубав”,
“зелен” и “милен”. Още в

ранно утро на празника
жените и децата събират
свежи цветя по поляните и кичат с тях вратите и
прозорците на къщите си.
Събират роса от тревите
и се мият с нея за здраве.
Стопаните отиват с шарен колак при кошарите
и издояват първото мляко. В менчето пускат пари
и здравец, за да са млечни
овцете. През това време
всяка домакиня замесва
тесто и изпича специален
гергьовденски хляб - “кошара”, “харман” или “боговица”. Пластично украсява хляба, като върху
него моделира от тесто
овчаря с гегата и неговото

стадо. В чест на светеца покровител на овчарството, във всеки дом се коли
по едно мъжко агне. Около шията му се поставя
венец от цветя.. На дясното му рогче се запалва свещ. Агнето се прекадява с тамян, прочита му
се молитва и се коли пред
вратата. Кръвта му се излива в реката, за да “тече
берекетът, както тече водата” или в мравуняк, за
да се “плодят овцете като
мравките”. Кожата му се
дарява на църквата. Около обяд всички се събират на празнична трапеза
с печеното агне. Цял ден
се пеят песни, играят се
хора, организират се борби и състезания.
Гергьовден е също така
празникът на скотовъдите. По традиция на този
ден овчарите отвеждат
в църковния двор агне с
венче на рогцата. Свещеникът прочита празнична
молитва за здраве на хората и животните, и за добра реколта от нивите. По
традиция на празничната
трапеза на Гергьовден във
всеки български дом присъства печено агне или
ястие от агнешко месо.
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Великденски концерт

МЛАДИ
ТАЛАНТИ
ПРЕВЗЕХА
СЦЕНАТА
“Дверите широко отворете, празниците посрещнете!”

П

ят огън на приемствеността. Всички присъстващи видяха и обичая „Лазаруване”,
който е традиция за града ни. Като пролетна градина изглеждаше сцената при
изпълнението на малките танцьори.
С танцьорите от клуб за народни танци
“Ритми” завърши празничният концерт.
Зрителите станаха на крака и запяха
“Многая лета” след последните думи на
прекрасните водещи:
“Весели, добри бъдете, и на Бога се молете за любов, за здраве и живот, за нас
и нашия народ!”
В празничната програма участваха колектив за художествено слово, детско
експериментално театрално студио, детски танцов колектив, детска фолклорна група, женска фолклорна група, клуб за
Пролет пукна, та посипа
народни танци “Ритми”
вред ливади и градини.
и колектив за модерни
Зелен губер с пъстро цвете.
танци. За настроението
Да го бере малка мома,
допринесоха още водена вит венец да го кърши.
щите Йоанна Цветанова
За Тодоровден на кушия
и Мишел Станимирова,
да накити суро конче –
индивидуалните изпълдълга шия, бързогонче.
нители - Весела ЛюбомЗа Благовец да запее
ирова и Денислав Стапесен звънка гласовита,
ниславов,
Кристиян
как се радва Божа майка,
Недев, Васил Добромиче ще роди млада Бога.
ров, Реджеб Исмаилов,
За лазарки да нагизди
Дамян Добромиров. Метънка риза, шита руба,
лодии на кавал изпълнивенче здравец и иглика.
ха малките музиканти
За Великден –
Илиян и Марти. Пубкръстов празник
ликата аплодира и изда нашари пъстри яйца,
пълнителите на народни
да омеси сладка пита.
песни Стилияна МилЗа Гергьовден да окичи
кова и Мария Румяновити люлки полюлейки,
ва, Анка Великова, Ненда се люшне на високо,
ка Мандикова и Радка
дор до небо, дор до Бога.
Калчева, както и колеДа извика малка мома,
гите им в рок-поп жанра
че ми й мило, че ми й драго,
- Александра Николаедето ми се пролет пукна,
ва, Стиляна Сансарджъ,
та нарони пъстро цвете
на свят ден, навръх празник, Алиса Викторовна, Силвия Николаева и Козмас
навръх празник,
Джероме.
навръх Великден!”

рекрасни са песните, приказките, мъдростите на нашия народ.
Те разкриват богатствата на една неписана история. Мъката и
радостта се е обръщала в песни. Народът ни
умеел да разхубавява
живота си с много обичаи и празници. Слушали сме ги от нашите баби, а те от своите
и така през вековете
са дошли до нас старите мъдрости, дошли са
празниците, които се
тачат и до днес, защото в тях пулсира душата на българина. Пролетните празници са
свързани с идеята за
възраждащата сила на
природата – хората са
вярвали, че през този
сезон в природата се
събуждат и благоприятните и зловредните
сили. Те били убедени, че с помощта на магически сили, песни и
танци могат да омилостивят природата.
С тези думи в навечерието на най-големия християнски празник Великден
започна празничният концерт, в който участваха талантливите ни деца и самодейци от НУ “Иван Вазов”, СОУ “Св.
Кл. Охридски” и формите на любителско творчество при НЧ "Н. Й. Вапцаров
- 1896" - гр. Дългопол.
Час и четиридесет минути на сцената се
преплитаха фолклорното ни богатство с
песните и танците от нашето съвремие.
Час и четиридесет минути зрителите в
препълнената зала аплодираха изпълненията на всички участници.
Усмивките не слизаха от лицата на участници и на зрители.
На сцената своята артистичност показаха
малките самодейци от колектива за художествено слово, Хитър Петър, Настрадин
Ходжа и чорбаджиите. В изпълненията
на фолклорните групи от най-малките, до
най-големите се прокрадна неугасващи-

Ася Демирова

Млади туристи

УЧЕНИЦИ ОПОЗНАВАТ РОДНИЯ КРАЙ

Г

рупа ученици от СОУ „Никола Йонков Вапцаров” - с. Суворово посети Исторически
музей – Дългопол на 2 април тази
година. Петокласниците и шестокласниците от кръжок „Изкуство,
култура, традиции” към местното
читалище „Пробуда-1896”, водени
от уредника на Историческия музей
в Суворово Росен Петров, разгледаха с голям интерес експонатите,

изложени във витрините на археологическата и етнографска зали на
музея. Доволни, след като получиха
печати в своите пътеводители, учениците се отправиха да разгледат
природната забележителност „Чудните скали” около Аспарухово.
Това е първата група, посетила нашия
музей по регионалния проект „Опознай родния край. Варненска област
– 20 туристически обекта”, органи-

зиран по инициатива на БТС и Областна управа - Варна, съвместно с
туристическите дружества и училищата в областта. От Община Дългопол в проекта участват Исторически
музей - Дългопол под №16 и природните образувания „Чудните скали” с.
Аспарухово. Младите туристи, които
съберат максимален брой печати на
туристически обекти, ще получат специална значка „Опознай своя роден
край” и възможност за участие в организирана томбола с награди.
Илиян Илиев, ИМ- Дългопол
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ЗАВЕТ

Поезия
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ОТБЕЛЯЗАХА ПРАЗНИКА НА РОМИТЕ В ДЪЛГОПОЛ
Легенди за ромите и приказки за ромската общност разказаха
Наско, Златка, Паскал и децата от НУ “Иван Вазов”. Като цветна дъга изглеждаха момичетата от групата за ромски фолклор
към училището. Очичките им грееха и усмивките не слизаха от
лицата им. Публиката ги награди с бурни аплаузи. На сцената
“врачка” предсказваше бъдещето на Ани, Пешо и Минка.

А ти растеш със всеки ден пред мен
и с всеки час по малко се отдалечаваш,
момчето се превръща във ерген,
а в мен детето малко си оставаш.

Понякога високо ще летиш,
наивно ще раздаваш любовта си,
но сине, знай, че щом се извисиш,
бъди готов и някога да паднеш.

С

празничен концерт бе отбелязан Международният
ден на ромите - 8 април в Дългопол. Пред зрителите в
препълнената зала на читалището участниците показаха какво са научили, какво знаят и какво могат. Водещите
Александър Люцканов и Атанас Димов се справиха чудесно с
поставената им задача.

Ранят ли те, безмълвно отмини,
недей допуска в себе си омраза,
сърце и съвест чисти опази
и пак бъди свободен като вятъра...
Но паднеш ли, тогаз се изправи,
отплата не търси за добрините!
Главата си достойно издигни,
дори, когато пълнят се очите...
Душата не променя своя цвят,
когато е обагрена с човечност,
по-ярка става, щом я опетнят,
по-слънчева, когато буря срещне.
A случи ли се ти да нараниш,
не се страхувай прошка да поискаш!
Човешко е, дори и да сгрешиш,
божествено, когато ти простиш.
Недей да съдиш, нито да виниш,
че който съди, пристан не намира.
За никого тежило не бъди,
а само там - където си обичан.

Колективите за модерни танци ни потопиха в магията на танца. В ролите на “баджанаците”, проф. Тазобедрев и Живко
Ахилесов се превъплатиха Калчо, Христо, Веско и Пламен.
Видяхме как се пътува в градския транспорт и как се учи азбуката. Аплодисментите за талантливите актьори дълго отекваха след техните изпълнения.

С добро и истина по пътя си върви,
любов дарявай, следвай свойто щастие!
Останеш ли и в мрака упорит,
достигнал си до своето причастие...

Спорт

БОРЦИ ЩЕ ПРЕМЕРЯТ СИЛИ
НА 1 МАЙ В ЦОНЕВО

Найденка Янчева

Тенис
ДЕНИСЛАВ ДЕНЕВ - ШАМПИОН НА ВАРНЕНСКАТА УНИВЕРСИАДА
участници, сред
които
представители
на
всички университети от
морската ни столица, се
включиха в 15-ата юбилейна Варненска универсиада
по тенис на маса, която се
проведе на 10 април тази
година.
Дългополският
състезател Денислав Денев разби конкуренцията
и спечели шампионската
титла в първото си участие
на този форум.
Доминирането на Дългопол продължи като втори
в надпреварата се нареди по-големият брат Добромир Денев. И двамата

Изненада за всички присъстващи бяха танците на момчетата,
които със своите изпълнения взривиха публиката. Водещите
призоваха и за надиграване, но за съжаление никой от публиката не се престраши да покаже своите танцови умения.
За всички любители на народни песни сладкогласната София Парушева изпълни “Ах, къде е мойто либе”,
“Ах, да знаеш”, “На сила хубост не
става” и ”Мъри, Ирино”. Като гостизпълнител в празничния концерт
участва и клуб за народни танци
“Ритми” при НЧ "Н. Й. Вапцаров 1896". Повече от два часа учениците от СОУ “Св. Кл. Охридски” и НУ
“Иван Вазов” и самодейци от НЧ
"Н. Й. Вапцаров - 1896" - гр. Дългопол изпълваха залата с много смях,
много танци и песни.
По традиция празничният концерт завърши с кръшно българско хоро, което продължи на градския площад. Пред читалището всички танцуваха и се веселиха с оркестъра от град
Варна. Извиха се хора, ръченици и специалния поздрав за
ромската общност - кючек.
Ася Демирова

Изгубиш ли се, пътя потърси,
ще бдя над тебе, мрака осветила,
бъди Човек и винаги помни,
завета, сине, с майчина закрила...

40
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Сцена

Стрелките пак отмерват своя ход
и времето тъй бързо отминава,
гори в сърцето майчина любов,
по-жарка от разпалена жарава.

Животът е отворена врата,
но пътят, сине, никак не е лесен...
Когато тръгнеш към човешките сърца,
е дълг да пазиш своята човечност.
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са представители на Икономически университет Варна. Трети се класира
Цветомир Янков от Медицински университет.
Състезателите бяха разпределени в 8 групи по 5
души като първите от всяка група играха финална 8-ца по система ''всеки
срещу всеки''. Това е втора шампионска титла за
Денислав в рамките на 10
дни като преди това на 3
април спечели титлата на
Икономическия университет. Силната игра на Денислав се затвърди и в последния кръг от Б група за
този сезон. След като по-

беди дългогодишните национални състезатели на
България за мъже Владимир Лалев (Луковит)
и Пламен Павлов (Горна
Оряховица).
В края на месец юни ще
се проведе баражът за попълване на Б група. Дългопол завърши на 7-мо
място и ще играе за запазване на мястото си в
престижната
републиканска лига. Съперници
на нашите момчета ще
бъдат отборите от Русе,
Шумен, София и Козлодуй. Два от тези пет отбора ще си гарантират участие в Б група.

Състезание по класическа борба ще имат възможност да
наблюдават жителите и гостите на с. Цонево на 1 май, по
повод традиционния землячески събор на селото. Записванията за участие в борбите на стадиона ще започнат от
10.00 ч., а началният час на схватките е 11.00 ч.
Своите умения ще демонстрират възпитаници на Спортното училище във Варна, състезатели на „Локомотив Варна 1993”, борци от с. Гроздево и гр. Долни чифлик в по
три категории:
• До 40, до 50 и до 60 кг за деца
• до 60, 80 и до 100 кг за мъже
Организаторите са осигурили присъствието на съдийски
състав и треньори.
Наградният фонд е осигурен от спонсори, а „баша” ще
бъде осигурен и връчен на победителя в най-тежката категория от управителя на „Агро Камчия” ООД, Йордан
Друмев.
След борбите ще бъде даден старт на традиционния мотокрос, който всяка година събира множество почитатели.

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА
Дългопол, ул. „Георги Димитров“ №105, тел 0517/22 185
e - mail: vestnik.glasat@gmail.com
Основател: Маринка Иванова
Издател: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Обичам те,
Камчийска долина
Андрей Германов
Обичам те, Камчийска долина,
на моето сърце зелена люлка
за твоите копринени сена,
за искрата на първата светулка.
За песните на малките моми
за пътищата в ясната далечност,
за Камчия, която в теб шуми
и ражда хляб, сълзи и вечност.
Обичам те, цъфтяща долина
за синьото на твоите простори,
за златото на твойта долина,
в която шетат мощните мотори.
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Признание

ВРЪЧИХА Х НАГРАДИ НА ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Обещано

ДЪЛГОПОЛ ЩЕ ИМА
ЗЕМЕРАЗДЕЛИТЕЛЕН ПЛАН

З

З

а десета поредна година Общински съвет - Дългопол проведе тържествена сесия,
за да гласува номинациите за Наградите „Община Дългопол” в системата
на предучилищно и училищно образование. В
деня на уникалния за света празник на духа и просвещението – 24 май , под
звуците на химна „Върви, народе, възродени”,
читалищната зала бе изпълнена с дейци на образованието и културата,
настоящи и бивши учители и ученици, граждани. Кметът на общината Маринка Иванова и

председателят на общинския съвет Николай Христов връчиха с празнична церемония почетни
статуетки, грамоти и парични награди на номинираните в 9 категории в
областта на образованието, културата, обществената дейност и спорта. С
едноминутно мълчание в
памет на наскоро напусналата ни Дияна Кунева
- учителка от НУ „Иван
Вазов” бе почетена посмъртно присъдената й
награда „Учител на годината в системата на основното
образование”.
Наградата получи дъщеря й – Ивелина Диянова.

Наградените директори
изразиха своята благодарност към кмета на общината за подкрепата и
за осигуряването на подходяща база и много добри условия за работа
както в училищата, така
и в детските градини, за
високата отговорност на
общинското ръководство
към подрастващите, към
тяхното образование, духовно и физическо израстване.
Празникът продължи с
тържествен концерт, на
който наградените ученически формации показаха най-доброто от своя
репертоар.

На 24 май отново пред нашите учители изричаме най-силните думи на благодарност.
На снимката : старите директори и учители на община Дългопол – от ляво на дясно :
Яна Денева, Недю Жечев, Параскева Вешева, Ангел Върбанов, Христо Балинов,
Христина Дойчева, Иванка Куртева, Гинка Неделчева, Мария Русева, г-жа Янчева,
Елена Ненова, Върба Жекова .

апочнали сме процедура и процесът е необратим. Това заяви неколкократно министър Греков в разговорите си с кмета на общината Маринка
Иванова и пред гражданите на Дългопол на 16 май 2014 г.
На срещата с гражданите присъстваха и
повече от половината народни представители на Коалиция за България от многомандатен изборен район Варна. Красимир Янков, Георги Андреев, Йорданка
Йорданова и Йордан Цонев потвърдиха
волята на законодателната власт в държавата да доведе този път докрай решаването на този наболял за дългополци
проблем с 20-годишна история.

а за Вашата община то е от жизнено важно значение.Липсата на земеразделителен план не е само Ваш проблем –
много е трудно да обясним пред Европа,
че за последните 20 години тук не е вложен нито един лев за преработвателни
предприятия, че традиционното за региона зеленчукопроизводство, овощарство и лозарство са сведени до минимум, че животновъдите нямат пасища
и че съществуват „бели петна”. Затова
е важно да направим земеразделителния план на Дългопол. Ние повече танкове и картечници няма да произвеждаме – нашите танкове и картечници ще
бъдат доматите и краставиците, които

От 1490 субекти на собствеността на земеделска земя в землището на Дългопол
в залата присъстваха представителите
на държавата в лицето на областния управител, на общината в лицето на кмета, и около 60-тина граждани с частна
собственост, повечето от тях- членове
на инициативния комитет за нов земеразделителен план на Дългопол.

произвеждаме, малките преработвателни предприятия, които сме заложили
за следващия програмен период, които
да намерят своят международен пазар
за свежо замразена, консервирана или
пастьоризирана продукция. Работим с
Вашата кметица, за да направим тук изпитателен център за производство на
чиста храна, в който да идват специалисти от цялата страна” – каза още в словото си земеделският министър.
На въпросите на граждани областният управител Иван Великов поясни, че
е изготвено възлагателното писмо за изработване на плана и е определен изпълнител – фирмата „Геопрециз инжинеринг”. В момента се прави експертна
оценка на предишните два нереализирани плана на възстановената собственост в землището на Дългопол.
Директорът на Областна дирекция „Земеделие” Георги Борисов потвърди наличието на разработено техническо задание за услугата, но подчерта, че в
момента работата зависи от общинската служба в Провадия, където се прави
анализ на всичката налична документация, който трябва да приключи в найкратък срок.

Настойчивостта на Вашата кметица,
която неведнъж е стояла с часове пред
моя кабинет, на областния управител и
на депутатите от Варненския район ме
задължиха да съм днес пред Вас – призна Греков.
„Земеделието е не просто приоритет –
то е кауза за настоящото правителство,

Следва на III страница
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Общински вести
ПРОТОКОЛ №53

от заседание на Общински съвет –
Дългопол, 25.04.2014 г.
С 16 гласа “ЗА”, ь„ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 1, на чл. 21., ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 53-1

Възлага на ПК ”Финанси и бюджет” да свика съвместно заседание с представители
на общинска администрация и кметовете
по населени места, във връзка с така направените предложения от тяхна страна за
актуализация на възнагражденията, в срок
до следващото редовно заседание на Общински съвет.
С 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 53-2

1. Приема информацията за готовността на
ВиК – Дългопол, за летен сезон 2014 г.
2. Задължава ВиК – Дългопол да бъдат
възстановени и изградени хидранти в дворовете на училищата и детските градини на
територията на община Дългопол, като се
съгласува с РЗ „ПБЗН”.
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 4, на основание чл.21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 53-3

Приема представеният отчет относно изпълнението на Годишен план за ползване
на дървесина от горските територии - собственост на Община Дългопол, приет с Решение № 34-5/28.06.2013г.
С 9 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 4, основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за Горите,
чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал.3 и чл. 7, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост,
и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 53-4

1. Приема Годишен план за ползване на
дървесина в горските територии - общинска собственост за 2014 г., съгласно приложение №1 към настоящото Решение;
2. Дава съгласие дейностите по дърводобив и подпомагане на естественото възобновяване в горските територии - общинска
собственост да бъдат извършени от правоспособни лица, наети от Община Дългопол;
3. Определя ползването на дървесината
от отделите / отдел 318, подотдел „Г” и отдел 319, подотдел „В” – землище с. Поляците/ от горския фонд - общинска собственост
за календарната 2014г., да се осъществи по
начините посочени в Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, а именно чрез добив и продажба на
добита дървесина;
4. В изпълнение на утвърдения лесоустройствен проект на Община Дългопол
през 2014г. да се извърши подпомагане
на естественото възобновяване на горите
чрез изсичане на подлес в отделите от Годишния план за ползване на дървесина за
2014г., като тези дейности да се извършат
заедно с добива на дървесина;
5. Определя цена за продажба на 1 м3 пр.
дърва за огрев, добити от общински горски
територии в размер на 53.00 лв. с включен
ДДС, заплатени на касата на общинска администрация, като в цената са включени разходите за транспорт от временния
склад до домовете на желаещите на територията на Община Дългопол;
6. Задължава и упълномощава Кмета на
общината да предприеме всички законосъобразни мерки за изпълнение на Решението.
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 4, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от

ЗМСМА и във връзка с чл. 123, ал. 1, т. 2 от
Закона за горите, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 53-5

1. Определя цена за паша на селскостопански животни в горските територии - собственост на Община Дългопол за календарната 2014г. както следва:
• За едър рогат добитък – 1,50 лв. с ДДС за
брой;
• За коне, катъри, магарета и мулета – 0,80
лв. с ДДС за брой;
• За овце – 0,30 с ДДС за брой;
• За свине – 2,00 лв. с ДДС за брой,
2. За заплатената цена Кметът на общината да издава документ на лицето, в който
да се посочват видът и броят на животните.
3. Задължава и упълномощава Кмета на
общината да предприеме всички законосъобразни мерки за изпълнение на Решението.
С 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 53-6

І. Общински съвет - Дългопол дава съгласие да бъдат осигурени и доставени безвъзмездно по 5 м3 пр. дърва за огрев от
гори - общинска собственост на ветераните от войните от Община Дългопол до домовете на правоимащите лица по списък,
който е неразделна част от Решението.
ІІ. Възлага на Кмета на Общината и го упълномощава да извърши необходимите
действия по изпълнение на Решението.
С 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 53-7

І. Общински съвет - Дългопол дава съгласие да бъдат осигурени и доставени без заплащане по 5 м3 пр. дърва за огрев от гори
- общинска собственост на Църковните и
Джамийските настоятелства на територията на Община Дългопол.
ІІ. Възлага на Кмета на Общината и го упълномощава да извърши необходимите
действия по изпълнение на решението.
С 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 53-8

І. Общински съвет - Дългопол дава съгласие да бъдат осигурени и доставени без заплащане по 5 м3 пр. дърва за огрев от гори
- общинска собственост на пенсионерските
клубове на територията на Община Дългопол.
ІІ. Възлага на Кмета на Общината и го упълномощава да извърши необходимите
действия по изпълнение на Решението.
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 4, на основание чл.21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 53-9

Приема отчет по изпълнението на „Програма за намаляване на популацията и трайното решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на Община
Дългопол” за 2013г.
С 9 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 4, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и
т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал.
4 и ал.5 от ЗНЧ, Общински съвет- Дългопол
прие:

РЕШЕНИЕ 53-10

Приема отчетни доклади от Читалищни
настоятелства на територията на община
Дългопол, за осъществените читалищни
дейности в изпълнение на програмата по
чл.26а, ал.2 от ЗНЧ и за изразходваните от
бюджета средства през 2013 г.
С 8 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 3, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и
т.24 от ЗМСМА, Общински съвет- Дългопол
прие:

РЕШЕНИЕ 53-11

НЕ приема Програма за развитие на чита-

лищната дейност на територията на община
Дългопол за 2014 г.
С 9 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 2, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от
ЗМСМА, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 53-12

Приема Общинска стратегия за развитие
на социалните услуги за деца и семейства
в община Дългопол 2014-2016 г.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 53-13

1. Отменя Решение №48-7-6/20.12.2013 г.
2. Дава съгласие за внасяне на предложение пред Министерски съвет за отпускане
на персонална пенсия на Живка Парушева
Георгиева, ЕГН 1047231152.
С 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.11
от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ и
чл.124б, ал.1 ЗУТ, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 53-14

1.Общински съвет - гр.Дългопол дава на
Станчо Петков Кръстев разрешение за изработване на Подробен устройствен план
- План за регулация и застрояване (ПУППРЗ) на поземлен имот с идентификатор 00789.30.528 от кадастралната карта на с.Аспарухово, общ.Дългопол, обл.
Варна във връзка с провеждане процедура по реда на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за промяна на предназначението му от земеделска
земя в територия за неземеделски нужди
– жилищна територия с отреждане на имота за „Дом за стари хора” и одобрява задание за изработване на План за регулация и
застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот с
идентификатор 00789.30.528 от кадастралната карта на с.Аспарухово, общ.Дългопол,
обл.Варна, 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 определените за това места в
сградите на Община Дългопол и Кметство –
с.Аспарухово и да се публикува на интернет
страницата на общината и в местния вестник и същото да се впише служебно в регистъра на общинската администрация съгласно чл.5 , ал.5 ЗУТ.
С 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.11
от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ и
чл.124б, ал.1 ЗУТ, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 53-15

1.Общински съвет - гр.Дългопол дава на
„САУЛУТЕ” ЕООД разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за „Външно елзахранване на
поземлен имот 024019, местност „Балар
Арда” в землището на с.Дебелец, общ.Дългопол” и Подробен устройствен план – Парцеларен план за „Външен водопровод до
поземлен имот 024019 на поземлен имот,
местност „Балар Арда” в землището на
с.Дебелец, общ.Дългопол” и одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за външно
елзахранване на поземлен имот 024019 и
Подробен устройствен план – Парцеларен
план за Външен водопровод до поземлен
имот 024019, което е неразделна част от
настоящото разрешение.
ПУП да се изготви в обем и съдържание
съгласно изискванията на Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържа-

нието на устройствените планове, както и
всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на
територията. Съгласно чл.128 ал.6 от ЗУТ
преди внасянето за одобряване проекта
да се съгласува със заинтересуваните централни и териториални администрации, а
при необходимост - и със специализираните контролни органи и експлоатационните
дружества по реда на чл. 121 ал. 2 от ЗУТ.
Да се представи Решение за преценяване
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда от РИОСВ-Варна на основание чл.93 ал.3
от ЗООС и чл.6 от Наредбата за условията и
реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото
решение 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 определените за това места в
сградите на Община Дългопол и кметства
– с.Цонево и Дебелец и да се публикува на
интернет страницата на общината и в местния вестник и същото да се впише служебно в регистъра на общинската администрация съгласно чл.5 , ал.5 ЗУТ.
С 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т. 23 от
ЗМСМА, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 53-16

1. Дава съгласие да се осигури пряко излъчване на Заседанията на Общински съвет-Дългопол.
2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме всички необходими действия по
изпълнение на Решението до следващото
редовно заседание на Общински съвет.
С 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 53-17

1. Изграждане на детска площадка в централната част на населеното място и безжичен интернет.
2. Осветяване на пътното трасе водещо до
ЖП гарата.
3. Частичен ремонт улица „Добри Иванов",
която свързва централната част със жп гарата.
4. Изграждане на обществена чешма в
централната част на селото.
5. Основен ремонт на обществената тоалетна, находяща се зад НЧ ”Д. Ив. Недев” и пускането и в експлоатация.
6. Задължава Кмета на Общината да предприеме всички необходими законови
действия по изпълнение на Решението
след влизането му в сила.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 3, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 1 от ЗУО и с чл.
92, ал. 1 и чл. 96 от ПОДОС, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 53-18

Приема нова Наредба №13 за условията и
реда за управление на отпадъците в Община Дългопол на първо четене.
С 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 53-19

1.Да се закупи или осигури на 1 брой компютърна конфигурация за нуждите на
кметство с. Красимир.
2.Задължава Кмета на Общината да предприеме всички необходими действия по
изпълнение на Решението след влизането
му в сила.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 3, на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от
ЗМСМА, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 53-20

1.Дава съгласие за изменение на ПУП – ПР
на УПИ ІІ-Комплексно жилищно строителство и клубове в кв.120, като от него се проектира улица с ширина 3,50м. до УПИ ХV-

1307 в кв.120
2. Възлага на Кмета на Общината да открие
процедура за изготвяне на проект за ПУП –
ПР.
С 6 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 6, на основание чл. 20, във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от ЗМСМА, чл.44, ал.1 и
ал.2 от Наредба №6 за реда за упражняване правата на собственост на Община Дългопол в търговските дружества с общинско
участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, Общински съвет Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 53-21

1. НЕ открива процедура за провеждане на
конкурс за възлагане на управлението на
„Медицински център І” ЕООД – Дългопол.
2. Във връзка с разпоредбата на чл.44, ал.
2 от Наредба №6 НЕ възлага на Председателя на Общински съвет-Дългопол да инициира и проведе консултации за съставяне
на работна група, която в срок до следващото редовно заседание на Общински съвет-Дългопол да изработи и предложи за
одобрение ред и условия за провеждане
на конкурс.
С 17 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1 и чл.23 от
ЗМСМА, както и чл.44, ал.2 от Наредба №6
за реда за упражняване правата на собственост на Община Дългопол в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански
дружества и в сдружения с нестопанска
цел, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 53-22-1

Създава Временна комисия в състав:
• Председателя на ОбС-Дългопол
• Ръководителите на групите общински съветници или техен представител
• Председателя на ПК «Здравеопазване и
социални дейности»
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1 и чл.23 от
ЗМСМА, както и чл.44, ал.2 от Наредба №6
за реда за упражняване правата на собственост на Община Дългопол в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански
дружества и в сдружения с нестопанска
цел, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 53-22-2

Избира Временна комисия в състав:
• Николай Христов – Председател на ОбСДългопол – Председател на Временната
комисия
• Даниела Костадинова – ръководител на
групата общински съветници от ПП ГЕРБ член
• Ферхан Хасан – ръководител на групата
общински съветници от ПП ДПС- член
• Васил Василев - ръководител на групата
общински съветници от БСП- член
• Борислав Николов - ръководител на групата общински съветници от ПП ДСБ- член
• Руска Иванова - представител на групата
общински съветници от ПП НДСВ- член
• Александър Александров – председател
на ПК «Здравеопазване и социални дейности» - член
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 1, на основание чл.21, ал.1 и чл.23 от
ЗМСМА, както и чл.44, ал.2 от Наредба №6
за реда за упражняване правата на собственост на Община Дългопол в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански
дружества и в сдружения с нестопанска
цел, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 53-22-3

Възлага на Временната комисия да предприеме всички законови действия по изпълнение на чл.44, ал.2 от Наредба №6 на
ОбС-Дългопол в срок до следващото редовно заседание на Общински съвет-Дългопол.
Продължава в следващия брой
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Ефективност

В ДЪЛГОПОЛ СТАРТИРА ТРЕТИ ПРОЕКТ ПО ОП „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”
действие върху целевите групи. Чрез разработването и прилагането в рамките на
проекта на Методология за разработване, мониторинг, оценка на изпълнението и актуализация на стратегически документи, общинската администрация ще се
На пресконференцията присъстваха и • Актуализиране на действащите стра- снабди с инструмент, който ще е прилоНови практикина Общинска админи- тегически документи в съответствие с жим във всички сфери на дейност на обпредставители
новите реалности
и актуалните
потребстрация
и Общински
съветповишават
–Дългопол.квалификацията
Общинските
служители
си чрез
интензивни
обучения
и свързани с оценка, разработващината,
ности
на
местната
общност;
Цели
на
проекта:
диалог
не и прилагане на общински политики и
• Включване на всички заинтересовани разработване на стратегически докумена 23.04.2014 г. (петък) от 16:00 ч. Обща цел:
в заседателната зала на Общин- Усъвършенстване на процеса на раз- страни в процеса на формулиране на по- ти. В процеса на оценка и актуализацията
ски съвет – гр. Дългопол се про- работване и прилагане на политики в литики и изработване на стратегически на стратегическите документи на общиИзгражданетои на
устойчива професионална
компетентност
на общинските
на Община
Дългопол, служители
чрез ната впредставителите на целевите групи
координация
с всички документи
веде пресконференция за стартирането партньорство
въвеждане
на
ефективни
механизми
за е ще придобият умения и оценка и анализ
страни.
община Дългопол
за по‐ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им
на проект „Усъвършенстване на проце- заинтересовани
Специфични
цели:
консултиране.
основна цел на проект „Ефективна и ефикасна администрация в община Дългопол”,
са на разработване и прилагане на пона сдокументи и политики.
Целева група:
Въвеждане на механизми
за
монитолитики в Община Дългопол чрез ефек- • регистрационен
номер А12‐22‐179 от 14 май 2013 г., финансиран безвъзмездно поРазработеният Общински план за рази контрол при изпълнение на стра- • Общинска администрация Дългопол
тивна координация и партньорство” ринг
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез витие на Община Дългопол (2014-2020),
по Оперативна програма Администра- тегически документи и политики в об- • Структури на гражданското общество в съответствие с националното законоЕвропейския
социален фонд.
Основни дейности:
Дългопол;
тивен капацитет”, Приоритетна ос І. щина
дателство и националните и европейски
1. Организация
и управление.
Проектът
се
реализира
в
рамките
на
12
месеца
и е на обща
стойност 52 339,10 лева.
•
Изграждане
на
административния
ка„Добро управление”, Подприоритет
стратегически документи, ще конкрети1.3. „Ефективна координация и парт- пацитет на общинска администрация 2. Изготвяне на методология за разра- зира целите на политиките за развитие на
ботване, мониторинг,
оценка
намарт
из- вобщината до 2020 г. с участието на висоза участие
в оценката,
формуньорство при разработване и провеж- Дългопол
Секретарят
на Общината
и двамата
заместник‐кметове
участваха на
17 и 18
пълнението и актуализация на стра- кички заинтересовани страни, което ще
и изработването на стратегидане на политики”, Бюджетна линия лирането
обучение
по „Форми на сътрудничество между
администрацията,
тегически
документи. граждански и бизнес
чески
документи;
BG051PO002/13/1.3-07.
структурира дейността в общината към
в Института
по публична администрация
София. На 31 на
март
и 1 април
3. Оценка на визпълнението
основОценка на действащите
стратегически
Участие в събитието взе екипът по уп- • организации”
постигане на измерими резултати, водените стратегически
документи
на щи до повишаване на общественото доотново в ИПА
по тематаза„Правна
на Граждански
процесуален
и процесите
тяхнотоуредба
раз- и приложение
равление на проекта, който подроб- документи
Община
Дългопол.„Гражданско
и съответствие
с национални
но изложи целите, дейностите, бюдже- работване
верие към общинската администрация.
кодекс” ще
се обучават главният
юрист и главният
специалист
4.
Актуализиране
на основните стра- Чрез актуализирането на стратегичета и резултатите, залегнали в проекта. исъстояние”в
регионални стратегии;
общината.
тегически документи на Община ските документи и разработването на
В обучението към ИПА ИТО ‐9 Електронни таблици
с MS EXCEL /напреднали/, което се
Дългопол.
нов Общински план за развитие в съпроведе в специално оборудвана зала в 5.
сграда
2
на
общинска
администрация
и
Разработване
на Общински
планна 20
ответствие
с новият програмен период
21 февруари взеха участие 11 служители, които
надградиха
актуализираха
познанията
за развитие
на иОбщина
Дългопол
2014 - 2020 ще доведе до насочване на
2014-2020
г.
усилията на администрацията в по-кони уменията си за ефективна работа със софтуерния
продукт.
Продължение от I страница Дългопол е едно от двете единствени
6. Информация и публичност.
кретни дейности. Описаното ще е предлища в страната, останало без земе- Проектът е на стойност 79 975,46 лева. Пе- поставка за по-уверено изпълнение на
Управителят на „Геопрециз инжине- зем
Изграждането на устойчив механизъм за прилагане и усъвършенстване на придобитите
ринг” Георги Райнов, който от години е разделителен план. Този факт лишава риодът на изпълнение на проекта е 9 месеца служебните задължения, водещо до поумения и ключови
компетентности
реализираненанапроекта
по‐ефективно
и ефикасно
от правото
да развиват заИзпълнението
и постиганеголяма удовлетвореност на самите слув течение на сагата, увери, че ако всички собствениците
активно
земеделие,
да
привличат
инвесизпълнение
на
задълженията
на
общинска
администрация
продължава
с
реализацията
то
на
неговите
цели
ще
има
трайно
въз- жители, но и на техните потребители.
административни, процедурни и финанда се ползват
от европейски
сови въпроси бъдат придвижени прио- титори,
на дейност
3 Обучения
за работасредсъс софтуерни продукти, възложена на изпълнител по
и
от
всички
други
възможности.
ритетно от министъра, депутатите и Об- ства
ЗОП „Смарт адвайзърс” ЕООД. Методите на преподаване са в съответствие с
в залата дадоха някои
ластна управа, то има всички шансове Присъстващите
изискванията на обучителните организации за провеждане на обучения за работа със
дългополци да имат своя план до две го- добри идеи, за да се избегне този риск.
ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0238
софтуерни
Всяко отземяобученията ще бъде с продължителност
30
„Заедно къмот
знание”
от тях бепродукти.
да се категоризира
дини. При едно условие обаче – този път Една
Проектът
се
осъществява
с
финансовата
подкрепа на
академични
часа.
да няма жалене, като това, което е про- та и след това да се комасира. Така хем
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
на земята,
хем няма
Отсе10вдигне
март 8цената
експерти
и служители
се обучават за работа ссъфинансирана
презентационен
софтуер
валило старите два плана. А това зависи ще
от Европейския
социаленза
фонд на Европейския съюз
Инвестира
вашето
има ощетени,
а всеки8 ще
спра- на големи масиви с информация
единствено и само от собствениците на данапреднали,
а други
– заполучи
обработване
MSвъвExcel
и бъдеще!
земята – от волята всеки един от тях.
ведливо
толкова,
притежавал.
анализиране
наколкото
данни сеMS
Access. Поради проявен
интерес
броят на
ВТОРАголям
ИЗЯВА
НА ЦЕНТРОВЕТЕ
ПО ИНТЕРЕСИ ПО ПРОЕКТ
обучаваните служители в този модул е увеличен, с което е постигнато надграждане на
„ЗАЕДНО
КЪМ ЗНАНИЕ” В ЦДГ ”ПЪРВИ ЮНИ” - С. ПАРТИЗАНИ
ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТ 1”ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ” ПО
заложените цели на проекта.
Презобучения
месец април
в ЦДГ,,Първи
юни“ екта,
на общинската адПРОЕКТ
КЪМ представители
ЗНАНИЕ”
Реализацията на дейност 4 Специализирани
в съответствие
със„ЗАЕДНО
задълженията
СЪОБЩЕНИЕ
- с. Партизани, бяха проведени втори- министрация, представители на училии отговорностите на служителите от общинската
стартира
на по
28, 29
и 30
те изяви администрация
на центровете по
интереси
ща,
директорът на детската градина и
Общинска администрация уведомява жителите на общиянуари
с
обучението
на
8
служители
на
ръководни
длъжности
в
общинска
проект,,Заедно
към
знание“на
Операръководители
на центрове.
на Дългопол, че започва кампанията за снабдяване с дърва
На
05.04.
и
06.04.2014
г.
в
хотел
„Миналият
век”гр.
Шумен
се
проведе третото обучение
тивна
програма
,,Развитие
на
човешкиадминистрация
в „Умения
за работа с нормативни документи (правна култура за
за огрев за отоплителен
сезон 2014-2015
г.
на учителите от детските градини-партньори по проекта на Община Дългопол по
те
ресурси“:
неюристи/
„. Обучението
изнесено, с откъсване
на служителите
от работната
среда, Целта на дейността е повишаване
Продажната цена на 1 куб.м пр. дърва за огрев
е в размер
на 53.00 лв.бес ДДС.
изпълнение
на дейност
1”Обучение
на учители”.
• Център
,,Заедно
рисуваме“,
с ръковос
цел
постигане
на
по‐ефективно
и
ефикасно
усвояване
на
знания
и
умения
от34 педагози за работа в мултикултурна
професионалната компетентност и квалификация на
В цената е включена стойността на дървесината, както и транспорт, товарене и
дител
Биннур
Мехмед-17.04.2014
г.малцинства.
детска
среда
и
с
родители
от
етнически
разтоварване до домовете на желаещите наДокументът
територията
на
община
Дългопол.
е създаден по проект „Ефективна и•ефикасна
администрация
община с
Дългопол“,
договор В рамките на три двудневни обучения
Център
,,Заедно
от впрофесионалните
векове“,
ръковоучителите
повишиха
си
компетенции
по три теми.
Дървата ще бъдат добити и извозени от общински
гори,
намиращи
се
в
земли№ А12-22-179/14.05.2013 г., който се осъществявадител
с финансовата
подкрепа на Оперативна
програма
Затие
Ахмед-23.04.2014
г.имаше
Модул
„Индивидуализация”
за
цел
да
се постави акцент върху
щето на с. Поляците.
«Административен капацитет» 2007-2013 г., съфинансирана
от Европейския
съюз
Европейския
• Център
,,Заедно
в разбирането
света
начрез
приказактуализирането
на
за индивидуализация в обучението; да се осмислят
Заплащането ще се извършва в стая №9, на втория етаж на сграда І2 /сграда на социален
фонд
ките“,
ръководител
Анифе Низам
ролитес на
учителя в приобщаваща
учебна среда, в т.ч. в мултикултурна; да се
бивше АПК/ за жителите на гр. Дългопол, а за останалите населени места – в
-24.04.2014
г.
предоставят
на
участниците
теоретични
и практически инструменти за прилагане на
сградите на съответните кметства.
добре
работещи
образователни
практики.
Повече информация можете да получите на телефони:
Активни
в дейностите
изЦел на модула „Включване на семейството”
бешеучастници
да се разширят
знаниятаи на
0517 22185, вътр.58 или 0882 38 08 44, Катя Пеева.
явите
по
проекта
са
и
родителите,
учителите за изграждане на модели за сътрудничество между семейството ите
трябва да
осъзнаят нуждата
на децата
детската градина; да се уважава културното
разнообразие;
да се формират
им
от
качествено
образование
за по-доОБЯВЛЕНИЕ
практически умения за изработване и прилагане на стратегии и подходи за работа
брата
им
реализация
и
социализация.
1. Община Дългопол на основание на имота за „Дом за стари хора”.
със семейството.
Екипът на центровете работи усилено
чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство 2.Община Дългопол на основание чл.124
Чрез модул „Приобщаващо образование” учителите трябваше да разберат смисъла
за създаването на условия за по-успешна територията съобщава, че на основа- б, ал.2 от Закона за устройство на тена приобщаващото образование като гаранция за осигуряване на децата равни
на социална реализация на децата от
ние чл.124а, ал.1 и ал.5 и чл.124б, ал.1 от риторията съобщава, че на основание
възможности за достъп до качествено образование; да се преодолеят
етническите малцинства чрез подобряЗУТ с Решение 53-14 от 25.04.2014 г. на чл.124а, ал.1 и ал.5 и чл.124б, ал.1 от
предразсъдъците и стереотипите в детската градина; да се изгради загрижена
,,Заедно
изучаваме
българване на условията в детската градина и
Общински съвет – Дългопол е одобре- ЗУТ с Решение 53-15 от 25.04.2014 г. на • Център
общност от партньори.
ски
език“,
с
ръководител
Атче
Еюб
мотивирането им за включване в обрано задание и е разрешено изработване Общински съвет – Дългопол е одобреВ програмите за повеждане на обучението бяха представени темите: ”Същност на
-25.04.2014
г.
зователния процес.
чрез възлагане от заинтересовани лица но задание и е разрешено изработване
индивидуализацията в обучението”, ”Роли на учителя в мултикултурна
,,Заедно спортуваме“, с ръна Подробен устройствен план - План чрез възлагане от заинтересовани лица • Център
приобщаваща среда”, синдромът ”Неприемане на другия”, ”Стереотипи и
ководител
Христина Стоянова
за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на Подробен устройствен план – Парцепредразсъдъци”, ”Интерактивни методи на работа в мултикултурна среда”,
-28.04.2014
г.
на поземлен имот с идентификатор ларен план за „Външно елзахранване на
”Традиции,празници и обичаи на различните етноси”, ”Дименсионален модел на
са етап от изпълнение на дей00789.30.528 от кадастралната карта на поземлен имот 024019, местност „Балар Изявите
човешкото поведение” и др. Разнообразните ролеви игри дадоха възможност на
3 „Създаване и функциониране на
с. Аспарухово, общ. Дългопол, обл. Ва- Арда” в землището на с.Дебелец, общ. ностучастниците
в обучението да разберат как хората от различни култури да разбират
по интереси”през три месеца
рна във връзка с провеждане процедура Дългопол” и Подробен устройствен план центрове
по-добре междукултурните различия и да се справят с тях, въпреки културите.
изява за всеки център. Изявите
по реда на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за промяна – Парцеларен план за „Външен водопро- по една
Обучението на учители беше проведено от доц. д-р Наталия Витанова - преподавател в
в празници за деца, родина предназначението му от земеделска вод до поземлен имот 024019 на позем- се превърнаха
Катедра „Педагогика и управление на образованието” към ШУ ”Епископ Константин
и учители.Предстои издаване на удостоверения на участниците в обучението.
земя в територия за неземеделски нуж- лен имот, местност „Балар Арда” в земли- телиПреславски”.
Техни гости бяха ръководителят на проди – жилищна територия с отреждане щето на с.Дебелец, общ.Дългопол”.
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ИЗПРАТИХА С ВСИЧКИ РИТУАЛИ ВИПУСКНИЦИТЕ НА СОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

П

о традиция в навечерието на най-светлия български празник – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост,
СОУ „Св.Климент Охридски” - гр. Дългопол изпрати ВИПУСК 2014. На церемонията в двора на училището присъстваха родители, роднини, приятели и
граждани от цялата община. Директорът Александър
Александров се обърна към зрелостниците с приветствени думи за успешното завършване и им пожела
здраве, дръзновение и бъдещи успехи. Развълнувана
от младите, прекрасни деца на Дългопол, „На добър
час по пътя на живота” им пожела и кметът на общината – г-жа Маринка Иванова.

със знаменосец Даниел Станиславов и асистентки
Айше Мехмед и Сиана Ангелова. Пред тях всеки един
от зрелостниците се поклони и за последно целуна
училищната си светиня.
Директорът на училището връчи грамоти за отличен
успех на абитуриентите, номинирани от класните си
ръководители - г-жа Милена Иванова – на ХІІ а и
г-жа Катя Василева – на ХІІ б клас.
Сред много аплодисменти и пред просълзените от радост очи на родителите, своите грамоти за отличен успех получиха:
Никола Веселинов Василев
Неделчо Валентинов Върбанов
Радослав Йовчев Рачев
Павлина Атанасова Димитрова
Денислав Добромиров Дойнов
Кристияна Тодорова Станева
Станислава Руменова Стоянова
Анна Генова Златева
Нела Минчева

С изключителна тържественост бе извършена церемонията по предаване на знамето на училището на
знаменосците от следващия випуск. Традицията е то
да се носи от най-достойните ученици. Досегашната
знаменна група със знаменосец Никола Веселинов и
асистентки Станислава Руменова и Павлина Атанасова предаде знамето на своите наследници от ХІ клас,

Отличия

НАГРАДА „ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ В СИСТЕМАТА НА
ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 2014”
В категория „Директор на годината в
системата на предучилищното възпитание” наградата „Община Дългопол в системата на предучилищното и
училищно образование” с Решение 541-1 се присъжда на г-жа Февзие Бекир
- директор на ЦДГ „Щастливо Детство” - с. Медовец.

В категория „Директор на годината в
системата на основното и средно образование” наградата „Община Дългопол в системата на предучилищното и
училищно образование” с Решение 541-2 се присъжда на г-н Халил Адем директор на Основно училище „Васил Левски” - с. Поляците.
В категория „Учител на годината в
системата на основното образование” наградата „Община Дългопол в
системата на предучилищното и училищно образование” с Решение 54-1-3
се присъжда посмъртно на Дияна Кунева. Наградата да бъде получена от дъщеря й Ивелина Диянова.
В категория „Учителски колектив на
годината в системата на предучилищното възпитание” наградата „Община
Дългопол в системата на предучилищното и училищно образование” с Решение
54-1-4 се присъжда на Учителски колектив при ЦДГ „Пролет” - с. Цонево.
В категория „Учителски колектив на
годината в системата на основното и
средно образование” наградата „Об-

щина Дългопол в системата на предучилищното и училищно образование” с
Решение 54-1-5 се присъжда на Учителски колектив при Основно училище
„Христо Ботев” - с. Цонево
В категория „Група, ученическа формация на годината в системата на основното и средно образование” наградата „Община Дългопол в системата
на предучилищното и училищно образование” с Решение 54-1-6 се присъжда
на група ”Модерни танци” - Основно училище „Васил Левски” - с. Поляците.
В категория „Ученик на годината в областта на учебната дейност” наградата „Община Дългопол в системата на
предучилищното и училищно образование” с Решение 54-1-7 се присъжда на
Атче Билял - Основно училище „Васил Левски” с. Поляците
В категория „Ученик на годината в областта на изкуствата и обществената
дейност” наградата „Община Дългопол в системата на предучилищното и
училищно образование” с Решение 541-8 се присъжда на Стелияна Тодорова - ОУ „Христо Ботев” - с. Цонево.
В категория „Ученик на годината в областта на спорта” наградата „Община
Дългопол в системата на предучилищното и училищно образование” с Решение 54-1-9 се присъжда на Юмер Юмер
– ОУ „Христо Ботев”- с. Партизани.

Г-жа Нина Михайлова – ръководител на хор за обработен фолклор към СОУ „Св.Климент Охридски”
връчи грамоти за активно и дългогодишно участие в
културно-масовата работа на училището на зрелостниците Силвия Великова, Деница Йорданова, Айджан Недим и Ебру Садула.
Не по-малко овации събраха и номинациите на НЧ
„Н.Й.Вапцаров” за изключителен принос и творчески
постижения, за които випускниците получиха сувенирни подаръци от секретаря на читалището г-жа Ася
Демирова.
Прощалното слово на випуска, сътворено и прочетено от Анна Генова Златева от ХІІ б клас, предизвика
мъничко тъга, последвана веднага от усмивки, бурна
еуфория, споделени големи и смели надежди, целувки
и много цветя. Щастливи родители, роднини и приятели бързаха да запечатат този магичен момент в
снимки за спомен.

ЗАГЛАВИЕ

У

ченици от Дългопол посетиха Европейския съд по правата на човека в Страсбург
През месец април клуб „Чуйте нашите гласове” към СОУ „Свети Климент
Охридски” посети Карлсруе, Германия,
където се проведе голямата проектна
среща на училищата партньори от четирите държави участници – България,
Германия, Турция и Ирландия. Проектът е по секторна програма „Коменски”
и се реализира с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси”. Четиринадесет
ученици и трима ръководители от училището участваха в мобилността.
Проектът е насочен към изучаване на
човешките права и най-вече правата
на детето и учениците вложиха много креативност към тази на пръв поглед
не толкова атрактивна за тийнейджърите тема. Всички работеха упорито,
за да се представим достойно на вечерта на презентациите, и това не са празни приказки. Филмът, който създадоха с много труд, беше оценен и децата
се почувстваха наистина удовлетворени от работата си. В 15-те минути видео са вложени часове упорит труд, малцина биха се замислили каква е цялата
процедура по изготвянето на подобен
продукт, започвайки от основната идея,
замисъла и заснимането на отделните
компоненти, работата по интервютата,
рязането и подбора на кадрите, сглобя-

Визита

ването и субтитрите, сценария, музиката и аудио записите. Разбира се, всичко това на английски език – работният
език на проекта.
Но това, което ни даде посещението в
Германия, е много повече от удовлетворение. Опитът от видяното и преживяното, общуването с хора от различни
националности, знанията за правата на
човека и за местата които посетиха учениците, впечатленията и емоциите ще
останат за цял живот. Едно от най-ярките преживявания беше посещението
в Страсбург, Франция, в Европейския
съд по правата на човека, където децата научиха много за неговото предназначение и функциониране от Ангелика
Нусбергер, германски върховен съдия
по правата.
Проектът не е приключил, той ще продължи и през следващата година. Предстои проектна среща на учителите тук,
в Дългопол, тя ще се проведе през месец ноември и подготовката си за нея
вече тече. Ще разчитаме на съдействието и идеите на хората от общността, за да
представим училището и града в най-добрата им светлина и да впечатлим гостите си от Германия, Турция и Ирландия.
А през месец април 2015 г. предстои мобилност в Ирландия, като акцентът ще
падне върху отговорностите и правата
по отношение на общуването в социалната мрежа, тема, която е изключително
актуална за съвременните млади хора.
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Прощални думи

ВИПУСК 2014
СОУ „СВ.КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ”
ГР. ДЪЛГОПОЛ

„Един неразделен клас, с радостни песни и мечти, дълго огласяше града след петия час…..”

Е

дин рефрен, познат на всички ни до болки, описващ нашия свят – светът на дванайсетите класове. Тази приказка започна в един ветровит ден
през месец септември, преди пет години. Тогава бяхме
деца – плахи, неуверени, изпълнени с колебание, дали
сме попаднали на подходящото място. Много скоро
осъзнахме обаче, че сме там, където трябва – в класната стая, под закрилния покрив на нашия втори дом, на
нашето училище.
Настъпи денят! Вече сме абитуриенти. Изградихме
се като хора и от деца се превърнахме в личности, достойни граждани на нашата Родина. До голяма степен
това се дължи на нашите учители, онези, които с цялата си всеотдайност и любов отделиха от ценното си
време, за да ни направят това, което сме сега. Заедно с
тях споделяхме радост, тъга, страх и веселие. Редуваха
се различни емоции. Но едно остана непроменено до
днес – в продължение на 5 години ние бяхме не просто съученици, не просто хора, които прекарваха по-голяма част от ежедневието си заедно. Ние бяхме колектив! Бяхме приятели! Бяхме, сме и ще бъдем!
Тъгата се чете в очите на всеки от нас. На раздяла винаги е тъжно. Ето, че последният звънец удари и за нас.
Всеки поема по своя път и така завършва приказката,
наречена „училище”, която ние, заедно с вас, учителите писахме в годините. Ще запазим дълбоко в сърцата
си спомена за прекрасните моменти, изживяни с трепет и усмивки. Спомените винаги ще ни връщат в любимата ни класна стая с дух на младост и безгрижие.
В една песен се пее „Пак ще се срещнем след 10 години…”, но дотогава не забравяйте да надниквате от време на време в красивите моменти, запечатани в снимки, и да си казвате : „Да, това беше моят клас! Класът с
най-големите умове, класът с най-забавните ученици,
класът с най-сърдечните хора! Класът №1!
На добър час, приятели и попътен вятър
в морето на живота!
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Награда

ПЪРВИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ В ДЪЛГОПОЛ

За първи път тази година по инициатива на ръководството на Община
Дългопол и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”,
зрелостниците на общината имаха шанса да проверят своето ниво на подготовка на предварителен кандидатстудентски изпит. 35 кандидат-студенти, завършващи средното си образование през 2014 г. и предишни години от цялата община взеха участие в изпита. Екип от квестори, начело със
заместник-ректора по учебната дейност доц. д-р Живко Жеков, проведе изпита в библиотечните зали на НЧ „Н.Й.Вапцаров”. Ето какво каза специално за читателите на „Гласът на Долината” роденият и израснал в Дългопол университетски ръководител.
—Доцент Жеков, като заместник-ректор по учебната дейност на Шуменския университет имате
преки наблюдения върху
обучаваните студенти.
Колко са завършилите висшето си образование от
Дългополска община в Шумен?
— Нашият университет
е все още млад – на 42 години е - и е един от петте
класически университета
в България. Акредитиран
е с най-високата оценка
на Националната агенция по оценяване и акредитация.
Можем спокойно да кажем, че над 70% от педагогическите кадри в община Дългопол, а също
така и много други специалисти, реализирали се
в различни сфери на икономиката на общината, са
възпитаници на Шуменския университет.
—В кои факултети и специалности те са наймного? Продължават ли
образованието си в магистърска степен и допълнителни квалификационни
курсове?
— Голяма част от завършилите
бакалавърска
степен продължават образованието си в магистърски и докторски програми като по този начин
разширяват своите знания и умения и повишават конкурентноспособността си на пазара на
труда. В Департамента за
иформация, квалификация и продължаващо образование голяма част
от учителите повишават
своята квалификация в
различни курсове и преквалификации, съобразно
новостите в обучението
и възпитанието на подрастващото поколение.
— Какви предимства дава
дипломата от Вашия университет?
— Стабилната професионална подготовка във
всички специалности и
форми на обучение гарантира успех, осигурява
добро образование в избраното професионално
направление и подготвя
за работа в различни условия, а това означава, че
възпитаниците ни са търсени и предпочитани на
пазара на труда. Университетът предлага не само
високо равнище на образователния процес, но

и необходимите условия
студентите ни да се чувстват добре – съвременни
учебни зали, общежития,
столове, спортни зали,
басейн, творчески състави. Академическата общност следва неотклонно
една цел – да гради и да
пази авторитета на Шуменския университет и да
укрепва неговата конкурентоспособност.
—Каква реализация получават Вашите абсолвенти? Има ли глад за Вашите кадри в момента и
какви са тенденциите и
перспективите за реализация?
— По данни на Синдиката на българските учители около 6000 свободни
работни места за учители
ще има в България през
2020-2022 година. До голяма степен специалисти
по информационни технологии, природо-математическите и чуждоезиковите дисциплини са в
недостиг в образователната система. Наблюдава се недостиг на детски
и начални учители, а и
възрастовата им граница
е много висока. С всичко казано до тук искам
да подчертая, че възможностите за реализация и
перспективите за намиране на работа не са никак ограничени и нашите
абсолвенти намират поле
за реализация на придобитите вече знания и умения.
През последните години
е налице тенденция голяма част от завършилите
друга бакалавърска или
магистърска степен да се
преквалифицират и насочват към учителската
професия.
Но в широката гама от
специалности в университета - 54 на брой - младите хора могат да намерят сферата, в която биха
желали да се обучават и
реализират.
— Кои са най-желаните
специалности тази година?
— Традиционно най-желаните специалности в
университета са педагогическите, инженерните,
растениевъдство, икономика, туризъм и др.
— Практика ли са изнесените предварителни конкурсни изпити в кампаниите за прием?

— За първи път тази година университетът експериментира с изнесени кандидатстудентски
изпити в други населени
места. Благодарение на
общинското ръководство
това се случи и в Община
Дългопол, за което благодарим.
Мисля, че това може да
стане една добра традиция за сътрудничество,
която ще е само плюс за
младите хора, имащи желание да се обучават, но
срещат известни финансови затруднения.
— Имате ли вече впечатление от представянето им на проведения в общината изпит? / средни
оценки/
— Кандидат-студентите,
които се явиха на предварителните изпити, се
представиха достойно.
Това може само да ни
радва и говори за факта,
че подготовката на младите хора в училищата на
територията на общината
е на ниво.
— Мислите ли, че таксите за обучение са достъпни
за всички?
— Нашият университет
предлага едни от най-ниските такси за обучение
в цялата страна. Това е
политика, която следваме, поради финансовата
ситуация и процента на
безработица в нашия регион.
— Какви допълнителни
условия предоставя университетът – общежитие, стипендии, и др.?
— Както казах, Шуменският универистет разполага с общежития, студентски стол и модерни
учебни корпуси, които
непрекъснато се обновяват, модернизират, обогатяват с техника – дори
в условията на финансова
нестабилност.
Освен високо равнище
на образователния процес в университета студентите получават и други възможности за изяви
- в полето на науката, на
спорта и художественото творчество; за мобилност както в собствените ни граници, така и в
други висши училища
от страната и в чужбина.
При нас Ви очакват много
интелектуални и емоционални приключения, очаква Ви невинаги лесен,

Уважаеми
абитуриенти-самодейци,
Благодарим Ви за труда, за активната
и дългогодишна творческа дейност!
Благодарим Ви за това, че представяхте достойно и с чувство за отговорност на прегледи, конкурси и фестивали не само нашето читалище, но и
нашия град.
Днес за всички Вас е последният учебен ден. Звучи малко тъжно, но това е
краят и началото на нещо още по-вълнуващо – започването на един друг
отрязък от живота Ви – пълен с изненади и предизвикателства.
Уроците не свършват с последния звънец в училище. Уроците на живота
продължават.
На всички Вас, приятели, пожелаваме
да бъдете здрави, позитивни, изпълнени с мечти и сили да ги постигате,
да се доверявате на вътрешния си глас
и да следвате своето разбиране за красота и щастие!

Успех! На добър път в живота! И
помнете, че вратите на нашето читалище са винаги отворение за Вас!
Честит празник!
Всяка година в навечерието на 24 май
– Деня на българската култура и на славянската писменост, традиция за ръководството на НЧ "Н. Й. Вапцаров 1896" - гр. Дългопол е да награждава
със сувенирни награди абитуриентите самодейци, участващи в различните форми на любителското творчество.
Своите награди за най-активно и дългогодишно участие в читалищния живот, получиха от г-жа Ася Димирева –
секретар на НЧ „Н.Й.Вапцаров” - гр.
Дългопол, абитуриентите:
1. Радослав Йовчев Рачев
2. Рачислав Пламенов Рачев
3. Кристина Тодорова Станева
4. Станислава Руменова Стоянова
5. Калчо Симеонов Димитров
6. Янаки Димитров Янакиев
7. Христо Димитров Христов
8. Елена Марийковяа Василева

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ – 1896”
п.к. 9250, гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна, ул. „Георги Димитров” № 103,
тел. 0517/2 20 96, факс 0517/2 20 96, e-mail: library_dal@abv.bg

но със сигурност интересен студентски живот.
— Адекватно ли е практическото реализиране на
завършилите студенти
спрямо реалните работни
условия, които ги очакват
на пазара на труда?
— Ние непрекъснато
адаптираме съвместните си усилия с работодателите и актуализираме
учебните програми и тяхното практическо приложение, определяме приоритетни специалности и
квалификационни характеристики в съответствие
с изискванията на икономиката, основана на знанието.
В тази връзка 20 специалности в Шуменския университет са обхванати от
дейностите по проекта
„Образованието в служба
на икономиката на знанието”, който се реализи-

ра от Университета като
бенифициент с финансовата подкерпа на ОП
„Развитие на човешките
ресурси”. Актуализират
се над 55 учебни програми, за да се дипломират
кадри, които са по-добре
приспособени към нуждите на пазара на труда.
Вече са сключени споразумения с над 30 фирмипартньори по проекта.
Очакваните резултати от
изпълнението на проекта са да се намали диспропорцията между нуждите на пазара на труда и
завършващите в хуманитарните, природните, математическите и инженерните науки.
— Какви съвети бихте
дали на младите хора, на
абитуриентите.
— Пожелавам на Вашите
абитуриенти да са здрави. Никога да не се спи-

рат пред трудностите,
които ги очакват по пътя
им. Да продължават да се
учат и образоват през целия си живот. Да направят избор, съответстващ
на желанията, интересите
и способностите им. Найтрудна и най-важна е първата стъпка, но нека я напрявят смело, защото тя
задава посоката, гарантира постигането на целите, което от своя страна
предопределя човешкото усещане за пълноценност и изпълнена житейска мисия.
Добра сполука в предстоящата кандидатстудентска кампания!
С радост и с удоволствие
ще Ви приветствам с Добре дошли при откриването на академическата
2014/2015 година, ако се
доверите на Шуменския
университет.

Срокът за приемане на документи на кандидат-студенти
за участие във втория етап на класиране е от 16.06.2014 г. до
05.07.2014 г.
Кандидатстващите за обучение в Шуменския университет, положили предварителен изпит, също подават документи в тези срокове.
Къде могат да се подадат документи за кандидатстване?
• В гр. Шумен, в Университетския информационен център (Корпус 1),от 8.00
ч. до 16.00 ч. (без неделните дни).
• В гр. Варна, в Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование, в работни дни от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч.
Кога се обявяват класиранията?
Втори етап – първо класиране – 20 юли 2014 г.
Втори етап – второ класиране – 28 юли 2014 г.
Втори етап – трето класиране – 04 август 2014 г.
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Празник на фолклорното изкуство - Суворово 2014
ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ ОТ С. САВА ГРАБНАХА І НАГРАДА КЛУБ ЗА НАРОДНИ ТАНЦИ "РИТМИ"

П

С ІІ МЯСТО В НАДИГРАВАНЕТО

ърво място спечели фолклорната певческа група към НЧ “Светлина-1928”
с. Сава с участието си в празника на фолклорното изкуство “Като жива
вода”, който се проведе на 1 и 2 май в местността “Студен кладенец” край
гр. Суворово. Два дни на сцената се изявяваха певчески групи, индивидуални изпълнители, танцови състави и клубове за народни хора.

З

На този форум на народните песни, танци и обичаи се изявиха и самодейците от
фолклорна група “Здравец” към читалище “Петко Иванов Недев-1927” с. Комунари. С песните „Рада си двори метеше” и „Имала мома, имала” те взеха втора награда в аздела за автентични песни, а солистката Иванка Стефанова Демирова грабна
първото място със своята песен „Припаднала ми, Сто-

яне ле”. Журито присъди първата награда на фолклорната група от с.Комунари и за обичая “Благовещение”.
С първо място бяха наградени индивидуалните изпълнения на Недялка Сиракова от с. Сава и Иванка Стефанова от с. Комунари. Представянето на групите беше много добро, като за пореден път те показаха фолклорните
традиции и певческото изкуство на Камчийския край.

Стоянка Йорданова, читалищен секретар с. Сава

ххх
ХРАМЪТ НА ДЪЛГОПОЛ ЩЕ Е ГОТОВ ЗА ПРАЗНИКА

а седма поредна година на 1 и 2 май в
местността «Горски кладенец» в Суворово се проведе Празникът на фолклорното изкуство „Като жива вода-Суворово 2014”. Вече шест години той събира
огромен брой изпълнители от областите
Варна, Добрич, Шумен и цялата страна.
Празникът на фолклорното изкуство
“Като жива вода” е изява на таланти в
областта на българското народно-песенно, инструментално и танцово изкуство за запазване и обогатяване на българската национална култура.
В предвещаващия дъжд ден облаците
се скриха, за да не пречат на изявите на
хилядите участници, които с много любов и ентусиазъм и професионализъм
изпълняваха песни и танци, запазени и
предадени от баба на внучка, от майка
на дъщеря, запазили духа на родното огнище и родния край.
На 1 май в конкурсната програма участва и клуб за народни танци «Ритми»
при НЧ «Н. Й. Вапцаров-1896» гр.
Дългопол с ръководител Гинка Андонова. Участниците представиха пред журито Северняшко хоро, Кюстендилска
ръченица и Петково хоро.
На сцената участниците от клуб «Рит-

Памет

ОТБЕЛЯЗАХА 25-АТА ГОДИШНИНА ОТ
МАЙСКИТЕ СЪБИТИЯ В МЕДОВЕЦ

ва и други високопоставени областни и
партийни гости.
Множество венци и цветя бяха положени пред паметника в центъра на селото и пред паметната плоча върху къщата на Шакир. Там според обичая беше
заколен и жертвения коч.

Т

ова обещаха на кмета изпълнителите на проекта за ремонт на храм
„Свети Иван Рилски”. До момента
е извършена цялостната подмяна на покривната конструкция и хидро и топлоизолация на покрива на църквата. Изцяло монтирана е и новата ПВЦ дограма,
приключило е и полагането на вътрешната изолация на стени и тавани. Вече
започва вътрешното боядисване на стените на храма, а екстериорните довършителни работи са напълно завършени.
Предстои полагането на хидро- и топлоизолация на пода и монтирането на чисто ново дюшеме. Част от вертикалната
планировка на двора е също готова, останалата – оформянето на зелени площи и цветни алеи и градинки – след приключване на грубата работа. Важна част
от ремонта е и укрепването на основите
в задната част , точно зад абсида, където след разкриване до най-долната точка
се вкарва специален разтвор за притягане на основите.
Изпълнителите правят всичко по силите си, за да приключат успешно работата си и обновеният храм да отвори
своите врати за празника Голяма Богородица – 15 май.

ми» дадоха всичко от себе си и спечелиха второ място в надпреварата с клубове
от други градове на страната ни. Представянето им събра бурните овации на
публиката и журито и това им достави
пълноценно изживяване и удовлетворение от своята изява.
«Какво са й оро завило,
завило и наредило.
Какво са й оро люляе,
как са люляе, играе...
Ергените пременени
в сини сукнени потури,
с гайтанлии салтамарки,
а момите пременени
със атлазени елеци
с жанфезяни фустани.
Какво са й оро завило,
завило и наредило,
какво са й оро люляе,
как се люляе, играе.
Не зная по-голямо чудо
от тебе, наше българско хоро,
ту мъдро, ту като вихрушка лудо,
извезано от багри и сребро.
Играят до задъхване гоняци,
притиснали снаги – ребро в ребро.
Играят северняшко и юнашко,
пайдушко, шопско – българско хоро.»

Н

а 10 май т.г., на площада в
с.Медовец, под звуците на
химна на Република България
и Европейския съюз започна традиционният митинг-събор за отбелязване на 25-тата годишнина от Майските
събития и в памет на жертвите на възродителния процес – Назифе Хасан и
Шакир Мехмед.
За да почетат паметта им тук дойдоха лидерът на ДПС Лютви Местан, все
още кандидатите, а днес избрани евродепутати Филиз Хюсменова, Илхан
Кючук и министърът на околната среда и водите Искра Михайлова, народният представител Йордан Цонев, заместник-председателят на ДПС Рушен
Риза, министърът на младежта и спорта
Мариана Георгиева, заместник-министърът на културата Велислава Кръсте-

„Европа трябва да стигне и до село Медовец. Контрастът между пътя до тук и
магистрала „Тракия” е голям. Ако догодина пътуваме до тук по път без дупки – ще знам, че Европа е стигнала до
Медовец” . Това каза лидерът на ДПС
Лютви Местан и не пропусна да отбележи, че общината е кандидатствала с
проект за ремонт на улиците в Медовец, за който вече са осигурени средствата в размер на половин милион
лева от инвестиционната програма на
правителството.
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Сцена

САМОДЕЙКИ ОТ АСПАРУХОВО ОБРАХА НАГРАДИТЕ

По повод празника на детето в Турция- 23 април, ученици от
ОУ "Христо Ботев гостуваха на Международния фестивал в Ченгелкьой. 13 момичета, с ръководители г-жа Туркян Юмер и г-жа Бирсен
Ахмедова, представиха училището и община Дългопол с български
и турски фолклорни песни и танци. Във фестивала участваха и детски фолклорни групи от Мала Азия, Македония и Косово.

Г

рупата за автентичен фолклор при Народно читалище „Добри Иванов
1894” се представи отлично на фолклорния събор в Суворово с няколко индивидуални и групови изпълнения, за които спечели специалната награда на журито. С индивидуалното си изпълнение първото място спечели Петрана
Момчева, а Мария Петрова и малката Симона – наградата и симпатиите на журито. За пореден път самодейките представиха достойно своето читалище и прославиха името на с.Аспарухово.

По пътя на успеха

РОСЕН РУСЕВ - НАШЕТО МОМЧЕ В АНСАМБЪЛ „БЪЛГАРЕ”

П

оканата да се присъедини към трупата на уникалния фолклорен ансамбъл Росен е получил лично
от Христо Димитров – създател, сценарист, режисьор и хореограф на „Българе”.
Това се случва минути след като
е получил своя златен медал за
индивидуалното си изпълнение
на Националния конкурс –надиграване „Златна гега” в Котел в края на април 2014 г. Сред
близо 200 участници от цялата

8 ЮНИ –
ПЕТДЕСЕТНИЦА

Н

а Петдесетия ден от Господното
възкресение
Дух Свети слязъл над
апостолите във вид на огнени
езици и ги обдарил с благодатните дарове.
Празникът се нарича Петдесетница, защото това събитие
е станало в деня на старозаветния празник Петдесетница, който отбелязвали петдесет дни след
юдейската Пасха. Руската православна Църква го нарича Ден на
светата Троица.
За старозаветните Петдесетница бил един от трите велики
празника. Първоначално празникът отбелязвал завършването на жътвата на ечемика. Празнувал се с приношение на хляб
и жертвени животни като ден на
радост и благодарност, припомнящ странстванията в пустинята и освобождението от Египет.
В по-късни времена на този ден
се отбелязвало получаването на
Синайското законодателство,
петдесет дни след излизането
на евреите от Египет. Празни-

страна, Росен Русев печели найценните награди на конкурса –
два златни медала – за „Обичаи”
и за индивидуално изпълнение .
Но те са само венецът на 5-годишните усилия, усърдие и труд
в Националното училище по
фолклорни изкуства в Котел,
през които е натрупал богата
колекция от награди.
„Моите награди са гордост за
моя град, за родното ми място,
за моето семейство и приятели.
За мен българските танци са из-

вор на живот и на енергия, която черпя от Аспарухово. Танцът
е искра, която нося вече 15 години и която винаги ще нося в сърцето си ” – казва скромно Росен
пред журналистката от Радио
Варна, която му взе интервю .
То беше излъчено в национален
ефир на БНР в предаването „По
първи петли” на 19 май. В него
взе участие и майката на Росен –
Мария Георгиева, която разказа
за първите стъпки и дългия път
на таланта.

Православен календар
кът бил тържествен и радостен,
в Ерусалим се стичало голямо
множество хора, за да принесат
в благодарност на Бога установената от закона жертва.
За апостолите денят бил двойно
свят, защото е денят на Възкресението - неделния ден. Събрани в
Сионската горница, където пребивавали в постоянна молитва
след Възнесението на Христос,
сред тях била и св. Богородица,
и други вярващи - всичко сто и
двадесет души.
В десет часа сутринта (третия
час по еврейско време), настанал
голям чул шум от небето. Като
че ли вихрушка се спуснала над
къщата, дето били събрани. И
"явиха им се езици като огнени,
които се разделяха, и седна по
един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Светия Дух"
(Деян. 2:2-3). Това бил видим
знак на благодатните дарове на
Светия Дух. Бидейки безтелесен,
Светият Дух избрал чувственото
знамение. "Но никой не бива да
си мисли - поучава св. Лъв Велики, - 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".
Още щом божественият огън
пламнал в душите на апостолите,
изпълнени с даровете на Духа те
започнали да прослявят величието на Бога, като заговорили на
разни, непознати за тях дотогава чуждоземни езици.Трикратно
Иисус Христос дарил на учениците Си Светия Дух: преди страданията - неявно (Мат. 10:20),
след възкресението Си, духвайки
върху тях - явно (Йоан 20:22) и в
този момент, когато им Го изпраща съществено.
След този ден апостолите установили празника Петдесетница
и наставили християните да възспоменават Светия Дух всяка година.
Денят на Светата Петдесетница от древни времена се смята
за рожденият ден на Христовата Църква. Следващият ден, понеделник след Петдесятница е
празникът на Светия Дух. Този
празник Църквата е установила
заради величието на Пресветия
и Животворящ Дух, Единосъщен с Бог Отец и Синът Божий.
Чрез Него ни се дарява всяка
мъдрост, живот, движение, Той е
източникът на всичко живо.

Тази година Росен е абитуриент
и вече има план за своето бъдеще
– ще продължи да усъвършенства наученото и да повишава
образованието си в Академия за
музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив и ще
работи като сбъдва най-смелата
с мечта – да танцува като солист
на Ансамбъл „Българе”.
Пожелаваме му много здраве,
вдъхновение и още повече успехи!

ПОКАНА

ТРАДИЦИОНЕН ТУРНИР ПО СВОБОДНА
БОРБА ЗА ДЕЦА И МОМЧЕТА

14 юни 2014 г. в с. Партизани
Меренето на състезателите ще започне в 10.00 часа. Срещите ще са индивидуални, на тепих в центъра на селото.
Същинската част на състезанието ще започне в 11.00 часа.
Право на участие по регламент ще имат всички деца и
момчета, отговарящи на съответната възрастова група и
теглова категория от спортните клубове в с. Партизани,
с. Капиновци, с. Гроздьво, гр. Варна, гр. Бургас, гр. Айтос и гр. Добрич.
Домакинът на състезанието - клубът по борба „Аркос”, с.
Партизани, община Дългопол е осигурил за победителите
медали, купи и парични награди, както и средства за съдийския състав и за храна на участващите спортни клубове.
Възрастови групи :
• Деца – родени 2001-2003 г. /ІV-VІ клас/
• Момчета - родени 1999-2000 г. /VІІ – VІІІ клас/
Теглови категории :
• деца – до 30, 35, 42, 53 и 66 кг.
• момчета – до 42, 46, 53, 66, 73-85 кг.
• момичета – до 40 и до 48 кг.

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА
Дългопол, ул. „Георги Димитров“ №105, тел 0517/22 185
e - mail: vestnik.glasat@gmail.com
Основател: Маринка Иванова
Издател: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Обичам те,
Камчийска долина
Андрей Германов
Обичам те, Камчийска долина,
на моето сърце зелена люлка
за твоите копринени сена,
за искрата на първата светулка.
За песните на малките моми
за пътищата в ясната далечност,
за Камчия, която в теб шуми
и ражда хляб, сълзи и вечност.
Обичам те, цъфтяща долина
за синьото на твоите простори,
за златото на твойта долина,
в която шетат мощните мотори.
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Под контрол

ОТНАСЯМЕ СЕ ОТГОВОРНО КЪМ
ВОДНИТЕ ОБЕКТИ

Н

яма
ситуация,
която да предполага аварийност
на някой от водните обекти на територията на общината – обобщи кметът
Маринка Иванова, след
като изиска информация
за състоянието и нивата
на язовирите и реките.

След
продължителните валежи яз.Цонево все
още притежава свободен
обем за поемане на водни
количества, формирани
от интензивни валежи
– информира Борислав
Кунев, Началник на хидротехнически район Цонево в Напоителни системи ЕАД. В момента
водният обем в язовира е
290 куб.м, при капацитет
от 330 куб.м. До достигане на препоръчания от
МОСВ обем от 270 куб.м,
водата се изпуска контролирано с 20 куб.м./
сек. Към момента е спряло покачването на нивото
на язовира вследствие на
валежите оттичането на
вода от яз.Камчия.

Язовирната стена, преливникът и основните изпускатели и технически
съоръжения са в добро
състояние и работят нормално.
Предприето е изпускане и на яз. Елешница с 2,5
куб.м/сек.
Контролен пост на хидровъзел Комунари осигурява денонощно наблюдение на нивото на
р.Камчия. Всички капаци
на шлюзовете по реката
са монтирани. В нея се оттичат контролирано изпусканото количество от
10 куб.м./сек. от яз Тича,
което не създава проблем
за коритото на р.Камчия.
След обстоен оглед на
няколкото микроязовира от общинската служба
ОМП установиха, че водните обекти са в добро
състояние и няма предпоставки за предприемане на действия.
В общината е създадена
организация за концентриране на усилията в по-

чистване на деретата в
общинския център и населените места.
Приключи почистването
на отводнителният канал
до Топливо, който отвежда водата от няколко водосбора на Дългопол под
околовръстния път и Жп
линията до р.Камчия.
Тази седмица ще се работи по почистването на цялата дължина на едно от
основните дерета – това
на ул. „Кирил и Методий”.
От коритото му на ръка
се вадят тонове баластра
и кални наноси, камъни и
клони на дървета, почиства се обрастващата растителност, за да се осигури
безпрепятственото отичане на евентуални големи количества вода.
Опасенията на кмета на
общината са, че усилията
на работниците по програмите за временна заетост ще се окажат недостатъчни за почистването
и на водосборните дерета в населените места. Затова апелира жителите
на селата да организират
трудоден, в който под ръководството на кмета или
кметския наместник да
почистят близките дерета и отводнителни канали
от опасни за нормалния
отток затлачвания.

Съпричастност

О

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ПОМАГА
НА ХОРАТА В „АСПАРУХОВО”

ще в съботния ден кметът на общината разпореди да се осигури транспорт и да се организира
извозването на доброволчески групи от
Дългопол в помощ на пострадалите жители на кв. „Аспарухово” във Варна.

Първата група, сформирана в неделя от
част от доброволното формирование на
общината и служители на общинска администрация, между които един заместник кмет, кметски наместник и експерти
се включи в почистването на щетите от
опустошителното наводнение. Рамо до
рамо с напълно непознати хора от цялата страна те почистваха тротоари и улици, засипани с дървета, камъни, големи
късове асфалт, бетон и тухли от разрушените сгради. Намалелият брой доброволци от страната в началото на работната
седмица направи нашата помощ още понеобходима. Затова доброволческата акция на общината продължи през цялата
седмица. Всяка група потегляше в 7.30 ч.
от площада, екипирана с индивидуални
предпазни средства, ръчни инструменти, техника за отводняване и моторни
триони. И най-важното – всички носеха в себе си онази самоувереност, която

Инвестиция

ОБЩИНАТА ДОПЪЛВА РЕМОНТА НА ПОЛИКЛИНИКАТА
СЪС СОБСТВЕНИ СИЛИ И СРЕДСТВА

О

Преди ремонта

бщо близо 60 хил. лв собствени средства е вложила Община
Дългопол, за да придобие сградата на медицинския център този вид
и функционалност. Една част от парите
са изразходени за енергийно обследване на цялата сграда и изготвяне на оптимална проектна документация, които
са невъзстановими разходи по проекта „Изпълнение на високо ефективни енергоспестяващи мерки в община
Дългопол - Поликлиника, гр.Дългопол”,
по програма „Идентификация на проектни линии за финансиране или съфинансиране от Международен фонд Козлодуй (2010 – 2013)”.
Продължава на III страница

След ремонта

Трагедията започна в четвъртък вечерта, когато към 17 ч. се
изля пороен дъжд, описван от
очевидци като "из ведро" и "водопад". България бе разтърсена от информациите за потопа във Варна, който взе жертви.
Във вечерните часове приливна вълна с височина 2-3 метра,
удари част от кв. "Аспарухово" и помете хора, автомобили, къщи. Кварталът бе отнесен
от кална вълна, която разруши
всичко по пътя си след силния
порой. Улиците са блокирани
от земна маса, отломки и разнебитени автомобили.
дава желанието да помагаш на другите.
Те концентрираха своите сили в почистването на ул. ”Св.Св.Кирил и Методий”
– улицата, която започва от злополучното дере, с най-много пострадали къщи и
най-тежка за възстановяване.

„Отводняваме къщи, мази и сутерени
на кооперации, изриваме наносната кал
от улиците и я товарим на камионите. В
някои къщи се налагаше да включваме
помпи, за да изхвърляме водата. Оказваме помощ на хората за изнасянето на
унищожената покъщнина. Буквално ни
разпъваха на кръст- викаха ни отвсякъде за помощ. На нас се разчита страшно много и всички работят неуморно. В
една от пострадалите къщи, която разчиствахме дойде екип на БиТиВи и се
изненадахме, когато жената каза: „Община Дългопол и БиТиВи ни спасиха”
– разказва след края на деня уморен и с
чувство за изпълнен дълг Анатоли Костадинов, ръководител на доброволческата група и Служител по сигурността на информацията и ОМП в Община
Дългопол. Кметът на общината Маринка Иванова вече получи благодарности
и висока оценка за всеотдайната работа
и своевременната активна помощ, оказана от доброволците на община Дългопол от областния управител Иван Великов и от кмета на Варна Иван Портних.
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Общински вести
ПРОТОКОЛ №53

от заседание на Общински съвет –
Дългопол, 25.04.2014 г.
Продължение от бр. 108

С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 4, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.13
и ал.2 от ЗМСМА, ОС- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 53-23

1. Одобрява разходите по представената КСС
за изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на дейностите по доставката и полагането на необходимите ПЕВП тръби, фитинги,
пожарни хидранти и тротоарни кранове за
водопроводните клонове и сградните отклонения в с. Поляците в размер на 100 844,40
лв. с вкл. ДДС като същите да бъдат включени в Капиталовата програма за 2015 г.
2. Упълномощава Кмета на Община Дългопол да предприеме необходимите законови действия за изпълнение на горепосочените дейности.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23
от ЗМСМА, ОС – Дългопол прие

РЕШЕНИЕ 53-24-1

1. Отпуска еднократна помощ на Ставри
Атанасов Радев – жител на с. Величково, в
размер на 100 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на решението.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23
от ЗМСМА, ОС – Дългопол прие

РЕШЕНИЕ 53-24-2

1. Отпуска еднократна помощ на Халил
Идриз Халил – жител на с. Лопушна, в размер на 100 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на решението.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23
от ЗМСМА, ОС – Дългопол прие

РЕШЕНИЕ 53-24-3

1. Отпуска еднократна помощ на Байчо Георгиев Ангелов – жител на с. Величково, в
размер на 100 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на решението.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23
от ЗМСМА, ОС – Дългопол прие

РЕШЕНИЕ 53-24-4

1. Отпуска еднократна помощ на Господинка Паскалева Янакиева – жител на гр. Дългопол, в размер на 50 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на решението.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ

СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23
от ЗМСМА, ОС – Дългопол прие

РЕШЕНИЕ 53-24-5

1.Отпуска еднократна помощ на Есма Алидова Ахмедова – жител на гр. Дългопол, в
размер на 160 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на решението.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23
от ЗМСМА, ОС – Дългопол прие

РЕШЕНИЕ 53-24-6

1. Отпуска безвъзмездно 3м3 строителен
материал от временен склад на Исмаил
Ахмед Хюсеин – жител на с. Медовец.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на решението.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, на основание чл. 21, ал.1, т.23
от ЗМСМА, Ос – Дългопол прие:

мата на предучилищното възпитание” на
Февзие Бекир – Директор на ЦДГ „Щастливо детство” с. Медовец.
С 14 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Статута на награда
„Община Дългопол”, ОС – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ №54 –1–2

Присъжда награда „Община Дългопол” в
системата на предучилищното и училищно
образование за учебната 2013/2014 год., в
Категория „Директор на годината в системата на основното и средно образование”
на Халил Адем – Директор на ОУ „Васил
Левски” с. Поляците.
С 14 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Статута на награда
„Община Дългопол”, ОС – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ №54 –1–3

Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Заявление с вх. № ОС-60/17.02.2014 от
Мехмед Саидов Мехмедов от с. Рояк
2. Заявление с вх. № ОС-70/28.02.2014 от Тамара Кръстева Трифонова от гр. Дългопол
3. Заявление с вх. № ОС-14/14.01.2014 г. от
Михаил Иванов Стоянов от с. Величково
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23
от ЗМСМА, ОС – Дългопол прие

Присъжда награда „Община Дългопол” в
системата на предучилищното и училищно образование за учебната 2013/2014
год., в Категория „Учител на годината в
системата на основното образование” посмъртно на Диана Кунева – НУ „Иван Вазов” гр. Дългопол.
С 14 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Статута на награда
„Община Дългопол”, ОС – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 53-24-8

РЕШЕНИЕ №54 –1–4

РЕШЕНИЕ 53-24-7

1.Отпуска еднократно сумата в размер на
400 лв. за децата в неравностойно положение от ХІІ клас.
2.Сумата бъде получена от организатора
на инициативата г-жа Янка Димитрова Стоянова – класен ръководител на VІІІа клас.
3.Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на решението.

ПРОТОКОЛ №54

от заседание на Общински съвет –
Дългопол, гр.Дългопол, 23.05.2014 г.
Днес, 23.05.2014 г. в гр.Дългопол, в залата
на Общински съвет – гр.Дългопол от 16:00
часа, се проведе 54-то редовно заседание
на Общински съвет – Община Дългопол,
Варненска област. Присъстваха 15 от общо
17 съветници.
С 14 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Статута на награда
„Община Дългопол”, ОС – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ №54 –1–1

Присъжда награда „Община Дългопол” в
системата на предучилищното и училищно
образование за учебната 2013/2014 год., в
Категория „Директор на годината в систе-

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с Глава Пета „а” от ЗСПЗЗ /Закон за собствеността
и ползването на земеделските земи/ общинска администрация уведомява собствениците и ползвателите на земеделски
земи в землищата на общината следното:
1. Собствениците или /техните наследници/, обработващи
самостоятелно земеделските си имоти, следва в срок до 31
юли лично или чрез пълномощник да подадат декларация по
образец, в която се посочват формата на стопанисване и начинът на трайно ползване на земите. Декларацията, подадена от
един съсобственик /наследник/, ползва всички съсобственици и важи за следващата стопанска година;
2. Ползвателите на земеделски земи в срок до 31 юли могат
да подадат в общинската служба по земеделие заявление за
участие в споразумение по чл. 37в от ЗСПЗЗ с приложен към
заявлението опис на имоти за участие в масиви за ползване,
съгласно регистрираните в общинската служба по земеделие
договори и/или документи за собственост.
3. Декларации се получават и подават в Общинска служба „Земеделие” гр. Провадия, офис Дългопол, на втория етаж в сграда 2 на Община Дългопол /сградата на бивше АПК/.

Присъжда награда„Община Дългопол”в системата на предучилищното и училищно образование за учебната 2013/2014 год., в Категория
„Учителски колектив на годината в системата
на предучилищното възпитание” на учителски
колектив при ЦДГ„Пролет”с. Цонево.
С 14 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Статута на награда
„Община Дългопол”, ОС – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ №54 –1–5

Присъжда награда „Община Дългопол” в
системата на предучилищното и училищно
образование за учебната 2013/2014 год., в
Категория „Учителски колектив на годината
в системата на основното и средно образование” на учителски колектив при ОУ „Христо Ботев” с. Цонево.
С 14 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Статута на награда
„Община Дългопол”, ОС – Дългопол прие:

тта на изкуствата и обществената дейност”
на Стелияна Тодорова – ОУ „Христо Ботев”
с.Цонево и на Фатме Хюсеин Чолак – ОУ
„Митко Палаузов” с. Лопушна.
С 14 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Статута на награда
„Община Дългопол”, ОС – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ №54 –1–9

Присъжда награда „Община Дългопол” в
системата на предучилищното и училищно
образование за учебната 2013/2014 год., в
Категория „Ученик на годината в областта
на спорта” на Юмер Юмер – ОУ „Христо Ботев” с. Партизани.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 1, на основание чл.45, ал.9 и ал.10 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 54-2

1. Отменя т. 2 от Решение №5320/25.04.2014г.
2. Приема нова т.2 към Решение №5320/25.04.2014г., а именно: „Заинтересованото лице Ясен Великов Андреев, да представи проект за изменение: Проектиране
на улица, минаваща през парцела на жилищния блок, който е в съседство с неговия, съгласно ЗУТ”.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 3, на основание чл.45, ал.9 и ал.10 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 54-3

Потвърждава Решение 53-22/25.04.2014г.
Общински вести

ПРОТОКОЛ №55

от заседание на Общински съвет –
Дългопол, 30.05.2014 г.

Днес, 30.05.2014 г. в гр.Дългопол, в залата на
Общински съвет – гр.Дългопол от 10:00 часа,
се проведе 55-то редовно заседание на Общински съвет – Община Дългопол, Варненска област. Присъстваха 16 от общо 17 съветници.

РЕШЕНИЕ 55-2

1. Общински съвет-Дългопол дава съгласие да бъдат осигурени и доставени безвъзмездно 15м3 обла иглолистна строителна
дървесина на ОУ „Васил Левски” с. Поляците.
2. Възлага на Кмета на Общината и го упълномощава да извърши всички необходими
действия по изпълнение на Решението.

РЕШЕНИЕ 55-3

1.1. Определя ред за провеждане на конкурса както следва:
1. Дата за прием на документи от
02.06.2014г. до 17.06.2014г. до 16:00 часа.
2. Място за подаване на документите –
РЕШЕНИЕ №54 –1–6
Канцеларията на ОС -Дългопол
Присъжда награда „Община Дългопол” в 3. Обявата за конкурса да се публикува не
системата на предучилищното и училищно по-късно от 02.06.2014г. в сайта на Община
образование за учебната 2013/2014 год., в Дългопол и в един регионален ежедневник.
Категория „Група, ученическа формация на 4. Конкурса ще се проведе на 2/два/ етапа:
годината в системата на основното и сред- • Отваряне на пликовете и проверка на съно образование” на група „Модерни танци” ответствието на представените докумен– ОУ ”Васил Левски” с.Поляците.
ти с предварително обявените изисквания
С 14 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ към кандидатите – 18.06.2014г. от 15:00
СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.23 от За- часа в Заседателната зала на ОС -Дългопол
кона за местното самоуправление и мест- • Събеседване с преминалите втори етап
ната администрация и Статута на награда кандидатите по представената Програ„Община Дългопол”, ОС – Дългопол прие:
ма за развитието и дейността на лечебното заведение за 3 годишен период –
РЕШЕНИЕ №54 –1–7
Присъжда награда „Община Дългопол” в 20.06.2014г. от 14:30 часа
системата на предучилищното и училищно • В 5/пет/ дневен срок от утвърждаване на
образование за учебната 2013/2014 год., Решението на комисията, същата обявява
в Категория „Ученик на годината в облас- класирането в сайта на Община Дългопол и
тта на учебната дейност” на Атче Билял - ОУ уведомява участниците за това.
”Васил Левски” с.Поляците.
1.2.Определя следните изисквания за учасС 14 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ тие в конкурса:
СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.23 от За- 1. Да притежава образователно-квалификона за местното самоуправление и мест- кационна степен „магистър” по медицина.
ната администрация и Статута на награда 2. Да има най-малко 8/осем/ години трудов
„Община Дългопол”, ОС – Дългопол прие:
стаж като лекар.
3. Да има най-малко 5/пет/ години трудов
РЕШЕНИЕ №54 –1–8
Присъжда награда „Община Дългопол” в стаж като Управител на лечебно заведение.
системата на предучилищното и училищно 4. Да не е осъждан на лишаване от свобода
образование за учебната 2013/2014 год., за умишлени престъпления от общ характер.
в Категория „Ученик на годината в облас- 5. Да не е загубил лекарски права.

6. Да не участва в управителните и контролните органи на друго лечебно заведение.
1.3. Определя следните документи за участие в конкурса:
1. Заявление за кандидатстване по образец
/от сайта на Община Дългопол или от Канцеларията на ОбС-Дългопол/
2. Диплом за завършено висше образование за образователно-квалификационна
степен „магистър” по медицина.
3. Документ, удостоверяващ професионален опит като лекар – минимум 8 години.
4. Документ, удостоверяващ управленски
опит в областта на лечебните заведения –
минимум 5 години.
5. Свидетелство за съдимост.
6. Копие на документ за самоличност.
7. Автобиография.
8. Документ за актуално членство в БЛС.
9. Програма за развитието и дейността на
лечебното заведение за 3 годишен период.
10. Други документи, удостоверяващи придобита специализация или допълнителна
квалификация.
1.4. Възлага на Временната комисия за определяне на реда и условията за провеждане на конкурс за Управител на „Медицински център І – гр.Дългопол” ЕООД, да
предприеме всички законосъобразни мерки за изпълнение на Решението.

РЕШЕНИЕ 55-4

1. Включва в годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти
2014г.– отдаването под наем на общински
имот частна общинска собственост съставляващ поземлен имот №000075 с площ 3.724
дка., находящ се в местността „Чавдарлъка"
в землище с. Арковна, начин на трайно ползване –„Изоставени трайни насаждения", подробно описани в АОС №787 от 16.12.2013 г.
2. Предоставя под наем за срок от 10 /десет/
години без търг или конкурс общински имот
частна общинска собственост съставляващ
поземлен имот №000075 с площ 3.724 дка.,
находящ се в местността „Чавдарлъка" в землище с. Арковна, начин на трайно ползване
–„Изоставени трайни насаждения", подробно
описани в АОС №787 от 16.12.2013 г. на юридическото лице с нестопанска дейност, ЛС „Провадия” - гр. Провадия, Булстат №103614620
със седалище и адрес на управление гр. Провадия, ул.„Цар Освободител”105, представлявано от председателя Николай Иванов Христов с годишен наем при отдаване на имота в
размер на 60.00 лв. /шестдесет лева/.
3. Задължава и упълномощава Кмета на общината да предприеме всички законосъобразни мерки за изпълнение на Решението.

РЕШЕНИЕ 55-5

Дава съгласие за внасяне на предложение
пред Министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия на Бекир Халил Шакир,
ЕГН 7203220987.

РЕШЕНИЕ 55-6

1. Дава съгласие за провеждане на публично оповестени търгове за отдаване под
наем на имоти от ОПФ и имоти, предоставени на Община Дългопол с Протоколно решение № 2/26.01.2009г. на комисия по чл.
19, ал. 2 от ЗСПЗЗ съгласно Приложение 1,
неразделна част от Решението;
2. Отдаването да бъде извършено по реда
на Наредба № 4 Общински съвет Дългопол
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;
3. Предмет на отдаване да бъде обработваемата площ от имотите съгласно Приложение 1;
4. Определя размер на начална тръжна
цена съгласно Списък на землищата на територията на Община Дългопол с определено средно годишно рентно плащане за
ползване на земеделски земи през стопанската 2013-2014г., съгласно § 2е от ЗИДЗСПЗЗ на база предходната стопанска 20122013г., съставен от комисия, назначена
със Заповед № РД 13-10-212/08.08.2013г.
на Директора на ОД Земеделие – Варна за
землищата на Община Дългопол, завишен
с 2 лв. на дка за всяко землище.
Продължава на III страница
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ГЛАСЪТ НА ДОЛИНАТА

ПЕТЪК, 30 МАЙ 2014

Признание

Иновации

РЕМОНТИРА УЛИЦИ
НАЙ-ВИСОКО ОТЛИЧИЕ ЗА ОБЩИНАТА
И ПЪТИЩА ПО НОВА ТЕХНОЛОГИЯ
САМОДЕЙКИТЕ ОТ С.БОРЯНА

В

Н

а 31 май и 01 юни 2014 г., за чет- на музика, обичаи и носии. Характерно
върта поредна година, на от- за тази година бе големият брой заявекрита сцена в село Арбанаси, но участие в направление автентичен
се събраха формации, индивидуални фолклор, в което се представи групата
изпълнители и дуети от цялата страна, от с.Боряна.
представящи фолклорните танцови и Журито на фестивала, председателствамузикални традиции и култура на раз- но от доц. Георги Хинов – главен худоличните етнографски региони в Бълга- жествен ръководител на Северняшки анрия, за да вземат участие в Национален самбъл за народни песни и танци „Иван
фолклорен фестивал „Насред мегда- Вълев“ - гр. Плевен, единодушно е опрена в Арбанаси”. Конкурсната програ- делило изпълненията на борянските сама включваше изявата на 80 формации модейки като най-достойно за Специалс общ брой 1 000 участници от всички ната награда на журито – почетен плакет
фолклорни области на България, с бо- и диплом на Националния фолклорен
гато разнообразие на българска народ- фестивал „Насред мегдана в Арбанаси”
„Още преди представянето си членовете на журито бяха очаровани от нашите носии - чудеха се как са съхранявани до днешни дни.
Дори имаше и въпроси за изработката на терлиците ни. Имали сме
много участия на различни сцени от където сме се завръщали с първо, второ, трето място и парични награди, но тук получихме специалната награда на журито-плакет и диплом. За пореден път доказахме на себе си ,че сме добри, но има какво още да се желае.”

Общински вести
Продължение от II страница

5. Възлага на Кмета на Общината и
го упълномощава да извърши необходимите действия по изпълнение на Решението.

РЕШЕНИЕ 55-7

1.В §6 – м. Юни, в т.7, колона 2, придобива следния вид: 1314.06.2014г., колона 3 – събор в с.
Партизани, колона 4 – Литературно-музикална композиция, спортни
мероприятия, колона 5 – кметство,
читалище и училище с. Партизани,
общинска администрация, колона
6 – стадиона, колона 7 – ежегодно,
кмет на населено място, тел. за контакт 84 250, колона 8 – 500лв.
2. Създава се нова т.8, колона 2 - 1415.06.2014г., колона 3 – възпоминателен митинг с. Партизани, колона 4
– поклонение и поднасяне на венци
и цветя на Паметника-костница, колона 5 – организатор БАС, колона 6 –
Паметника-костница, колона 7 – ежегодно, кмет на населено място, тел. за
контакт 84 250, колона 8 – 0лв..

РЕШЕНИЕ 55-8

1.В частта „Субсидиране на лицензирани спортни клубове в Община
Дългопол”, ред І, колона 2 – добавяне на сумата от 1 000лв., като колона 6 придобива следният вид: 9
000лв. Обща сума по Спортен календар за 2014г. – 17 900лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ 55-9

1. На основание чл.120, ал.2 от ПОДОС Кмета на Общината да пред-

стави в Канцеларията на Общински съвет административните
актове по изпълнение на Решение 18-4/27.07.2012г. и Решение
42-7/27.09.2013г. в сроковете на
чл.120, ал.2 от ПОДОС.
2. Задължава Кмета на Общината в 7(седем) дневен срок да представи в Канцеларията на Общински
съвет поименно щатно разписание
по длъжности на служителите от
основната и допълнителна щатна
численост със заличени лични данни (ЕГН, адрес, размер на основно
трудово възнаграждение).

РЕШЕНИЕ 55-10

1.Отпуска еднократна помощ на Мария Илиева Георгиева – жител на гр.
Дългопол, в размер на 200 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ 55-11

1. Упълномощава кмета на община Дългопол да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 6 516,40
лв. (шест хиляди петстотин и шестнадесет лева и четиридесет стотинки) за обезпечаване на 110 %
от стойността на допустимия ДДС
на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 03/322/00841 от
27.11.2012 г. по мярка 322 за Проект "Реконструкция на улична мрежа и тротоарни зелени площи в община Дългопол – агломерации с.
Лопушна, с. Поляците, с. Партиза-

ни”, сключен между община Дългопол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на община
Дългопол да подготви необходимите документи за получаване на
авансовото плащане по договор №
03/322/00841 от 27.11.2012 г. и да
ги представи пред ДФ „Земеделие”
– Разплащателна агенция.

края на миналия месец приключиха ремонтните работи по няколко от най-натоварените улици в
гр.Дългопол. По „Цар Самуил” са изкърпени близо 80% от настилката, а по „Антон
Иванов” са основно ремонтирани масивни
площи от пътното платно и асфалтовата
настилка. Цялостен кърпеж на големи полета е извършен и по улиците „Васил Левски” и „Райна княгиня” и „Антон Иванов”.
Изпълнителят, избран с процедура по
Закона за обществените поръчки, сега
изпълнява ремонта на пътя БорянаСладка вода. „Пътища и мостове” АД
прилагат нова за България, но утвърдена в Европа технология.
„Става дума за този специален камион,
оборудван с цистерна за емулсията и силоз с фракции. След подравняване и почистване на основата на пътя се пръска емулсията и веднага след това, за да
няма замърсяване на повърхността, се
полагат фракциите. При тази технология, когато се съчетаят с т. нар. студено

рециклиране - използване на съществуващата настилка, която не се изкопава и изхвърля, а се фрезова, като остава на място и се подравнява, се постигат
бързина на строителството и по-голяма икономия на средства, така че да се
ремонтират по-големи пътни участъци. И най-важното - постига се отлична херметизация на пътната настилка,
за която водата е най-големият враг” –
обяснява Димо Шушулов – технически
ръководител на ремонта.
За първи път от много години този път
се ремонтира основно. Асфалтовата настилка по него почти липсваше, имаше множество дупки с голяма дълбочина, затруднено отводняване, обрасли и
почти заличени канавки и банкети. С
вложените в ремонта целеви средства
Община Дългопол ще осигури на жителите на двете села – Боряна и Сладка
вода условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите, добро
отводняване и дълъг живот на пътя .

Инвестиция

ОБЩИНАТА ДОПЪЛВА РЕМОНТА НА ПОЛИКЛИНИКАТА
СЪС СОБСТВЕНИ СИЛИ И СРЕДСТВА

РЕШЕНИЕ 55-12

1. Упълномощава кмета на община Дългопол да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза
на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 22 767,80 лв.
(двадесет и две хиляди седемстотин
шестдесет и седем лева и осемдесет
стотинки) за обезпечаване на 110 %
от стойността на допустимия ДДС на
извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 03/321/01249 от 27.11.2012
г. по мярка 321 за Проект "Изграждане на общински информационен
и комуникационен център на територията на гр. Дългопол, включващ
и мобилен модул за обслужване на
населените места на територията на
община Дългопол”, сключен между
община Дългопол и ДФ „Земеделие”
– Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на община
Дългопол да подготви необходимите документи за получаване на
авансовото плащане по договор
№03/321/01249 от 27.11.2012 г. и
да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Преди ремонта
Продължение от I страница

В процеса на реализация на проекта
възникнаха немалко допълнителни възможности за намиране на решение на
отдавна наболели въпроси като отварянето на самостоятелен вход към спешния център. Наскоро изградената масивна стоманобетонна рампа към него
вече осигурява удобство за достъп до кабинетите на спешната медицинска помощ за носилки и инвалидни колички.
Елиминирана е неугледната постройка
в задната част на сградата, предназначена някога за топлообменник, като терена под нея е почистен и заравнен. Още
средства ще задели общината и за освежителни и довършителни вътрешни работи като боядисване на стени и тавани
и др., невключени в проекта дейности.
По проекта до момента са подменени
дограмите на цялата сграда, извършена е топлоизолация на външните стени

След
ремонта
и са положени мазилки. Предстои подмяната на осветителните тела и отоплителната инсталация.
С грижата на добър стопанин на общинското имущество Община Дългопол постоянно предприема действия в
полза на населението и подобряване на
условията за работа на специалистите в
Медицинския център.
В последния месец кметът на общината Маринка Иванова сформира комисия за констатиране на последиците
от продължителните и обилни валежи
и пораженията върху покривната конструкция на сградата. Изготвената документация е внесена за становище в
Областна администрация Варна. След
окончателното решение на областния
управител Иван Великов, преписката
ще бъде представена пред Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерски съвет.
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Творчество и красота

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ НА ЕТНОСИТЕ „РАЗЛИЧНИ, НО ЗАЕДНО”
ПО ПРОЕКТ „ЗАЕДНО КЪМ ЗНАНИЕ” ЗАВЛАДЯ СЪРЦАТА НА ПУБЛИКАТА
човешките ресурси” по схема „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”.

ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0238
„Заедно към знание”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТ 1”ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ” ПО
ПРОЕКТ „ЗАЕДНО КЪМ ЗНАНИЕ”

На 05.04. и 06.04.2014 г. в хотел „Миналият век”- гр. Шумен се проведе третото обучение
на учителите от детските градини-партньори по проекта на Община Дългопол по
изпълнение на дейност 1”Обучение на учители”. Целта на дейността е повишаване
професионалната компетентност и квалификация на 34 педагози за работа в мултикултурна
детска среда и с родители от етнически малцинства. В рамките на три двудневни обучения
учителите повишиха професионалните си компетенции по три теми.

Модул „Индивидуализация” имаше за цел да се постави акцент върху
актуализирането на разбирането за индивидуализация в обучението; да се осмислят
ролите на учителя в приобщаваща учебна среда, в т.ч. в мултикултурна; да се
предоставят на участниците теоретични и практически инструменти за прилагане на
добре работещи образователни практики.
Цел на модула „Включване на семейството” беше да се разширят знанията на
учителите за изграждане на модели за сътрудничество между семейството и
детската градина; да се уважава културното разнообразие; да се формират
практически умения за изработване и прилагане на стратегии и подходи за работа
със семейството.
Чрез модул „Приобщаващо образование” учителите трябваше да разберат смисъла
на приобщаващото образование като гаранция за осигуряване на децата равни
възможности за достъп до качествено образование; да се преодолеят
предразсъдъците и стереотипите в детската градина; да се изгради загрижена
общност от партньори.
В програмите за повеждане на обучението бяха представени темите: ”Същност на
индивидуализацията в обучението”, ”Роли на учителя в мултикултурна
приобщаваща среда”, синдромът ”Неприемане на другия”, ”Стереотипи и
предразсъдъци”, ”Интерактивни методи на работа в мултикултурна среда”,
”Традиции,празници и обичаи на различните етноси”, ”Дименсионален модел на
човешкото поведение” и др. Разнообразните ролеви игри дадоха възможност на
участниците в обучението да разберат как хората от различни култури да разбират
по-добре междукултурните различия и да се справят с тях, въпреки културите.
Обучението на учители беше проведено от доц. д-р Наталия Витанова - преподавател в

Н

осители на това послание бяха децата от
ЦДГ”Детелина”-гр.Дългопол,ЦДГ”Пролет”с.Цонево, ЦДГ ”Първи юни”- с.Партизани и
ЦДГ ”Щастливо детство” - с. Медовец на проведения
общински детски фестивал на етносите „Различни,
но заедно” на 30.05.2014 г.от 10.30 ч. в зрителна зала
на НЧ”Н.Вапцаров” – гр.Дългопол. За втори пореден
път децата бяха различни, но заедно в навечерието на
1 юни- празник, който прави всички по-добри, обединява и възпитава в толерантност, показвайки,че всички деца си приличат-умеят да творят и се забавляват
по един и същи начин.
Катедра „Педагогика и управление на образованието” към ШУ ”Епископ Константин
Фестивалът
е етап
проект на„Заедно
знание”, изПреславски”. Предстои
издаванеот
на удостоверения
участниците вкъм
обучението.
пълняван от Община Дългопол в партньорство с ЦДГ
”Детелина” - гр.Дългопол, ЦДГ ”Пролет”- с. Цонево,
ЦДГ ”Първи юни”-с. Партизани и ЦДГ ”Щастливо
детство”-с. Медовец, финансиран от ОП”Развитие на

Целта на фестивала е да даде възможност за позитивна
изява на децата от етнически малцинства, които да демонстрират богатството на културите към които принадлежат, както и да създаде нагласа за сближаване и етническа толерантност.Фестивалът представи резултатите
от работата на центровете по интереси в четирите детски
градини- „Заедно изучаваме български език”,”Заедно в
света на приказките”,”Заедно спортуваме”, „Заедно опознаваме природата” и „Заедно рисуваме”.

Попътен вятър

Този документ e създаден в рамките на проект "Заедно към знание", с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Цялата отговорност
за съдържанието на документа се носи от Община Дългопол и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Програма намаляване на отпадането
на ромските ученици от училище

ПРОЕКТ „ВСЕКИ УЧЕНИК
МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТЛИЧНИК”

П

рез учебната 2013 / 2014 г. започна нов двугодишен период на сътрудничество и съвместна дейност по проект „Всеки ученик може да
бъде отличник”, финансиран от фондация
„Тръст за социална алтернатива”, между ЦМЕДТ „Амалипе ” и екип от две училища: Начално училище „Иван Вазов” –
гр. Дългопол и Основно училище „Св. Св.
Кирил и Методий” – с. Блъсково.
Чрез реализацията на проекта се цели
осигуряване на равен достъп до качествено образование, съобразно специфичните потребности на учениците от
различните етнически групи; намаляване броя на отпадащите ученици; повишаване успеха на децата от етническите
малцинства; активно участие на родителите в училищния живот; повишаване компетентността на училищните
екипи за работа в мултикултурна среда.
Заложени дейности по проекта са:
спортни мероприятия; тренинги; обмяна на опит между родители и учители от
двете училища; участия на учениците в

изяви и екскурзии.
На 03.06.2014 г. бе осъществена плануваната екскурзия до гр. Варна. Делфинариумът бе сборен пункт, където 70
ученици от двете училища, работещи
в екип, се срещнаха, запознаха и заедно участваха в забавленията, планирани за деня. За децата бе изключително
вълнуващо 40-минутното Делфин шоу,
включващо множество атракции: акробатика, балансировка, музика, пеене,
танци и игри с публиката.
Разходката продължи из зоопарка, където срещата с животните предизвика
силни емоции. Децата се запознаха и
с част от разнообразния морски свят в
Аквариума. Забавленията продължиха
с игри в морската градина. Новите запознанства предизвикаха положителни
емоции у децата от двете училища. Размениха се адреси и телефонни номера.
Екскурзията завърши с много настроение, което ще остави прекрасен спомен
за един невероятен ден, изпълнен с незабравими мигове.

120 минути ликуваха сърцата на всички!Всички забравиха за различията.Всички разбраха, че заедно винаги сме по-силни и по-убедителни! 300 усмихнати
момичета и момчета в разкошни сценични костюми
предизвикаха незабравими преживявания.
Различни сме, но ще бъдем заедно! Това е нашият сбъднат сън!

Апел
ПОМОГНЕТЕ НА БЕЛИТЕ ЩЪРКЕЛИ В ЦОНЕВО

Т

ри малки бели щъркелчета се
озоваха на мократа земя след
като гръмотевичната буря миналата седмица разруши уютния им дом
на върха на електрическия стълб близо до детската площадка в кв. „Яворово”. Мощната буря е прогонила двойката щъркели, свила гнездото си там за
поредна година и така поколението им
осиротяло.

и фрактура на едното крило вследствие
на падането. Екологът на общината Татяна Михалева е сигнализирала РИОСВ
Варна и Българското дружество за защита на птиците, но не получила очакваната помощ и съдействие от тях. Така щъркелчетата се оказаха гости на кметството
за по-дълго време.
И трите са здрави и вече оперени, весели и дружелюбни. Но докато полетят са
нужни още време и разбира се храна.
Нека всички, които имат на разположение дребна или всякаква риба да помогнат за изхранването и успешното
отлитане на трите бели щъркелчета от
кметството на с. Цонево.
Те със сигурност ще са Ви благодарни.

С тяхното спасяване се заел лично кметът
на с.Цонево г-н Георги Савов. Приютил
ги е на първо време в кметството. Първа
помощ и лечение им е оказал участъковият ветеринарен лекар д-р Тодоров. Едното от малките е имало малък кръвоизлив

ЕВРОПЕЙСКИ СЕЛА НА ЩЪРКЕЛИТЕ

Инициативата „Европейски села на белия щъркел” се осъществява от Фондация Европейско Природно наследство /EURONATUR/ – Германия. Тя цели
да увеличи обществената ангажираност и да развие възможностите за екотуризъм в райони, където белият щъркел е формирал големи гнездови колонии.
Щъркеловите колонии са индикатор за чиста околна среда и хармонично съжителство между човек и природа. Там, където има много щъркели, земеделието е достатъчно устойчиво, за да поддържа множество други растителни и
животински видове. Ето защо е важно тези места в Европа да бъдат запазени,
популяризирани и да служат за пример и на други общности.
Във всички села на белия щъркел се провеждат ежегодни празници, посветени на предвестника на пролетта, а местните общности са все по-мотивирани
да опазят своето природно богатство и да усъвършенстват уникалния си туристически продукт.
За изхранването на едно малко са нужни 1,5 кг храна на ден.
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С повишено внимание

ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ ПРИ ПРИБИРАНЕТО НА ЖИТНАТА
РЕКОЛТА И ТРЕВНИЯ ФУРАЖ 2014 Г.

Е

дин от най-пожароопасните периоди в селското стопанство през годината е времето, когато се прибират зърнено-житните култури и тревния
фураж.
Прибирането на зърното и сламата
през жътвената кампания може да се
ражглежда условно като поточна производствена линия: ожънване, овършаване, балиране на сламата, транспортиране на зърното и сламата, почистване,
сушене и съхраняване на зърното, тъй
като всички процеси на механизирани.
Наситеността на селското стопанство
с машини и съоражения през жътвената кампания, наред със своите преимущества създава и някои трудности по
опазването на посевите, зърното и тревния фураж от пожари. Колкото повече
машини, електросъоражения, двигатели с вътрешно горене, леснозапалими и
горими течности се използват, толкова
по-голяма е опасността от възвикването на пожари, толкова по-строги и своевременни мерки трябва да се вземат за
осигуряване на техническата и пожарната безопасност.
При прибирането на зърнените култури и тревния фураж, особена пожарна
опасност представляват искрите, които
излизат от изпускателните колектори на
двигателите с вътрешно горене. Попаднали върху натрупания прах по машините или в узрелите посеви и стърнища
те могат незабавно до предизвикат пожар. За предотвратяване на пожари по
тази причина, изпускателните колектори на зърнокомбайните, силажокомбайните, тракторите и товарните автомобили се обезопасяват задължително с
изправни и стандартни искрагасители.
Преди започване на жътвата земеделската техника, която ще участва в кампанията се приема от комисия / представител на районна служба ПБЗН и
контролните органи на КТИ при Министерство на земеделието и храните/, която проверява изправността на
електрическите инсталации и акумулаторите, уплътненията на мазителната,
хранителната и спирачна система, състоянието но двигателите с вътрешно горене, лагерите, въртящите и триещите
се части и др. Всички машини, които ще
участват в жътвената кампания задължително се оборудват с изискващите се
противопожарни уреди и средства, съгласно действащите нормативни актове – пожарогасители /прахови, водни,
СО2 /, лопати, вили, негорими керамични одеала, тупалки и др.
По време на жътвената кампания през
2013 г. няма възникнали пожари, както
на житни масиви, така и на стърнища.
Правилата и нормите за осигуряване
на пожарната безопасност при извършване на дейности в земеделските земи
са регламентирани в Наредба № Iз1053/19.04.2011г., Обн. ДВ. бр.39/2011г.
издадена от Министерството на вътрешните работи и Министерството на
земеделието и храните.

•

•

•

•

•

•

Изисквания за опасване на посевите:

• Житните култури се засяват на масиви с площ не по-голяма от 8000
дка, разделени един от друг чрез
ивици зелени култури, широки наймалко 50 м;
•
• Огневите работи в обекти покрай
узрели посеви, слама и друг фураж
се извършват, само след издава-

не на акт за огневи работи от собственика, съгласувано с органите на
ПБЗН.;
При възникването на авария или
техническа неизправност и невъзможност от преместване на земеделската техника от мястото на
аварията, ремонтните дейности се
извършнат на място, като предварително се почисти техниката и района от посеви и се извърши изораване н радиус 50м на ивица с ширина
най-малка 10 м, съгласувано с органите на ПБЗН.;
От настъпването на восъчна зрялост
на житните посеви, до окончателното прибиране на реколтата, паленето на огън е абсолютно забранено,
а тютюнопушенето да се извършва на обезопасени места, отстоящи
на разстояние от посевите най-малко 50 м, което се указва със знаци и
сигнали, съггласно Наредба № РД07/8 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за
безопасност и/или здраве при работа, Обн.ДВ, бр.3/2009г.;
Преди започване на жътвата, площите се парцелират на участъци
чрез ожънване и изораване на ивици.;
Масивите се парцелират на участъци за еднодневна работа на комбайните, както и за отделяне на площите на отделни собственици, но
не-повече от 800 дка.;
Противопожарните ивици покрай
пътищата от републиканската пътна
мрежа, горските насаждения, сметищата, пчелините, гробищните паркаве и др. са с широчина най-малко 6м., а тези покрай железопътните
линии, оградите на газоразпределителните станции, крановите възли
на магистралните газапроводи, петролопроводи и др. Пожароопасни
места и обекти – наймалко 10м. /не
е задълнително за блоковете с площ
по-малка от 100 дка, ако не граничи
с други съседни житни масиви или с
горски насаждения/;
По време на жътва в житните блокове над 100 дка се осигурява дежурство на трактор с най-малко четирикорпусен плуг, а при блокове с площ
над 2000 дка и на пригодено за пожарогасене съоражение / ремарке с
монтирана на него цистерна с вода
най-малко 2 тона, с водна помпа и
колесен трактор за задвижване на
помпата/.;
Грубият фураж се складира и съхранява на почистени от суха растителност площадки, оградени с негорима ограда, висока наймалко 1,5м, на

разстояние най-малко 5м от купите,
с пригодена за заключване врата.
От външната или вътрешната страна на оградата се изолира ивица с
широчина най-малко 5м;
• Купите на фуражните площадки се
обособяват до 3 бр. в група, с еденична маса до 200 т., на разстояние наймалко 10 м между отделните
купи и 30м между отделните групи.
Изисквания за обезопасяване
на земеделската техника:

• Земеделската техника, участваща в
жътвената кампания, задължително
се оборудва с изискващите се противопожарни уреди и средства, съгласно действащите нормативни актове, изпускателните колектори на
зърнокомбайните, силажокомбайните, тракторите и товарните автомобили се обезопасяват задължително с изправни и стандартни
искрагасители.;
• Акумулаторните батерии да бъдат
защитени от удар, вибрации и от

попадане на метални предмети върху клемите.;
• Електрическите вериги на машините да са защитени с предпазители,
оразмерени за съответните номинални токове.;
• Тръбопроводите от горивната и хидравличната системи да бъдат защитени от механични и топлинни
въздействия и да са устойчиви на агресивните въздействия на флуидите
приминаващи по тях и да нямат течове.;
• Резервоарите за гориво да нямат
външни механични деформации и
пропуски на гориво.;
• Зърнокомбайните да бъдат осигурени с устройства за защита от статично електричество;
• Ежедневно след приключване на работа, пожароопасните възли и механизми в земеделската техника се почистват от наслоения прах, горими
растителни отпадъци, масло и др.;
• Земеделската техника може да си
включи в жътвената кампания единствено, ако е проверена от органите
на ПБЗН и има издадено заключение за нейната пожарообезопасеност, удостоверено с протокол.
При възникване на пожар да се подава незабавно сигнал на тел. 112, като се
указва мястото на възникналия пожар,
какво точно гори и друга информащия
свързана с пожара при поискване от дежурния диспечер. Опазването на реколтата от пожари изисква пълна мобилизация, отлична организация и постоянна
бдителност до окончателното прибиране
на зърното и тревния фураж.
Началник РС "ПБЗН" – Дългопол
Гл.инсп.инж. В. Николов

ОБЯВЕНА Е ВОСЪЧНАТА ЗРЯЛОСТ

Във връзка с настъпилия пожароопасен сезон, предстоящата жътвена кампания и повишаването на опасността
от възникване на пожари в земеделски земи и горски територии, с цел подобряване на превантивната дейност,
недопускане на пожари и намаляване
до минимум на вредните последствия
и щети от тях,
Кметът на Община Дългопол обяви със заповед настъпването на
"Восъчната зрялост" на есенните
култури и определи мерки за осигуряване на пожарната безопасност.
Мерките са конкретно и детайлно
разписани в заповедта и са задължителни за изпълнение от всички земеделски кооперации, арендатори

и частни ползватели на земеделски
земи, както и лица, които преминават и/или осъществяват дейности в
близост до тях.
Кметове на кметства и кметски наместници, ДГС Цонево, „ЕНЕРГО ПРО
ВАРНА” ЕООД, ЖП УЧАСТЪК - гр.
Дългопол, В и К - гр. Дългопол се задължават да предвидят и организират
превантивни мероприятия и да оказват съдействие на органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) при осъществяване на
контрола по опазване на житните култури, зърното и фуражите от пожари.
Всички жители на територията на общината се задължават да спазват следните общи изисквания :

АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЯВАМ ПАЛЕНЕТО НА СТЪРНИЩНИ ОСТАТЪЦИ, СУХИ ТРЕВИ ПО СЛОГОВЕ, КРАЙПЪТНИ КАНАВКИ, ДЕРЕТА, ПАСИЩА И МЕРИ И В ГОРИТЕ ОСВЕН НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА
ЦЕЛТА МЕСТА ОТ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО, РС „ПБЗН"
И КМЕТСТВАТА, СИГНАЛИЗИРАНИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ЗНАЦИ.
НЕ СЕ ДОПУСКА ПАЛЕНЕТО НА ОТКРИТ ОГЪН, ТЮТЮНОПУШЕНЕТО И ПАРКИРАНЕТО НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В
ПЛОЩИТЕ С ПОСЕВИ И В НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ ДО ТЯХ
ОТ НАСТЪПВАНЕТО НА ВОСЪЧНА ЗРЯЛОСТ ДО ОКОНЧАТЕЛНОТО ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА И ИЗОРАВАНЕ НА СТЪРНИЩАТА.
ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ПРЕМИНАВАЩИ ПОКРАЙ НЕОЖЪНАТИ ПЛОЩИ, СА ДЛЪЖНИ ДА СПАЗВАТ ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И С ДЕЙСТВИЯТА СИ ДА НЕ ПРЕДИЗВИКВАТ ВЪЗНИКВАНЕТО НА ПОЖАРИ.

ПЕТЪК, 30 МАЙ 2014
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Дискусия

ОБСЪДИХА ВИЗИЯТА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ 7 ГОДИНИ

Н

а 18 юни 2014 г. от 10:00 часа в заседателната
зала на Общински съвет се проведе публично
обществено обсъждане на Общински план за
развитие 2014 – 2020 г., изготвен в рамките на проект
„Усъвършенстване на процеса на разработване и прилагане на политики в Община Дългопол, чрез ефективна координация и партньорство”, финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”.
Проектът е подготвен от експерти на "Динамик Салюшънс" ЕООД, съвместно със служители на общинската администрация.

Обсъждането беше открито от г-жа Кинка Балинова секретар на общината и ръководител на проекта, която приветства присъстващите граждани, кметове на
кметства и кметски наместници, социалните партньори и представители на юридически лица и др. от името на Кмета на община Дългопол, като им благодари
за проявената гражданска активност.
Жителите на Дългопол искат да имат „работа и повисок жизнен стандарт”, да обитават „добре устроена
жизнена среда” и да чувстват „сигурност” за живота си
и за бъдещето на децата си. На тази основа е формулирана и визията за развитие на общината.

„Дългопол - динамично и устойчиво развиваща се община в Североизточна България - утвърден земеделски район с плодородна земя, чиста природа и съхранено културно богатство, предлагащ добри условия за
инвестиции, живот и работа.”
Постигане на икономически растеж с високи равнища на заетост, преодоляване на демографската криза и
бедността, подобряване на техническата инфраструктура и качествата на жизнената среда определят главната цел за постигане на желаната визия за развитие
на община Дългопол за периода 2014-2020 год.
Заложени в Плана 4 приоритета са насочени към развитие на:
1. Икономическо съживяване и развитие на района,
повишаване на конкурентоспособността, насърчаване на предприемачеството и инвестициите
с приоритети селско стопанство, туризъм и лека
промишленост.
2. Преодоляване на демографската криза, подобряване качеството на живот, повишаване на заетостта, доходите и задържане на младите хора в
района.
3. Подобряване и възстановяване на техническа-

та инфраструктура, опазване на околната среда и
природното богатство.
4. Подобряване на качеството и достъпа до обществени услуги -административни, образователни,
здравни, социални и културни.
По време и след представянето на проекта присъстващите в залата изказаха своите мнения, предложения и
идеи по представеният проект, които в атмосфера на
свободна дискусия бяха обсъдени и съответно формулирани, като предложения за допълнение и внасяне на
определени корекции по проекта на Общински план
за развитие.
Проведената дискусия протече, при голяма активност
от страна на присъстващите представители, което ще
допринесе до голяма степен за постигане на целта на
общественото обсъждане на Плана за развитие на общината - съгласуване на цели, приоритети и мерки за
тяхното постигане в интерес на населението от общината, както и създаване на определена ангажираност в
населението за участие при тяхната реализация.
Общественото обсъждане беше последната част от
процедурата по съгласуване на документа със заинтересованите страни. Следващата стъпка е внасяне
на Проекта на ОПР в Общински съвет за неговото
приемане.

Археология

САВА – ЕДНО
ЕДЕРЛЕЗ
Едерлез
/или Хедерлез/ е пролеСВЕТОВНОИЗВЕСТНО ИМЕ тен празник
на мюсюлмански-

Т

ериторията на община Дългопол е богата на археологически паметници. Малцина обаче знаят, че една праисторическа култура, открита за
първи път тук, е кръстена на селищната могила Сава,
намираща се до едноименното село. До 1924 г. тя се е
намирала в гъста гора, покриваща долината на р. Камчия. След регулацията на реката низината се превръща в обработваема площ и източната половина на могилата и склоновете й започват да се обработват. Това
доста обезличава обекта, който към средата на ХХ век
е с диаметър около 60 м и височина около 6 м.
През 1951 и 1952 г. Димитър Златарски, тогава учител
от Дългопол, предприема разкопки на могилата. През
следващата 1953 г. от Варненския археологически музей пристига уредникът Милко Мирчев и проучването продължва под негово ръководство. Установено е,
че могилата представлява натрупали се останки от съществували тук праисторически селища от каменномедната епоха (V хил. пр. Хр.).
Сградите са били с едно до три помещения, покрити с
двускатен покрив. Във всяко от жилищата е имало пещ
или огнище. Стените са изграждани от колове с преплетени между тях пръти, след това измазвани с глина.
Населението се е занимавало със земеделие, скотовъдство, лов и риболов. Хората са били и сръчни занаятчии, обработващи различни суровини, за да получат
от тях ножове, върхове за стрели, брадви, тесли, длета, игли, шила, мотики и копачки. Също така са били и
вещи в плетенето и тъкането, което личи от откритите тежести за тъкачни станове и отпечатъци от рогозки върху дъната на керамичните съдове. Изящните по
форма и украса съдове свидетелстват за уменията на
майсторите-грънчари и техния естетически вкус.
Младата българска археоложка Хенриета Тодорова
въз основа на откритите материали през 1966 г. обосновава наличието на археологическа култура Сава,
обхващаща ранната и средната каменномедна епоха
(първата половина на V хил. пр. Хр.) и разпространена на територията на Лонгоза. Така името на малкото
село край Дългопол е записано в науката и става известно на археолозите от цял свят.
д-р Владимир Славчев, РИМ – Варна

те общности по българските земи.
Той съвпада с християнския празник „Гергьовден”. Част от празника
е „ваденето на пръстените” – обичай, подобен на „Еньова буля”.
Ден преди Едерлез, рано сутрин
всички моми отиват в гората. Там

Празник
те откъсват върбови клонки и събират мащерка. Върбовите клонки
се закачат над всяка врата за здраве /това се прави преди изгрева,
защото никой не трябва да вижда
момите/, а с мащерката се измиват
всички членове на семейството за
здраве и късмет.
На другия ден се става рано и се започва подготовката на момичетата
за празника. След обяд момите се

събират, пеят, играят, танцуват.
С този празник се отбелязва краят
на пролетта и началото на лятото.
Тази година празникът „Едерлез” бе отбелязан според обичая в
гр.Дългопол, благодарение на кмета
г-жа Маринка Иванова и на заместник-кмета г-жа Цвета Костова.
От сърце благодарим!
Елис Мехмедова, VІІ б клас
СОУ „Климент Охридски”, Гр.Дългопол

Сцена

КЛУБ „РИТМИ” УЧАСТВА В МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ
Клуб за народни танци “Ритми” към НЧ "Н. Й. Вапцаров - 1896" гр. Дългопол с ръководител
Гинка Андонова взе участие в международния фолклорен фестивал “Атлиманска огърлица”, който се проведе за трета поредна година в гр. Китен. Тази година на сцената му се изявявиха над 80 състава и индивидуални изпълнители от 7 държави.
Седемчленно жури с председател проф. д-р Стефан Чапкънов и изявени в своята област
членове, сред които българската народна певица Янка Рупкина оценяваше участниците.
То присъди на клуба грамота и плакет за отлично представяне.
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Православен календар

БЛАГОДАРНОСТ

ЦДГ ”Пролет” - с. Цонево изказва своята благодарност за направените щедри
дарения за детската градина, по случай 1 юни - Ден на детето:
1. На директора Североизточно държавно
предприятие - гр. Шумен – инж. Йордан Радославов , директора на СИДП ДП ТП ДГС
Цонево – инж. - Сава Маринов Савов и Теменужка Петкова – 800 лева за закупуване на холова гарнитура – 1 диван, 2 фотьойла, 2 табуретки и масичка;

2. На „Полекс" ООД с МОЛ Гюрджан Челик –
с. Цонево - закупуване на плат за завеси в ДГ
– спални и занимални помещения на стойност
300 лева;
3. На госпожа Найме Мустафа Салим – с. Цонево - за безплатното ушиване на завесите за
децата.
Изказвам им благодарност на всички тях и за
това, че те са ни помагали многократно, винаги, когато сме имали нужда и им пожелавам
всичко най- хубаво в живота, да бъдат все така
добронамерени и отзивчиви и да помагат на децата, за да живеят те в една по-добра и красива
среда, защото го заслужават.
С уважение: Цв. Петрова,
директор на ЦДГ ”Пролет”

ххх

ИЗЛОЖБА НА НАКИТИ ЗА
ПРАЗНИКА НА ДЪЛГОПОЛ

И

сторическият музей в Дългопол подготвя фотоизложба на златни и сребърни накити от богатата си колекция археологически находки.
Изложбата ще бъде открита на 29 август 2014 г., в деня
на отворените врати на музея по повод 45-тата годишнина от обявяването на Дългопол за град.

СВ. ВЕЛИКОМЪЧЕНИЦА МАРИНА

Н

а 17 юли Светата православна църква чества паметта на Св. великомъченица МАРИНА. Девойката
Марина била дъщеря на езически
жрец в Антиохия Писидийска.
Майка й починала веднага след
нейното раждане. Баща й я възпитал в идолопоклонство, но Господ Бог по Своята милост й дал да
узнае истината и я призовал при
Себе си. Пръв неин гонител станал
самият й баща. Той бил ревностен
поклонник на идолите и когато узнал, че дъщеря му вярва в Христа,
намразил я и започнал да се отнася с нея много жестоко. Веднъж в
околностите на града тя срещнала
Олимврий, управителя на източните страни. Необикновената красота на Марина така поразила управителя, че му дошла мисъл да я
вземе за жена. Той влязъл в разговор с нея, разпитал я за родителите й, за нейното име и звание. Марина със скромност отговорила на
всичко. Не скрила и това, че вярва в Бога на християните и че желае да се посвети на служба Нему.
Като чул това, управителят веднага заповядал на войниците си да
хванат Марина и да я отведат в града, без обаче да й направят някакво
зло. Той се надявал лесно да склони младата девойка да се отрече от
християнската вяра. На другия ден
Марина била доведена на съд. Управителят ласкаво й казал: “Виждат боговете, че жаля твоята младост и искам да те спася. Послушай
ме, принеси жертва на боговете.
Ще ти дам богати дарове и така ще

Н

устроя съдбата ти, че ще ти завиждат твоите връстници”. - Аз се научих да изповядвам Отца и Сина и
Светия Дух, едно Божество в Троица, и Нему да принасям хвалебствена жертва, - отговорила девойката. – Не мога на бездушни идоли да
въздавам оная чест, която принадлежи на моя Създател. Разгневен от
тоя отговор, управителят заповядал
да бият Марина. После приковали
девойката на едно дърво и терзаели
тялото й с железни остриета. След
това, едва жива, я затворили в тъмници. В тъмницата тя изведнъж видяла над себе си сияещ кръст, който
озарил тъмничния мрак. Чули се думите: “Радвай се Марино, защото ти
победи злобата на врага! Радвай се,

защото скоро, като мъдрите девойки, ще влезеш в чертога на твоя Жених, безсмъртния Цар!” Сърцето на
Марина се изпълнило с неизказана радост. В същото време тя почувствала, че раните й заздравяват и на
тялото й се връщат силите. Тя молила Бога да я удостои със св. кръщение, та измита чрез него да влезе в
небесния чертог. Когато на другия
ден отново извели Марина на съд,
всички останали изумени, като я видели здрава и радостна. Нейните
молитвени слова довели до мисълта
на управителя да удави мъченицата.
Той заповядал да донесат огромна
каца с вода и в нея пуснали св. Марина. А Марина извикала: “Господи Иисусе Христе, Който си счупил
оковите на смъртта и ада, милостиво погледни над твоята рабиня, развържи моите вериги и нека тая вода
ми бъде желаното от мене св. кръщение и възраждане за вечен живот!” Мъченицата стояла във водата
и пеела хвалебствена песен на Бога
Всевишни. Най-после управителят
я осъдил на смърт. Преди смъртта
си Марина се обърнала към народа
и го увещавала да познае истинния
Бог, а не да се кланя на бездушните
истукани. След това се помолила за
всички. Това се случило на 17 юли в
Антиохия
Имен ден имат: МАРИНКА, МАРИНА.
БОЖИЕТО БЛАГОСЛОВЕНИЕ
ДА Е С ВСИЧКИ ВАС!
Поканвам всички на 17 юли в с.
Сава на храмов празник „Св.ВМЧЦА МАРИНА”, който ще започне с тържествена света литургия за
здраве от 09,30 ч.
Протойерей Иван Иванов

СВЕТИ АПОСТОЛИ ПЕТЪР И ПАВЕЛ

а 29 юни Светата православна църква чества едновременно паметта на великите апостоли Петър
и Павел, които тя нарича първовърховни първопрестолници и вселенски учители. Боговдъхновените писатели на тия свещени книги не са скрили от нас грешките и заблудите, в които са изпаднали: Павел - преди обръщането си, а Петър - преди да бъде укрепен от Светия Дух. Затова техният пример
е особено поучителен за нас. В ап. Петър Църквата вижда образ на един отрекъл се от Христа и след това
покаял се, а в ап. Павел - образ на един, който се противил на Господа и след това повярвал.
Историческият музей в Дългопол е създаден през 1948
година като училищна сбирка от учителя-енциклопедист Димитър Златарски. От 1953 г. музеят има собствена сграда и държавна издръжка. През 1985 година в центъра на Дългопол с правителствено решение
е построена нова, съвременна и функционална сграда. През 1975 година Дългополският музей е обявен
за държавен – като база за това са събираните в предходните десетилетия експонати и материали. В резултат от събирателната дейност на неговия създател
Димитър Златарски в хранилищата на музея са постъпили огромни количества материали от територията
на Дългополската и съседни общини.
По своето количество, разнообразен характер и хронологически обхват, по научна и художествена стойност, те правят колекцията на музея една от най-богатите в страната. В археологическия отдел са обхванати
всички епохи от палеолита до Късното средновековие.
Особен интерес на територията на общината представлява археологическият комплекс „Арковна”, състоящ се от предримски, римски и късноантични могили - некрополи. Проучено е трако-римско светилище
от III – IV век с мраморни и други релефи на тракийския бог – конник. Римската епоха е представена от
колективни находки на
железни сечива и оръжия,
бронзови и сребърни монети, бронзова пластика.
Извършени са спасителни разкопки на славянско селище с 15 землянки,
в които са открити глазирани керамични съдове и
голяма находка от славянски земеделски сечива.

СВЕТИ АП. ПЕТЪР

Свети апостол Петър, брат на ап. Андрей Първозвани, бил неук и беден рибар от
гр. Капернаум на брега на Галилейското езеро. Еврейското му име било Симон, а
името Петър, което на гръцки означава "камък", му дал Сам Иисус Христос. Петър следвал неотлъчно Спасителя до деня на Възнесението Му. Преди залавянето
на Спасителя Петър се отрекъл от Христа по време на съда, но и горчиво се разкаял. След Възнесението на Иисус и слизането на Светия Дух ап. Петър проповядвал и вършил много чудеса и изцерения в Палестина, Мала Азия, Гърция и други страни. Отишъл в Рим при гонението на Нерон и бил осъден на разпъване. От
смирение по негово желание бил разпнат с главата надолу на 29 юни 67 година заедно със Св.ап. Павел, който бил посечен с меч. В новозаветната Библия са включени две послания на ап. Петър, отправени до всички християни. Римокатолическата църква чества светеца като основател на християнска община.

СВЕТИ АП. ПАВЕЛ

Свети апостол Павел с кръщелното име Савел, не е от кръга на Христовите
ученици. Роден в Мала Азия, той бил фарисей и в духа на консервативния юдеизъм участвал в гоненията срещу християните и в убийството на свети първомъченик Стефан. Обръщането му към Христос станало ненадейно, в резултат
на необикновено видение. Това събитие било повратно в живота му. Излекуван, той се покръстил и станал най-ревностния разпространител на християнската вяра. Проповядвал в Антиохия, Киликия, Кипър, Галатея, Ефес, Атина, Македония, Коринт, Испания и затова е наречен "апостол на езичниците".
През 67-а година Павел бил окован и изпратен в Рим на съд. Загинал мъченически на 29 юни 67 г. заедно със свети апостол Петър. Смъртта му съпровождали множество чудеса. Преданието разказва, че вече отрязаната глава на светеца продължавала да слави Господа, а там, където тя паднала, избликнали три
извора (на мястото на днешния манастир "Три фонтана" край Рим). В Новия
завет на Библията има четиринадесет негови послания, в които разяснява правилата на църковния живот.
Имен ден имат: ПЕТЪР, ПАВЕЛ, ПЕТРАНА, ПЕТРА, ПЕТРОМИРА,ПЕТРОМИЛА, ПЕТРОМИЛ, КАМЕН, ПАВЛИНА, ПАВЛИНКА, ПЕТЬО.КАМЕНКА, КАМЕНА

ПЕТЪК, 30 МАЙ 2014
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Спорт

СКБ „АРКОС” НАПРАВИ ПЕРФЕКТЕН ТУРНИР ПО БОРБА
Победени или победители всички деца получиха парична поощрителна награда от ръководството на Аркос. Купите, медалите, грамотите и храната за децата
бяха осигурени от Община Дългопол и връчени лично
от кмета Маринка Иванова.

СКБ „Аркос” организира за втора поредна година празничен турнир по борба на деца и момчета. За
участие на празника на с. Партизани пристигнаха отборите на Черноморец Бургас, Локомотив Варна, Добрич, Разград, община Дулово, с.Гроздево. 80 деца мериха сили на тепиха в продължение на шест часа, под
жаркото слънце и зоркия поглед на Хикмет Хикмет
– съдия международна категория, който е свирил на
много републикански и международни турнири.

По покана на треньора на СКБ „Аркос” Пламен Стоянов почетни гости на турнира бяха легендата Хасан Исаев – олимпийски и два пъти световен шампион, носител
на златния пояс „Дан Колов” и носител на орден „Стара
планина” І степен и Николай Паслар – световен шампион, обявен за най-добър на планетата в свободния стил
за 2001г. Ръководители на турнира бяха Георги Христов
– треньор на Черноморец Бургас и Салим Салим – състезател по борба, вицепрезидент на СКБ Руен.

Класирането
Спортист №1 на община Дългопол за 2014 г. Юмер
Муталиб загуби след изтощителна борба от двукратния републикански шампион Петър Михов /”Черноморец” Бургас/ и се класира втори в категорията до 42
кг до VІ клас.

Мехмед Кадир получи приз за най-техничен състезател и златен медал в категорията до 35 кг.
При момичетата най-интересна бе срещата на 4-кратната носителка на златни медали от турнири в страната Мелтем Исмаил от с.Партизани и Теодора Йорданова от с.Цонево, която завоюва своя първи сребърен
медал от бъдещата си колекция.

„КАМЧИЕЦ” СЕ ИЗСТРЕЛЯ НА ВЪРХА В „А” ГРУПА

С

лед стремглавото измъкване от „Б” групата, за първи път от 2000 г. насам, „Камчиец” се бори за купата на финала на областното първенство по футбол в група „А”. На стадиона в кв. „Повеляново” отборът показа достойна игра и заслужено зае втора позиция след първенеца „Белослав”. След изиграни 22 срещи на свой и на чужд терен в плейофите , с добри постижения и умела игра, „Качиец” заслужено
зае своето място на върха в Областна футболна група А Варна-Мъже- „Юг”, сред 21 отбора, някои от които традиционно добри като ФК „Тича” /Долни чифлик/, ФК Тополи, ФК „Белослав”.
Поздравяваме всички футболисти от отбора и им пожелаваме още успехи във възраждането на спортната слава на „Камчиец” през следващата спортна година .

Заслужават похвала и другите състезатели
на клуба, които не останаха без медали :
Мустафа Акиф /Лопушна/ - ІІІ място, Ахмед Хасан /
Лопушна/ – ІІІ място, Еркан Елиман /Партизани/ - ІІ
място, Хюсеин Хасан /Партизани/ - ІІ място, Дженан
Али /Цонево/ - ІІІ място, Николай Веселинов /Цонево/ - ІІ място
Ръководството на СКБ „Аркос”, в лицето на треньора
Пламен Стоянов и вицепрезидента Деспина Стойкова, световен шампион за ветерани по лека атлетика,
поднася своите най-искрени благодарности към дарителите и спонсорите на турнира и към всички, които
обичат и подкрепят борбата.

Отзиви
Николай Паслар: Борбата е игра, баланс, красота и
техничност. Тренирал съм много деца и знам как порастват, свикват да си вадят хляба с борба. Много хубаво е, че и общината тук помага. 2-3 деца съм харесал
от вашия клуб по борба и може би някой ден ще направя от тях шампиони.
Светлозар Стоянов – треньор на Локомотив Варна: Довел съм тук най-силния си екип – тук са Митко Стефчев и Кристиян Тодоров – и двамата медалисти от републиканското тази година. Този турнир
може да стане една много добра традиция и винаги ще
идваме с удоволствие.
Треньорът на СКБ Добрич: Турнири като тези са
много важни за децата – това е единственият начин
да добиват самочувствие, да трупат опит. Днес например тук ще се срещнат трима шампиони от републиканското първенство – нещо, което на малко турнири се случва.
Остин Доул – състезател по борба класически стил
от САЩ: Тук съм за кратко в отбора от Варна. Много ми харесва турнира. Всички са много амбицирани и
става заинтригуваща борба.

Футбол
„ПОМОЩ
ЗА АСПАРУХОВО”

Футболен отбор „Камчия 2014” организира

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН
ФУТБОЛЕН ТУРНИР

Приятелската надпревара, в която ще вземат участие футболисти и отбори от цялата община, ще
стартира на

28 юни (събота) след 17.00 ч.
на стадион „Камчия” в гр.Дългопол.

Организаторите призовават всички фирми,
земеделски кооперации, търговци и жители на общината, съпричастни към нелеката ситуация
в кв. „Аспарухово” и многото пострадали семейства
да подадат ръка и да помогнат.
Събраните средства ще бъдат предадени на кмета
на кв. „Аспарухово” Йордан Николов, който най-добре
познава пострадалите хора и техните нужди.

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА
Клекнали от ляво надясно: Мирослав Русев, Петър Георгиев, Ивелин Христов, Николай Николов, Антон Петков, Петър Недялков, Стоян Андонов. Прави от ляво надясно: Марин Маринов (треньор), Димитър Цветанов, Пламен Стойков, Станислав Османлиев, Георги Вълчев, Младен Стелианов, Георги
Василев, Недко Ненов, Александър Вълев, Красен Димитров, Даниел Асад, Искрен Петров, Владимир
Димов, Лазар Лазаров

Дългопол, ул. „Георги Димитров“ №105, тел 0517/22 185
e - mail: vestnik.glasat@gmail.com
Основател: Маринка Иванова
Издател: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Обичам те,
Камчийска долина
Андрей Германов
Обичам те, Камчийска долина,
на моето сърце зелена люлка
за твоите копринени сена,
за искрата на първата светулка.
За песните на малките моми
за пътищата в ясната далечност,
за Камчия, която в теб шуми
и ражда хляб, сълзи и вечност.
Обичам те, цъфтяща долина
за синьото на твоите простори,
за златото на твойта долина,
в която шетат мощните мотори.
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Празник

Поздравителен адрес

ЧЕСТВАНИЯТА ЗА 45-ТАТА ГОДИШНИНА
ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА ГРАД ДЪЛГОПОЛ

П

разничната седмица ще започне с детско утро и
рисунки на асфалт на тема
„Моят прекрасен град моят Дългопол” в понеделник от 10.00 часа. В
конкурса могат да участват малки и пораснали
деца, а за отличените от
журито рисунки са осигурени награди и грамоти.
Детският празник ще
продължи със състезание с велосипеди по централната улица. Стартът
на надпреварата ще бъде
даден в 11.00 ч. пред СОУ
„Климент Охридски”.
Спортните надпревари
ще продължат и във вторник с атрактивни игри
и състезания за приза
„Най-спортното семейство - граждани на Дългопол”. Състезанието ще
е съпроводено от много
смях и анимации и ще се
води лично от добре познатия на всички Мимо.
Срядата е определена за
състезанията по баскетбол, които по традиция
привличат много участници и публика в Дългопол. Футболна среща
Младежи - Ветерани организират в неделя от 9.00
часа на градския стадион.
Безспорно най-атрактивни и най-очаквани са конните състезания, които
тази година ще бъдат още
по-интересни и добре организирани. Първата гара

ще стартира в 10.00 часа в
събота на хиподрума.
Любителите и феновете
на тениса на маса ще могат да участват и да наблюдават традиционния
турнир „Дългопол 2014”
в изцяло обновения спортен салон на НУ „Иван
Вазов”.
В надпяване и надиграване под мотото „Дългополска пъстра черга” ще премине целият четвъртък.

В него ще вземат участие всички художествено-творчески колективи и
фолклорни групи от цялата община. Ще има и концерт на любители самодейци в жанр „Естрада”.
Всички концерти ще се
провеждат на открита сцена на площада, за да могат
жители и гости на града да
погледат и послушат самородните таланти и автен-

тични изпълнения.
Официалната част на честванията ще започне в петък в 10.00 ч. с тържествено
дефиле под звуците на Детско-юношеския духов оркестър „Дико Илиев”. „Манифестацията” ще премине
по главните улици на града и ще приключи с тържествено вдигане на знамената на площада пред
читалището. Със специална церемония ще бъдат открити всички реализирани през тази година обекти
по Европейски програми в
центъра на Дългопол.
Вечерта театър „Искри и
сезони” ще гостува отново на дългополска сцена.
В понеделник от 17.00
часа за първи път в Исторически музей - Дългопол ще бъде представена
специално подготвената
за празника фотоизложба
на уникалните древни накити, открити по нашите
земи и съхранявани от десетилетия в музея.
Във вторник от 20.00 ч.
ще бъде представена първата стихосбирка на младата дългополска поетеса
Найденка Янчева, издадена със съдействието на
Община Дългопол.
Една добра идея е фотоизложбата „Хората, градът и
традициите на Дългопол”.
Младото поколение заслужава да види как са живели
предците им, с какви униформи са ходили на училище, колко млади и хубави
са били, къде са работили, как са празнували, какви родови срещи са правили, къде са се разхождали в
неделя. За тях би било изключително интересно да
видят как е изглеждал центърът на Ново село преди да стане град Дългопол,
как са изглеждали улиците,
парковете, домовете, магазините и ресторантите.
Всяко семейство има
поне по един такъв албум
– понякога прашен и неразгръщан с години, но
винаги пазен – за идните
поколения.

УВАЖАЕМИ МЮСЮЛМАНИ, ЖИТЕЛИ НА
ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ,
За мен е удоволствие да Ви поздравя по случай свещения мюсюлмански месец и празника Рамазан Байрам.
Това е празник, който ни учи на мъдрост и на
милосърдие, на прошка и на разбирателство.
Пожелавам на Вас, на Вашите семейства и
на всички жители на общината много здраве, вяра, благоденствие и берекет!
Нека бъдем по-добри, по-сплотени, по-вярващи и по-добронамерени и заедно да работим за по-доброто бъдеще на общината!
Честит Рамазан Байрам!
Маринка Иванова, кмет на Община Дългопол

Общински вести
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДЪЛГОПОЛ ПРИЕ НОВАТА
НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Н

овите моменти в Закона за управление на отпадъците и редица наредби и други подзаконови нормативни актове наложиха
необходимостта от своевременно разработване от общинска администрация
и приемане на новата Наредба за управление на отпадъците на територията на
Община Дългопол.
Проектът на новата наредба бе предоставен за обществено обсъждане с цел
мотивиране и повишаване на участието и съпричастността на гражданите,
ръководители на фирми и учреждения,
туристи и всички пребиваващи на територията на общината в процеса по управление на отпадъците и поддържането
на чистотата в Община Дългопол.
Целите, които се поставят с приемане на новата Наредба №13 са свързани
със създаване на подходящи, нормативно регламентирани екологични условия
за живот, развитие на бизнес и работа
в населените места от общината, подобряване на контролната дейност по изпълнението на разпоредбите и подобряване чистотата в населените места.
НОВИТЕ МОМЕНТИ
Биоотпадъците от поддържане на зелените площи, паркове и градини, както и
отпадъците от зелените площи към търговските обекти, производствени, стопански и административни сгради ще
събират разделно и ще се третират чрез
компостиране или анаеробно разграждане, по начин, който осигурява висока
степен на защита на околната среда. Със
заповед на Кмета ще бъдат определени
депа за биоразградими отпадъци по населени места, както и площадка за компостиране на биоотпадъци, съгл.разпоредбите на Наредбата по чл.43, ал.5 от
ЗУО.
В специален регистър ще се водят площадките за предаване на отпадъци от
Продължава на III страница пластмаси, стъкло, хартия и картон на

територията на общината.
С решение на Общински съвет - Дългопол ще бъдат определени условия и ред
за сключване на договори между Община Дългопол и организациите по оползотворяване на опасни отпадъци – излезли
от употреба МПС, автомобилни гуми,
обработени масла и нефтопродукти и др.
Същото се отнася и за организирането
на система за разделно събиране на битови отпадъци и отпадъци от опаковки.
Строителните отпадъци и земни маси
ще могат да се депонират на Общинско
депо за ТБО, само въз основа на издадено от Кмета разрешително.
ОТГОВОРНОСТИТЕ
Отговорността за почистването и поддържането на чистотата на уличните
платна, площадите и прилежащите им
части, пешеходните алеи, парковете и
кварталните градинки, речните корита и поречията, спирките на градския
транспорт и другите обществени места
е на Кмета на общината или упълномощени от него лица.
Дейността по поддържане на чист и естетичен вид на населените места се осигурява от:
• ръководителите и собствениците на
фирми, учреждения и обществени
организации по отношение на техните имоти и териториите в непосредствена близост до тях
• жителите по отношение на собствените им имоти
• собствениците и ползвателите на
МПС по отношение на местата, където се паркират
• поддържането на чистотата на производствените, административните и
жилищни сгради, складове, гаражи,
кооперативни пазари и др. както и техните дворове и площадки, се осигурява от лицата, които ги стопанисват
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Общински вести
ПРОТОКОЛ №56

от заседание на Общински съвет – Дългопол,
27.06.2014 г.
Приет Дневен ред:

1.Питания и предложения от граждани.
2.Преразглеждане на Решения с
№55-2, 55-3, 55-4, 55-5, 55-7, 558, 55-9, 55-10/30.05.2014 г. на
ОбС-Дългопол, върнати за преразглеждане от Областния управител със Заповед №РД-14-0800162(1)/09.06.2014 г.
3. Докладна записка от М. Иванова
- кмет на Община Дългопол, относно: Информация за организация на
дейността по снабдяване на населението с отоплителни материали.
Вносител: М. Иванова – кмет на
Община Дългопол
Докладчик: Февзи Хасан - Дир. Дирекция УТОСЕЕЕУЗГФ
Становище: ПК ”Собственост и
стопанство” и ПК ”Здравеопазване
и социални дейности”
4. Докладна записка от М. Иванова
- кмет на Община Дългопол, относно: Информация за организацията на
дейността по опазване на селскостопанската продукция.
Вносител: М. Иванова – кмет на
Община Дългопол
Докладчик: Февзи Хасан- Дир. Дирекция УТОСЕЕЕУЗГФ
Становище: ПК ”Обществен ред и сигурност”
5. Докладна записка от М. Иванова
- кмет на Община Дългопол, относно: Информация във връзка с кандидатстване и реализиране на проекти по Оперативните програми на
Европейските фондове.
Вносител: М. Иванова – Кмет на
Община Дългопол
Докладчик: Веселин Върбанов-Дир.
дирекция ИППОП
Становище: ПК ”Стратегическо
планиране и европроекти”
6. Докладна записка от М. Иванова-кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на второ четене на
Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Дългопол и издаване на сертификати клас В
Вносител: М. Иванова-кмет на Община Дългопол,
Докладчик: Февзи Хасан- Дир. Дирекция УТОСЕЕЕУЗГФ
Становище: Всички постоянни комисии
7. Докладна записка от М. Ивановакмет на Община Дългопол, относно:
Допълнение на чл.42, ал.1 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Вносител: М. Иванова-кмет на Община Дългопол,
Докладчик: Февзи Хасан- Дир. Дирекция УТОСЕЕЕУЗГФ
Становище: Всички постоянни комисии
8. Докладна записка от М. Иванова кмет на Община Дългопол, относно:
Приемане на Наредба №13 за условията и реда за управление на отпадъците в Община Дългопол и отмяна на Наредба №13 за управление на
дейностите по отпадъците на територията на Община Дългопол, приета с
Решение №23-4 от 16.11.2005 г.
Вносител: М. Иванова - кмет на
Община Дългопол,
Докладчик: Февзи Хасан- Дир. Дирекция УТОСЕЕЕУЗГФ
Становище: Всички постоянни комисии
9. Докладна записка от Н. Христов –
Председател на ОбС-Дългопол, относно: Промяна на чл.34, ал.10 от
Наредба №11 на Общински съветДългопол
Вносител: Н. Христов – Председа-

тел на ОбС-Дългопол
Докладчик: ПК ”Териториално устройство и екология”,
Становище: ПК ”Териториално устройство и екология”, ПК ” Собственост и стопанство” и ПК ”Финанси и бюджет”
10. Докладна записка от М. Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Разрешение за изработване
на проект за Подробен устройствен
план – Парцеларен план и Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот 019062
по КВС на землището на с.Рояк общ.
Дългопол, обл.Варна за обект: „Базова станция на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД
от мобилна надземна мрежа GSM/
UMTS VAR № 0083, с.Рояк” в 019062
по КВС на землището на с.Рояк общ.
Дългопол, обл.Варна
Вносител: М. Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж.Емурла ЕмурлаЗам.-кмет по САКГ
Становище: ПК ”Териториално устройство и екология” и ПК ”Собственост и стопанство”
11. Докладна записка от М. Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Предложение за разрешение
за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация
и застрояване за поземлен имот
000157 по КВС на землището на на
с.Цонево, общ.Дългопол, обл.Варна
Вносител: М. Иванова - кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж.Емурла Емурла зам.-кмет по САКГ
Становище: ПК ”Териториално устройство и екология”, ПК ”Собственост и стопанство” и Председателски съвет
12. Докладна записка от М. Иванова
- Кмет на Община Дългопол, относно: Изграждане на туристически заслон в с. Партизани.
Вносител: М. Иванова - кмет на Община Дългопол
Докладчик: инж.Емурла Емурла зам.-кмет по САКГ
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”, ПК ”Териториално устройство и екология” и ПК ”Финанси и
бюджет”
13. Докладна записка от М. Иванова - кмет на Община Дългопол, относно: Промяна в числеността на
структурните звена на Общинска
администрация-Дългопол.
Вносител: М. Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова – Секретар на Община Дългопол
Становище: Всички постоянни комисии + Председателски съвет
14.Докладна записка от М. Иванова
- Кмет на Община Дългопол, относно: Безвъзмездно предоставяне на
вещи /лек автомобил АУДИ/ за управление на юридически лица на
бюджетна издръжка, различна от
общинския бюджет /лек автомобил
АУДИ/ за нуждите на Участък полиция Дългопол.
Вносител: М. Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова – Секретар на Община Дългопол
Становище: ПК ”Финанси и бюджет”
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Питания и предложения от граждани.
Н. Христов - Предс. на ОбС: Към момента няма постъпили питания и
предложения в Канцеларията на
ОбС-Дългопол. От залата има ли
граждани, които искат да вземат
отношение по някоя от точките от
дневния ред? - Няма. - Колеги, на
Председателски съвет дискутирахме проблемите, които се случиха в
кв.”Аспарухово” и на други места в
България и в т.ч. какво е състоянието на деретата, отводнителните канавки и канали на територията на
нашата община. Искам да дам ду-

мата на г-жа Костадинова за реше10. Докладна записка от М. Иванова – кмет на община
нията, които сме взели.
Дългопол, относно: Актуализиране списъка на средищД. Костадинова – Зам.-предс. на
ните училища на територията на Община Дългопол.
ОбС: На Председателски съвет се
Уведомявам
Ви,
че
на
основание
чл.23,
ал.4,
т.1
от
Вносител: М. Иванова-кмет на Община Дългопол,
взе Решение, на основание чл.47,
ЗМСМА, свиквам 58-то заседание на Общински съвет Докладчик: Цвета Костова-зам-.кмет по ОКМСД
ал.2 от ПОДОС, възлага на Предсе– Дългопол на 01.08.2014 г. от 9.30 часа.
дателя на ПК „Обществен ред и сиСтановище: ПК„Образование, култура, младежки и
Място – Заседателна зала на Общински съвет - Дъл- спортни дейности"
гурност” да състави Работна група
гопол
във връзка със състоянието на де11. Докладна записка от М. Иванова – кмет на община
ретата, тяхното заустване и наличиПРЕДВАРИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД:
Дългопол, относно: Информация за организацията по
ето на нерегламентирани сметища
1.Питания
и
предложения
от
граждани
подготовката на училищата и ЦДГ за 2014-2015 г.
по тях и на основание чл.52 от ПО2.Отмяна на Решение №55-4/30.05.2014г., касаещо: От- Вносител: М. Иванова-кмет на Община Дългопол,
ДОС да проведе изнесени заседания
даване под наем на имот частна общинска собственост Докладчик: Цвета Костова-зам.-кмет по ОКМСД
по населени места, на които да бъдат обсъдени проблемите и да не се
Докладчик: Даниела Костадинова – зам.-председа- Становище: ПК„Образование, култура, младежки и
получи същата ситуация, както и на
тел на ОбС-Дългопол
спортни дейности"
други места в страната.
Становище: Председателски съвет
12. Докладна записка от Маринка Иванова - кмет на
Е. Емурла - Зам.-кмет по САКГ: Ува3.Справка от Полицейски участък - Дългопол, относ- Община Дългопол, относно: Информация за органижаеми г-н Председател, уважаеми
но: Дейността на Участък „Полиция”-Дългопол през зация на дейността по снабдяване на населението с
дами и господа общински съветпериода януари-юни 2014 година.
отоплителни материали.
ници, колеги, в тази връзка искам
Вносител:
Началник
ПУ-Дългопол.
Вносител: М. Иванова – кмет на Община Дългопол
да Ви информирам за взетите мерДокладчик:
Ж.
Железов
Началник
ПУ-Дългопол.
Докладчик: Февзи Хасан- Дир. Дирекция УТОСЕЕЕУЗГФ
ки от страна на Общинска администрация. Със Заповед на Кмета е
Становище: ПК ”Обществен ред и сигурност”
Становище: ПК ”Собственост и стопанство” и ПК
сформирана такава комисия, коя4.Справка от РС”ПБЗН”-Дългопол, относно: Статисти- ”Здравеопазване и социални дейности”
то да установи критичната инфраческа информация за дейността на РСПБЗН – Дълго- 13. Докладна записка от М. Иванова - кмет на Общиструктура, не само деретата са пропол по линия на ПГ и СД за първото шестмесечие на на Дългопол, относно: Приемане на Актуализирана
блем, а има и други предпоставки
2014 година.
стратегия за управление на общинската собственост
за бедствени ситуации. Тази комина Община Дългопол за периода 2011-2015г.
Вносител:
Началник
РС
„ПБЗН”Дългопол.
сия ще излезе с доклад пред Кмета
Докладчик: В. Николов - Началник РС „ПБЗН”- Дългопол. Вносител: М. Иванова-кмет на Община Дългопол
на Общината, разбира се ако искаДокладчик: К. Балинова – секретар на Община Дългопол
те и пред вас като информация какСтановище: ПК ”Обществен ред и сигурност”
во е констатирано, необходимите
5. Докладна записка от Николай Христов - председател Становище: Всички постоянни комисии
мерки, които ще се предприемат и
на ОбС-Дългопол, относно: Актуализация на Програма- 14. Докладна записка от Маринка Иванова - кмет на
срокове за тяхното предотвратявата за капиталови разходи на Община Дългопол за 2014 г. Община Дългопол, относно: Приемане на Общински
не ако има проблемни места като
план за развитие на община Дългопол 2014-2020 г.
Вносител: Н. Христов-Предс. на ОбС-Дългопол
дерета, водоскоци, мостове. ИмаВносител: М. Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Н. Христов-Предс. на ОбС-Дългопол
ме готовност да излезем с решеДокладчик: К. Балинова – секретар на Община Дългопол
ние за преодоляване на евентуални
Становище: Всички постоянни комисии
проблеми и сме взели превантивни
6. Докладна записка от М. Иванова – кмет на община Становище: Всички постоянни комисии
мерки за това.
Дългопол, относно: Изготвяне на предложение за от- 15. Докладна записка от Маринка Иванова - кмет на
В 11:18 ч. Александър Александров
пускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КСО. Община Дългопол, относно: Приемане на Актуализиизлезе от залата и заседанието проран план за устойчиво енергийно развитие на общиВносител: М. Иванова-кмет на Община Дългопол
дължи с 14 общински съветници.
Докладчик: К. Балинова – секретар на Община Дългопол на Дългопол 2012-2020г.
Н. Христов - Предс. на ОбС: НезаСтановище: ПК ”Здравеопазване и социални дейности” Вносител: М. Иванова-кмет на Община Дългопол
висимо от това, редно е и ПК „ОРС”
7. Докладна записка от М. Иванова – кмет на община Докладчик: К. Балинова – секретар на Община Дългопол
да сформира такава група, защото
Дългопол, относно: Изготвяне на предложение за от- Становище: Всички постоянни комисии
нещо може да се пропусне. От тук
нататък Председателя на комисията
пускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КСО. 16.Докладна записка от Маринка Иванова - кмет на
може да взаимодейства с комисияОбщина Дългопол, относно: Приемане на АктуалиВносител: М. Иванова-кмет на Община Дългопол
та, създадена със Заповед на Кмета
Докладчик: К. Балинова –секретар на Община Дългопол зирана стратегия за развитие на социалните услуги в
и да си направят обход на проблемСтановище: ПК ”Здравеопазване и социални дейности” Община Дългопол за 2011-2015г.
ните места. Колеги, по предложе8. Докладна записка от Маринка Иванова – кмет на Вносител: М. Иванова-кмет на Община Дългопол
нието на Председателския съвет
община Дългопол, относно: Изразяване на съгласие Докладчик: К. Балинова – секретар на Община Дългопол
да възложи на Председателя на
за изменение на ПУП-ПР на УПИ ХVІІІ-за магазин в Становище: Всички постоянни комисии
ПК „Обществен ред и сигурност” да
състави Работна група във връзка
кв.15 с.Медовец, общ.Дългопол, обл.Варна
17 – 57.Докладна записка от Маринка Иванова-кмет
със състоянието на деретата, тяхна Община Дългопол, относно: Разпореждане с обВносител: М. Иванова-кмет на Община Дългопол
ното заустване и наличието на неДокладчик: Февзи Хасан- Дир. Дирекция УТОСЕЕЕУЗГФ щински имоти частна общинска собственост-урбанирегламентирани сметища по тях и
Становище: ПК „Териториално устройство и еколо- зирана територия в с.Аспарухово
да проведе изнесени заседания по
Вносител: М. Иванова-кмет на Община Дългопол
гия” и ПК „Собственост и стопанство”
населени места, на които да бъдат
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач.- отдел ОС,ТТ
9.
Докладна
записка
от
Маринка
Иванова
–
кмет
на
обсъдени проблемите, като същиобщина Дългопол, относно: Формиране и дофинан- Становище: ПК „Собственост и стопанство" и ПК
ят бъде и Председател на Работната група. Който е съгласен, моля да
сиране на маломерни и слети паралелки за учебната „Финанси и бюджет”
гласува!
2014 – 2015 година.
58.Докладна записка от М. Иванова - кмет на Община
Резултати от гласуването:
Дългопол, относно: Заявления за еднократна помощ.
Вносител: М. Иванова-кмет на Община Дългопол
“ЗА” – 14 гласа; “ПРОТИВ” – няма;
Вносител: М. Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-зам.-кмет по ОКМСД
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Становище: ПК„Образование, култура, младежки и Докладчик: Цвета Костова-зам.-кмет по ОКМСД
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗспортни дейности"
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейност”
ДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.47,
ал.2 и чл.52 от ПОДОС, Общински съвет – Дългопол прие:
върнати за преразглеждане от Об- горски фонд за нуждите на ОУ „Ва- 0800-162(1)/09.06.2014г.
ластния управител със Заповед сил Левски” - с. Поляците, моля да С 11 гласа “ЗА”,„ПРОТИВ” – 1,„ВЪЗДЪРРЕШЕНИЕ 56-1
№РД-14-0800-162(1)/09.06.2014г.
гласува!
ЖАЛ СЕ”– 3, чл.119, ал.4 от ПОДОС, Об1. Възлага на Председателя на ПК
Н.
Христов
–
Предс.
на
ОбС:
На
защински съвет- Дългопол прие:
С
15
гласа
“ЗА”,
„ПРОТИВ”
–
0,
„ВЪЗ„Обществен ред и сигурност” да
състави Работна група във връзка седание на Председателски съвет ДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание РЕШЕНИЕ 56-2-3
със състоянието на деретата в Об- и на Временната комисия за оп- чл.45, ал.4 и ал.10, както и чл.21, При липса на писмени становища за
щина Дългопол, тяхното заустване ределяне на реда и условията за ал.1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА, Общински днешното 56-то заседание на ОбСи наличието на нерегламентирани провеждане на конкурс за Управи- съвет- Дългопол прие:
Дългопол от Кмета на общината, сътел на „Медицински център І – гр.
сметища по тях.
щите да бъдат дадени в зала.
Дългопол” ЕООД, беше разгледано РЕШЕНИЕ 56-2-1
2. Председателят на ПК „Обществен писмото от Областния управител и Потвърждава Решение №55- С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗред и сигурност” да бъде и Предсе- бе взето становище всички върна- 2/30.05.2014г., върнато за пре- ДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.45,
дател на Работната група.
от
Областния ал.4 и ал.10, както и чл. 21, ал.1, т.8
ти Решения да бъдат потвърдени, разглеждане
3. Работната група да проведе из- с една корекция в докладната, ка- управител със Заповед №РД-14- от ЗМСМА, и във връзка чл.8, ал.9,
несени заседания по населени мес- саеща Определяне на реда и усло- 0800-162(1)/09.06.2014г.
т.2, чл.14, ал.6 от Закона за общинта, на които да бъдат обсъдени про- вията за провеждане на конкурс за С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗ- ската собственост, чл. 24а, ал.6, т.2
блемите по този въпрос.
Управител на „Медицински център ДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание от Закона за собствеността и полз4. В 14-дневен срок Работната гру- І – гр. Дългопол” ЕООД, а именно: чл.45, ал.4 и ал.10, както и чл.21, ването на земеделските земи, Обпа да изготви констативен прото- коригиране на сроковете за прием ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 44 от На- щински съвет- Дългопол прие:
кол с резултатите от проверката и на документи, отваряне на плико- редба №6 на ОбС-Дългопол, ОбщинРЕШЕНИЕ 56-2-4
да бъде докладвано на заседание- вете и събеседване с кандидати- ски съвет- Дългопол прие:
Потвърждава Решение №55то на първия предстоящ Председа- те. Колеги, в процедура на поименРЕШЕНИЕ
56-2-2
4/30.05.2014г., върнато за претелски съвет.
но гласуване, който е съгласен да
от
Областния
ПО ТОЧКА ВТОРА: Преразглеж- бъде потвърдено Решение №55- Потвърждава Решение №55- разглеждане
дане на Решения с №№55-2, 55- 2/30.05.2014г., отнасящо се до Без- 3/30.05.2014г., върнато за пре- управител със Заповед №РД-14от
Областния 0800-162(1)/09.06.2014г.
3, 55-4, 55-5, 55-7, 55-8, 55-9, 55- възмездно предоставяне на иг- разглеждане
Продължава на VI страница
10/30.05.2014г. на ОбС-Дългопол, лолистна дървесина от общински управител със За повед №РД-14-
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ГЛАСЪТ НА ДОЛИНАТА

ПЕТЪК, 1 АВГУСТ 2014

Признание

Апел
ЧЕСТВАНИЯТА ЗА 45-ТАТА ГОДИШНИНА ГРАДЪТ Е ТАКЪВ, КАКЪВТО СИ ГО НАПРАВИМ

ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА ГРАД ДЪЛГОПОЛ

Продължение от I страница

Сега всички заедно можем да направим
един общ албум по повод 45-тата годишнина от обявяването на град Дългопол.
Обръщаме се с молба и с очакване всички жители на града да предоставят свои
стари снимки за фотоизложбата „Хора-

та, градът и традициите на Дългопол”.
Тя ще бъде подредена във фоайето на НЧ
„Н.Й.Вапцаров” , а снимките, хората и техните истории, ще бъдат представени от
17.00 часа във вторник, 26 август. Всички
снимки ще бъдат върнати на собствениците след закриването на фотоизложбата.

З

а поредна година
шепа родолюбиви
ентусиасти организират почистване на тротоарите от избуялата растителност край къщите на
самотни възрастни хора
и изоставени дворове в
Дългопол. Приветливо и

чисто е вече по ул. ”Димитър Великов”, ул. ”Антон
Иванов”, около напълно
обновената църква и зад
училището. Дано повече, включително и млади
хора, да последват техния
пример, като оползотво-

рят свободното си време
в сезона на ваканциите и
отпуските, включвайки се
с доброволен труд в почистването и разкрасяването на града. Достатъчно е всеки да почисти пред
дома си тротоара и градинката, както е редно, за
да посрещнем 45-тата годишнина от обявяването
на град Дългопол като европейски граждани.
Добрият пример с доброволния си труд засега дават: Радка Роева, Злати
Добрев, Милка Атанасова, Галина Железова, Мария Неделчева, Атанаска
Маринова, Радка Калчева, Тонка Вълчева, Величка
Великова, Радка Стоянова, Денка Савова, Марийка Добрева, Таня Павлова.

Паметтта на вековете

УНИКАЛНА ИЗЛОЖБА В МУЗЕЯ ЗА ПРАЗНИКА НА ДЪЛГОПОЛ

Н

астоящата фотоизложба представя в нагледен за посетителите
вид златните и сребърни накити от Исторически музей –
Дългопол, които иначе се пазят
в трезори под засилена охрана.
От археологическия фонд са
представени накити от благороден метал от всички епохи:
най-стари са четири предмета
- две апликации и два щифта
от епохата на късния халколит
/4400 – 4200 г.пр.Хр/, с уговор-

ката, че тази датировка е само
условна, (като се има предвид
сходството с накитите от Варненския халколитен некропол),
тъй като досега не е правен датировъчен анализ. Възможно е,
те да се окажат по-стари и от
най-старото известно на човечеството обработено злато.
От епохата на траките най-стар
е един сребърен колан, изработен от тел, който има врязана украса от точки „птиче око”,
която е рамкирана с насечки. Отпред той завършва с две
обли халки за връзване. Имаме
също така и чифт златни обеци,
оформени като глави на лъвове
или дракони, които са захапали
опашките си. Те са точно датирани от специалистите (М. Тонкова) към ІV в.пр.Хр. Заедно с
тях е открита и миниатюрна билатерална сребърна фибула с
намотка около лъка й. Имаме и
елемент от огърлица или обеца
с амфоровидна форма. В долна-

та си част тя е с украса от гранули, а нагоре полето е изпълнено с филигранни нишки. Тя
най-вероятно е от ІV – ІІІ в.пр.
Хр. Подобна на нея, но силно
деформирана и фрагментирана
е част от златна обеца, от края
на ІІІ в.пр.Хр. Според някои археолози е възможно тя да е келтска? Открита е и сребърна халка с обло сечение, която е често
срещана през тракийската епоха. За това съм отнесъл датировката и в по-широки граници, от

времето на V – ІІІ в.пр.Хр.
От Римската епоха златните и
сребърни накити са най-многобройни. За наша голяма радост повечето от тях са открити в затворени археологически
комплекси, което ги прави сравнително точно датируеми. Златните от класическата римска
епоха ІІ – ІІІ в.сл.Хр., а сребърните са късноримски от кр.ІІІ
– ІV в.сл.Хр. Най-интересна е
една златна огърлица с лунула
(полумесец), украсена с гранули и шест цилиндрични елемента с гранулация, които допълват
нейния ансамбъл. Много интересен е и един златен пръстен с
гема, на която е изобразен бог
Марс с шлем. От проф. А. Калоянов пък е открита една друга,
по-малка гема от червен полускъпоценен камък (карнеол), на
която е изобразен бог Дионис с
грозд в ръката. Златните обеци
са многобройни. Всички са със
затворена халка, на една от тях

е припоено голямо щитче с умбовидна форма. То е от усукани телчета и гранулация по периферията. Нейната датировка
е малко по-късна от - ІІІ в.сл.Хр.
Имаме и четири чифта от златни обеци. Едните имат спирално оформени щитчета с пъпка.
При другите освен щитчето има
и допълнителна украса от бухалковидни висулки. При третите висулките са от гранули,
оформени като тристенни пирамидки. Четвъртият чифт обеци са малко по- късни кр.ІІ – ІІІ
в.сл.Хр. Те са от двойноусукана
тел, единият от които с насечки,
върху които е припоено щитче с
умбо по средата.
Сребърните накити са представени от чифт обеци със сърцевидно оформени издължени висулки. Сребърна торква
(гривна за врата) от обла тел с
халкички за връзване в двата
края. Има и две отворени гривни от обла тел. Едната е с приплеснати стилизирано оформени като змийски глави краища,
а другата е силно повредена
и смачкана. Има и две лунули с ромбоидно сечение. Едната е запазена с отвор за връвта
в горната широка част, докато
другата е по- повредена и подкривена. Също така и две тънкостенни апликации, които
имат плоска, поруобла и издължена корубеста форма. Сребърна отворена халка с насечки
по краищата и два елемента от
пандатив или обков на врата с
правоъгълна издължена форма.
Средновековието е представено от една уникална златна обеца, (тъй като специалистите не
успяха да открият нейни точни
паралели). Тя е с отворена халка
и припоени полухалка и триъгълник от гранули, най- вероятно византийска. Византийска от
VІ – VІІ век е и една плочка на
пръстен с кръстовидно врязан
монограм, на която се разчита
името „ТОДОР”, или неговото
византийско произношение Теодор. От малко по-късно време

- VІІІ – ІХ век е част от пръстен
с изобразен барс. От Късното
среднодвековие на ХІІІ – ХІV
век са един пръстен със седефен
камък и друг с обло плоско щитче. Има и средновековна лята
апликация с позлата. Тя има
правоъгълна форма с разтварящи се на страни „котвовидно”
краища, има и два нита за прикрепяне към колан или диадема.
Но най-красиви са двете обеци (ушници), едната от които с
позлата. Те имат ажурно оформени и филигранно изтеглени
сфероиди с гранулация. Те също
са от времето на ХІІІ – ХІV век.
От Етнографския фонд на музея
са представени сребърни наки-

октомврийската
революция),
тъй като двуглавият орел е бил
символ на Царска Русия. Подобни са и сребърни пафти с позлатен бордюр. Върху техните седефени пластини също е изобразен
двуглав орел. Има и по-малки по
размер пафти с масивни рогови
пластини, на които също е изобразен двуглав орел. Друг вид
накит е една брошка (пандатиф).
Тя има обла, соларнооформена
част, на която е окачено кръстче.
Много интересна е и една елипсовидна седефена пластина (вероятно също от пафта), на която е изобразен свети Василий с
разперени ръце. От по-големите по размер накити имаме сребърен подбрадник и сребърен
начелник от с. Аспарухово. От
Дългопол са сребърните гривни
и пръстени. По-ранните гривни
са отворени - те са ляти, наречени „кубелии”. По късните са два
вида, широки, които имат по три
релефнооформени ребра и тесни, които са с по едно релефно
ребро. Те са шарнирнозатворени. Двата пръстена са лети - те са
така нареченият „столоват” тип.
Организаторите на изложбата се
надяват тя да представлява интерес за посетителите на музея.

АВТОРИ:
ти от Възраждането. Всички те
на археологическата част:
са от ХІХ век или неговият край.
Илиян Илиев – уредник археолог
Най-големи са масивни пафти с
на етнографската част:
растителен орнамент по страните и двуглав орел в централната Румяна Казакова – директор на ИМ
изпъкнала част. Те най-вероят- фотограф на етнографската част:
Мариана Генова –
но са донесени от изселилите се
библиотека Дългопол
в България белогвардейци (след
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Грижа

МАРИНКА ИВАНОВА ОСИГУРИ ЗДРАВНА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЗА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА

пи, които имат проблеми с опорно-двигателния апарат
– артрози и ошипявания, заболявания на гръбначния
стълб, кости и стави, с проблеми на периферната нервна система и др. Задължително условие за включване
в програмата е направлението от личния лекар и и по
възможност актуална ренгенова снимка. За тези, които
не разполагат с такава, от болницата е организиран допълнителен превоз до модерна клиника в Бургас. Това
е наложително поради провеждания при пристигането
профилактичен преглед , с цел назначаване на най-подходящи терапевтични и рехабилитационни процедури.
С направление 7 за физиотерапия всички участвали в
програмата жители на община Дългопол получиха по
21 процедури и допълнителни 7 масажни и 7 физиотеизпълнение на един от основните приоритети рапевтични процедури по време на целия престой.
на социалната програма за управление на Об- Осигурени бяха и закуска, обяд и вечеря. Храната е
щина Дългопол – грижа за инвалидите, възраст- здравословна, варена, печена или задушена, почти без
ните и хората с различни заболявания за по-добър и месо, с цел разтоварване на организма и постигане на
пълноценен живот, от средата на април се реализи- по-добър ефект от лечебните процедури. Менюто е нара подкрепа за рехабилипълно съобразено и с хотация и възстановяване
рата, изповядващи мохаСпециализирана болница за рехабилитация – Нена жители на общината
меданство.
себър е едно от малкото лечебни заведения в Бългав Специализирана болКато община, реализирария, които са разположени непосредствено на Бълница за рехабилитация
ща социално отговорна
гарското Черноморие. То обслужва население от
– Несебър. След напраполитика и грижа към хоцялата страна с направление от личния лекар за
вено проучване за възрата, със заповед на кмевъзстановяване и подобряване на здравето и за поможностите за включвата бе осигурен и органивишаване на качеството на живот. Лекарският
не в различни програми
зиран и транспортът до
екип е ръководен от проф. д-р Цветан Димитров
на близо 1300 инвалиди
лечебното заведение.
ДМН – световно известен български учен, член на
в общината, кметът МаВсички участници изказНюйоркската академия на науките.
ринка Иванова установяват много добри впечатва контакт с новооткритото в началото на април т.г. ления от грижите и вниманието, което са получили от
лечебно заведение, което предлага най-добри условия лекарските и терапевтичните екипи на Специализираза възстановяване и рехабилитация. Болницата има ната болница за рехабилитация – Несебър. И най-весключен договор с НОИ за изпълнение на програмата че всички са безкрайно благодарни и доволни от възза профилактика и рехабилитация за 2014 г.
можността, осигурена от кмета на общината Маринка
До момента от тази възможност са се възползвали 14 Иванова, напълно безплатно да се погрижат за своегрупи от почти всички населени места в общината. В то здраве, да повишат самочувствието и качеството на
тях се включват жени и мъже от всички възрастови гру- живота си.

В
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О, МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО...

Денят 18 юли 2014 г. ще остане задълго незабравим за
членовете на пенсионерския клуб в Дългопол, участвали в екскурзията по паметните места от националната ни история. Настроението на всички беше
приповдигнато още преди тръгване. С нетърпение очаквахме да стигнем до всички места по маршрута, който бяхме набелязали. Първата точка беше с. Свещари,
Тутраканско, където се намират уникалните тракийски гробници на племето гети.
Когато влязохме в голямата гробница на тракийския
цар, дъхът ни спря! Гледахме с почуда и възхита това съвършенство, сътворено от каменоделците на древните
траки отпреди 2400-2500 години. Увлекателният разказ
на екскурзовода ни пренесе назад във времето и картините пред нас оживяха. Излязохме замаяни навън, а после дълго коментирахме това, което чухме и видяхме.
Следващата ни спирка бе гр. Тутракан.
Аз бих възкликнал
„О, Тутракан!” Тук
влязохме в парка на
най-голямата военна гробница в България. Тук се запознахме с историята
на епохалната тутраканска битка от 5-6
септември 1916 г. и сведохме глави за почит пред гробовете на хилядите знайни и незнайни синове на Майка България, дали живота си за териториалната й цялост! Аз не можах да се поклоня на гроба на моя дядо,
защото той е неизвестен, както още хиляди като него.
Тръгвахме вече, а главите ни инстинктивно се обръщаха назад, за да си вземем „довиждане”с тези, които спяха тук своя вечен сън – нашите велики предци!
С това настроение продължихме своя път към Русе –
първият европейски град на България.
В този град, разпрострял красотите си край великата
река Дунав, има едно място, „което във душите грей” на
всички патриоти. Този пантеон не е нито царски дворец, нито велико творение на архитектурата. Не! Този
пантеон е една малка дървена къща, която не бих заменил за всички дворци на Европа. Къщата на баба Тонка!
Не мога да Ви преразкажа какво преживяхме, притаили

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

От групата от с. Боряна, била на почивка
в Несебър за периода от 26.06.2014 год. до
03.07.2014 год.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,

Искаме да изкажем своите най-сърдечни
благодарности към Вас и общинска администрация за това, което правите за нас, хората от населените места. Благодарим Ви
поименно - Петрана Йовева Иванова, Иванка Вълчева Вълчева, Васила Куртева Христова, Тодора Маркова Вълчева, Иван Златев
Тодоров, Спасия Великова Павлова. Прекрасен санаториум, учтиви физиотерапевти, любезни рехабилитаторки, хора от различни общини.
Три от нас, сме част от фолклорната група към НЧ ,,КИРИЛ И МЕТОДИЙ -1927”. В Несебър
се срещнахме с група от село Писарево, община Горна Оряховица, с прекрасния певец
Петър Георгиев, при който бяхме през 2013 год. на събор. Заедно с него направихме концерт в санаториума. Престоят ни там бе чудесен. Още веднъж нашите благодарности
към Вас и нека догодина пак да бъдем поканени за почивка.

Честит празник
НАЙ-ВЪЗРАСТНИЯТ ЖИТЕЛ НА ОБЩИНАТА НАВЪРШИ 104 Г.

104-ия си рожден ден баба Рада Куртева от с. Аспарухово посрещна в добро здраве, заобиколена от любимите си хора. Дългият й живот е нелек, преживяла е войни и природни стихии, тежки загуби и преди всичко много труд. Остава без майка
едва двайсетина годишна и порастява най-малкия от четиримата си братя. Цял живот е живяла в с. Аспарухово и е била селскостопански работник – отначало на семейните ниви, а след това – в стопанството. Хранила се е простичко – мляко, хляб,
тикви и чесън. На Великден – червени яйца, на Гергьовден – агне. И винаги спазвала пости. Понякога пийвала по 20 грама ракия или греяно вино за сгряване. И много билки беряла- познавала ги и на печката винаги имало чай.
Родила е и е отгледала 3 деца – 2 момчета и момиче. Сега се радва на пенима внуци и седмина правнуци. До 95тата си година баба Рада си е шетала и двора си е гледала съвсем сама. За първи път инжекция й сложили едва през
миналата година, и то глюкоза за подсилване на организма. Близките й казват, че през живота си лоша дума не е
казала, никого не е нагрубила. А Баба Рада споделя, че сънува Богородица. Наяве не вижда, но чува и се интересува от всичко, което става – говори за потопа в Аспарухово и политиката. Коментира всичко в две изречения:
Природата се бунтува, защото народът се бунтува. Когато народът се оправи– и природата ще се оправи. Едно време Господ ни пазеше – ама и ние го пазехме. Като не пазите Господ – и Вас няма кой да Ви пази.

дъх от разказа на уредничката на къщата-музей! А когато застанахме пред черепа на Стефан Караджа, поставен
в стъклена витрина – загубихме представа за времето…
Стояхме изпънати чинно във войнишка стойка пред
Караджата, а в очите ни имаше сълзи…
Така излязохме от този пантеон , и пак с глави обърнати назад си взехме довиждане с тази истински голяма
българка – баба Тонка, с Караджата и с перлата на Дунава – гр. Русе.
Предстоеше завършека на нашата екскурзия – китното селце Черни връх. Да – това беше върхът на нашите
преживявания, емоции, спомени и впечатления през
този ден. И да – дълго ще ни болят краката от танците,
а устата – от смях!
И дълго ще помним на кого дължим всичко това, което описах накратко.
На първо място – на кмета на общината г-жа Маринка
Иванова, на заместник-кмета Цвета Костова и Кинка
Балинова.
Уважаеми госпожи, приемете нашите най-дълбоки
чувства на благодарност, а с нашите протегнати десници Ви пожелаваме успехи във всичките Ви начинания
за добруването на община Дългопол. Вашето внимание към нас – хората от третата възраст, ни дава вярата, че „не сме забравени от Бога”. Още веднъж дълбок
поклон и сърдечни благодарности!
Пламъкът на любовта към хората в сърцата Ви нека
никога да не угасва!
От името на групата: Руси Димитров
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Подкрепа

УДЪЛЖАВАТ СРОКА НА
УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”

П

Традиции

ИФТАР СЪБРА 1000 ДУШИ В МЕДОВЕЦ

о информация от екипа на национално ниво за
изпълнение на проект „Подкрепа за достоен
живот”, финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ „Алтернативи” на Оперативна
програма Развитие на човешките ресурси, срокът за
предоставяне на социалната услуга „Личен асистент”
в Община Дългопол ще бъде удължен до 31.12.2014 г.
Така в продължение на 48 месеца Община Дългопол е
партньор на Агенцията за социално подпомагане по
проекта, който се финансира от Европейския социален фонд. Предлаганата социална услуга е превенция
на риска от институционализация и се фокусира върху преодоляването на социалната изолация на семействата, в които има лица с тежки увреждания. Пролизо 1 000 души се събраха на Празнична вечеря
ектът дава възможност на лицето да получи право на
/ ифтар/, посветена на мюсюлманския празник
индивидуален бюджет за ползване на услугата, като
Рамазан Байрам в с. Медовец на 22 юли. Изграизбере лично своя асистент и определи как услугата да дените от Общината навеси за първи път се оказаха
бъде организирана във времето.
тесни да поберат всички присъстващи. Над 100 бяха
официално поканените на празника, а гостите пристигаха с автобуси от цялата Варненска област и съседните бургаски общини. Поканени бяха и мюсюлманите от всички села в общината.
Почетни гости на ифтара бяха дарителите от Дружеството за култура и солидарност на Балканските изселници „Бал-Гьоч”, председателят на Висшия мюсюлмански съвет Шабанали Ахмед, районният мюфтия на
Варна Танер Вели и на Кърджали Бейхан Мехмед, заместник областния управител и председател на младежкото ДПС Мерткан Ибрямов и други.
„Услугата „личен асистент” е най- адекватната форма
на подкрепа, осигуряваща грижи в домашна среда на
хората в неравностойно положение” – коментира Теодора Маринова, администратор за община Дългопол
от самото начало на проекта.
За периода на реализация на проекта в общината от услугата „Личен асистент” са се ползвали 38 потребители от гр.Дългопол, с.Цонево, с.Боряна, с.Аспарухово,
с.Медовец, с.Партизани, с. Лопушна и с.Поляците. В
момента 25 лични асистенти са назначени на 6-часов
работен ден за обслужване на 25 потребители.

Б

Една част от потребителите на услугата са лица с 90 и
над 90 на сто трайно намалена работоспособност или
вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ
или без чужда помощ, както лица с установена невъзможност за самостоятелно обслужване.
В хода на изпълнение на проекта се осъществява мониторинг както на национално, така и на общинско
ниво по отношение на качеството на предоставяне на
социалната услуга. Екипът на общинско ниво извършва вътрешен контрол по отношение на договорените
дейности, начинът и времето на изпълнението им от
личните асистенти чрез ежемесечни проверки на място в дома на потребителя.

Друг съществен момент от реализацията на проекта е
създаването на банка с лични асистенти, притежаващи знания и практически умения за качествено предоставяне на услугата. Подборът и обучението им са
насочени към осигуряването на подходящи хора в трудоспособна възраст, одобрени от потребителите, за
предоставяне на качествени и гъвкави услуги в общността. Организираният по този начин подбор на личните асистенти гарантира в най-пълна степен удовлетвореността на потребителите за тяхното обслужване.
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месеца дни, в които се крие благодатната нощ Кадир.
Областният председател на женското дружество към
ДПС Оман Дубаз поднесе на благодетелите на ифтара
благодарствена грамота от името на областния председател на ДПС Ерджан Себайтин.
Кметът на Община Дългопол Маринка Иванова поднесе своите поздравления към официалните гости и

към всички мюсюлмани и подчерта, че силата на обединените усилия, вярата в доброто и споделеното парче хляб на свещена трапеза като тази правят обществото ни по-силно.
Ифтар бе организиран в четвъртък и в селата Цонево и Лопушна, за което също се беше погрижило Дружеството за култура и солидарност на Балканските изселници „Бал-Гьоч”.

След молитвата всеки отвори оруча си с няколко глътки вода и фурми, и опита от храната – боб и пилаф с
телешко месо, както повелява обичая.
Домакинът – Халил Исмаилов, кмет на с.Медовец отправи благодарности към дарителите и поздравления към присъстващите, които уважиха това добро
дело. Свои речи, поздравления и обръщения поднесоха и председателят на Асоциация „Бал-гьоч” доц.др Юксел Йозкан, Танер Вели и Шабанали Ахмед, който подчерта важността на свещения за мюсюлманите
месец Рамазан, и най-вече на оставащите до края на

Сцена
ТАЛАНТЛИВИТЕ ДЕЦА НА ДЪЛГОПОЛ – С ПРИЗНАНИЕ ОТ ФЕСТИВАЛ В СОЗОПОЛ

В

ече за шести пореден път деца от
Общински детски
комплекс „Андрей Германов” – Дългопол, заедно със своите ръководители Нина Михайлова и
Хриска Младенова, взеха участие в Международния детски фестивал
в Созопол. Те се изявиха
в раздела „Музика – Забавна песен” като показаха отново своя талант.
Нашите пет момичета очароваха публиката и впечатлиха журито
с трудните за възрастта
им песни. За първи път
всички участници от Общински детски комплекс
„Андрей Германов” - Дългопол получиха диплом и
медал във втора възрастова група, раздел „Музика”
на фестивала.
Гордеем се с нашите момичета, които в оспорвана конкуренция са кла-

сираха на челни места
- Елис Ейваз Али и Алиса
Викторова Найдис - второ място, Стелияна Станчева Тодорова, Стиляна Джевдет Сансарджъ и
Йозлем Юсеин Хюсеин –
трето място. Благодарим
на техните ръководители,
за всеотдайната им работа с талантливите деца на

Община Дългопол.
Международният детски
фестивал
“Созополска
панорама” се организира
от Читалище “Отец Паисий-1896” под патронажа
на кмета на Созопол – г-н
Панайот Рейзи. Фестивалът е уникална среща на
изпълнители от различни
жанрове на музикалното

и танцово изкуство. Международният фестивал се
проведе тази година от
21 до 25 юни в гр. Созопол. Той има конкурсен
характер и се оценява от
компетентно жури. Фестивалът се провежда в 3
раздела: “Музика”, “Танцово изкуство” и “Изобразително изкуство”
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ГЛАСЪТ НА ДОЛИНАТА
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Улеснение

АТАНАС ДОБРЕВ Е НОВИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМНА ЗА ГРАЖДАНИ ОТВОРИ МЗХ
риемната за граждани в ДФ „Зе- -- от 9 ч. до 17.30 ч. Кандидатите по схеДИРЕКТОР НА ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”
меделие“ (ДФЗ) – РА отвори вра- мите за Директни плащания ще могат да

А

танас Добрев е новият изпълнителен
директор на Държавен фонд „Земеделие“.
Това реши Управителният съвет на ДФ „Земеделие” на заседанието си
от 14.07.2014 г . Кандидатурата на Атанас Добрев
е съгласувана с министър-председателя Пламен
Орешарски.
„От днес начело на найголямата
финансовокредитна институция в
сектора на селското стопанство е оглавена от доказан професионалист.
Убеден съм, че той до-

стойно ще отговори на
очакванията на българските земеделски производители.“ Това заяви министърът на земеделието
и храните проф. Димитър
Греков, след заседанието
на Управителния съвет.
„Уверен съм, че максимално бързо ще бъдат подписани всички одобрени
близо 2 500 проекта, които бившето ръководство
на фонд "Земеделие" забави. Това ще ми даде и моралното удовлетворение
за добре свършена работа, за да си тръгна от поста с гордо вдигната глава.
Защото оценката за управление на един или друг
политик или министър я
пишат тези, за които е работил“, каза още министър Греков.
Атанас Добрев добре познава структурата на работа в Държавен фонд
„Земеделие“, където е заемал различни длъжности

в продължение на близо 6
години. Той е бил началник на различни отдели в
институцията, която е акредитирана да изпълнява функциите на Агенция
САПАРД и на Разплащателна агенция. От 2007
до 2008 г. е заемал длъжността съветник на председателя на Държавната
агенция по горите. През
2008 и 2009 г. е бил изпълнителен директор на Национален фонд „Българска гора”. От 2009 до 2013
г. работи в частния сектор
в сферата на земеделието.
От 11 юни 2013 г. е назначен за парламентарен секретар в Министерство
на земеделието и храните.
Атанас Добрев е завършил магистратура специалност
„Стопанско
управление” във Великотърновския университет
„Св.Св. Кирил и Методий”. Владее английски и
руски език.

Общински вести
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДЪЛГОПОЛ ПРИЕ НОВАТА
НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

живак извън определените за целта места
• почистването и поддържането на
•
отоплителните материали и земечистотата на части от тротоари плоделска продукция да се стоварват
щади, улични платна и други тересамо на тротоарите и прибират в
ни – общинска собственост, ползвасрок до 48 часа, като мястото се пони за търговска дейност на открито
чисти основно
е задължение на ползвателите.
• почистването на териториите, за • изхвърлянето на угарки, опаковки,
люспи и черупки от семки, фъстъкоито не се грижи общината и са
ци и др. по улиците, площадите, зеприлежащи към жилищни сгралените площи и други обществени
ди и търговски обекти, се извършва
места
от юридическите и физически лица,
които ги стопанисват
ГЛОБИТЕ
• гражданите са длъжни при замръся- За нарушенията на задълженията и заване от тяхна страна на местата за от- браните физическите лица ще се наказдих в парковете и градинките да ги ват с глоба от 50 до 500 лв., а за нарушепочистят преди напускането им.
ния, свързани със строителни отпадъци
ЗАБРАНИТЕ
и земни маси, както и - от 100 до 1000
57 са забраните, разписани в новата на- лв. За повторно нарушение глобите се
редба. Сред тях са:
удвояват.
• изхвърлянето в съдовете на отпадъ- За същите нарушения на едноличните
ци, които биха могли да ги увредят, търговци и юридически лица глобите
в т.ч. едрогабаритни, леснозапали- ще са в размер до 2000 лв., а при повторми, разяждащи, токсични, негасена но нарушение – до 4000 лв.
жар и др, както и отпадъци от про- Нарушенията по тази Наредба се устамишлеността, селското стопанство новяват с акт на длъжностните лица, опи животновъдството
ределени от кмета на общината, кмето• изтичане на отпадни води по улици- ве и кметски наместници по населените
те, площади, места за обществено места, както и от служителите на МВР.
ползване и открити септични ями
В раздела за допълнителни разпоред• заграждането на прилежащи трото- би са дадени определения като какарни и зелени площи с цел отглеж- во е „битов отпадък”, „масово разпросдане на животни, птици, земеделски транени отпадъци”, „обезвреждане на
култури за лично ползване
• транспортирането на строителни отпадъци”, „третиране на отпадъци”,
отпадъци и земни маси над 1 куб.м „оползотворяване”„временно съхранябез издадено разрешение за транс- ване”,” нерегламентирано сметище” и т.н.
Подробно разписани са в наредбата редът
портиране от Общината
• разполагане по уличните платна, и начинът за организация на дейностите
тротоари и зелени площи на браку- по третиране и на строителни отпадъци и
вани и спрени от движение МПС, земни маси, производствени отпадъци, на
купета от такива, ремаркета, прика- излязло от употреба електрическо и елекчен инвентар и др., както и миенето, тронно оборудване, на негодни за употресмяната на масла и ремонта на МПС ба батерии и акумулатори, на обработени моторни масла, на излезли от употреба
по тротоарите и уличните платна
• разкомплектоването на излезли от МПС и автомобилни гуми.
употреба МПС и предаването на С пълния текст на Наредба №13 за устехни компоненти и материали на ловията и реда за управление на отпалица, които не притежават разре- дъците в община Дългопол можете да
се запознаете на обновената интернет
шение по чл.35 от ЗУО
• изхвърлянето на батерии, луминис- страница на Община Дългопол www.
центни и други лампи, съдържащи Dalgopol.org.
Продължение от I страница

П

ти, съобщиха от пресцентъра на
Държавен фонд „Земеделие”. В нея земеделските производители, кметовете на
българските общини и представителите
на вероизповеданията ще могат да правят
допълнителни справки по казуси, възникнали с кандидатстването им по европейските и национални схеми и програми за
подпомагане, прилагани от институцията. Приемната е част от новия подход за
публичност и прозрачност в работата на
ДФЗ - РА, която е част от приоритетите в
програмата на изпълнителния директор
на Фонда Атанас Добрев.
Приемната се намира на първия етаж в
сградата на ЦУ на ДФ „Земеделие” в София, кв. Павлово, бул. „Цар Борис III” №
136. Тя ще функционира от понеделник
до петък, в рамките на работното време

записват предварителни часове на телефон 02/ 81 87 162. Хората с проекти по
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 (ПРСР) могат да звънят
на познатите им горещи телефони:
- В направление общински проекти номерът е 02/ 81 87 600
- В направление частни проекти – 02/ 81
87 399
- За Местните инициативни групи – 02/
81 87 217 и тел. 02/ 81 87 237
Услугата е в допълнение на индивидуалните електронни справки за директни
плащания и проекти по ПРСР, които са
достъпни на www.dfz.bg и www.prsr.bg.
Кандидатите на Фонда могат да продължават да се обаждат и на горещите телефони по различните ресори в Информационния център.

Добре е да знаете
Рекламираме традиционни
български продукти в Русия и
ОАЕ
Държавен фонд „Земеделие” и Съюзът
на преработвателите на плодове и зеленчуци в България (СППЗБ) подписаха договор за реклама на български
продукти по схемата „Промоционални програми”. Програмата е тригодишна и е под надслов „Освободете
европейския вкус”. Тя цели да увеличи потреблението на лютеница, консервирани домати, печени зеленчуци,
конфитюр от рози и шипков мармалад в Русия и ОАЕ. Стойността на
проекта е 3 759 660 евро. Половината от средствата са осигурени от Европейския съюз, 30% са национално съфинансиране, а 20% идват от СППЗБ.
Фонд „Земеделие” отпуска 10
млн. лева за имунопрофилактика на животни
Това решение бе взето от Управителния съвет на ДФ „Земеделие”. Средствата ще се отпускат по Държавната
профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2014 г. Предстои ДФ „Земеделие”, съвместно с
Българската агенция по безопасност
на храните (БАБХ) да изготвят указанията за разпределяна на средствата и
прилагане на помощта.
Средствата ще се предоставят на ветеринарни лекари, които да извършват диагностични изследвания на животните. Целта на помощта е да бъдат
покрити разходите, които българските фермери извършват за дейностите, свързани с гарантиране здравето
на животните и предотвратяването на
зарази и епидемии.
Картофопроизводителите се
подпомагат с над половин милион лева
Схемата за компенсиране на разходи
на земеделските производители по закупуване на средства за растителна
защита за контрол на почвени неприятели по картофите се прилага за втора година от фонд „Земеделие”.
Общата стойност на одобрения бюджет е в размер на 600 000 лв.
В периода на прием заявления за кандидатстване подадоха 185 картофопроизводители от областите Благоевград, Велико Търново, Кюстендил,
Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, София град и София област, за
заявена за подпомагане площ в размер на 1573 ха. 54% от кандидатите са
от София област, за 866 ха.

Още 108 пчелари получават помощ от ДФ „Земеделие”
Малко над 322 хил. лв. ще бъдат отпуснати по мярка Г „Мерки за подкрепа на подновяване на пчелните
кошери в Европейския съюз” от Националната програма по пчеларство
(НПП) за 2014 г. Средствата са за
част от пчеларите, вписани като резерви по мярката и сключили договори под условие. По дейност 1 „Закупуване на кошери” от мярка Г за
финансова помощ са одобрени 71
кандидати, които ще получат общо
над 211,7 хил. лв. По дейност 2 „Закупуване на пчелни семейства” ще бъдат подпомогнати инвестициите на
37 пчелари, които ще получат общо
малко над 110, 5 хил. лв.
Финансовата помощ за 108-те инвестиции по мярка Г е осигурена, защото други пчелари са се отказали от
инвестициите си. Средствата за техните проекти се връщат обратно в
бюджета на НПП 2014-2016 и това
позволява да бъдат преразпределени
към кандидатите, които са подписали
договори под условие.
Освободеният финансов ресурс по
програмата се разпределя между резервите, в следствие на предварително извършеното класиране чрез
точкуване по мярка Г. Точки при класирането даваха квалификация и минимум 3 години опит в областта на
пчеларството, регистрация като земеделски производител за повече от
1 година към датата на кандидатстване и др.
Списъците с инвестициите по мярка
Г на пчеларската програма, за които
има освободен финансов ресурс, можете да видите на официалната интернет страница на ДФ „Земеделие”
– www.dfz.bg в раздел Селскостопански пазарни механизми”/ Месо
и пчеларство/ Национална програма по пчеларство за тригодишния
период 2014-2016 / Прием 2014-ВАЖНО”. В същия раздел са публикувани и образците на заявления за плащане по програмата. От 30 юни до 31
август 2014 г. пчеларите, изпълнили
инвестициите си по мерки Б „Борба
срещу вароатозата”, В „Мерки за подкрепа на извършването на физикохимичен анализ на пчелния мед” и Г
„Мерки за подкрепа на подновяване
на пчелните кошери в Европейския
съюз” от Националната програма по
пчеларство за тригодишния период
2014-2016, ще могат да подават заявления за плащане.
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Общински вести
Продължение от I страница

С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на
основание чл.45, ал.4 и ал.10, както и чл.21, ал.1, т.23
от ЗМСМА, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 56-2-5

Потвърждава Решение №55-5/30.05.2014г., върнато за
преразглеждане от Областния управител със Заповед
№РД-14-0800-162(1)/09.06.2014г.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на
основание чл.45, ал.4 и ал.10, както и чл. 21, ал. 1, т.23
от ЗМСМА, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 56-2-6

Потвърждава Решение №55-7/30.05.2014г., върнато за
преразглеждане от Областния управител със Заповед
№РД-14-0800-162(1)/09.06.2014г.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на
основание чл.45, ал.4 и ал.10, както и чл. 21, ал.1, т.6 и
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 56-2-7

Потвърждава Решение №55-8/30.05.2014г., върнато за
преразглеждане от Областния управител със Заповед
№РД-14-0800-162(1)/09.06.2014г.
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, на
основание чл.45, ал.4 и ал.10 от ЗМСМА, както и чл. 5,
ал.3 и чл.106, ал.1 от ПОДОС, във връзка с Решения на
ОбС-Дългопол по чл.5, ал.1, т.2 от ПОДОС, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 56-2-8

Потвърждава Решение №55-9/30.05.2014г., върнато за
преразглеждане от Областния управител със Заповед
№РД-14-0800-162(1)/09.06.2014г.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на
основание чл.45, ал.4 и ал.10, както и чл. 21, ал.1, т.6 и
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 56-2-9

Потвърждава Решение №55-10/ 30.05.2014г., върнато
за преразглеждане от Областния управител със Заповед №РД-14-0800-162(1)/09.06.2014г.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, на
основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, както и чл.86,
ал.1, т.2 от ПОДОС, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 56-3

ОТЛАГА за разглеждане на следващото редовно заседание на Общински съвет-Дългопол докладна записка от М. Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:
Информация за организация на дейността по снабдяване на населението с отоплителни материали.
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на
основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет
– Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 56-4

Приема предоставената информация за организацията на
дейността по опазване на селскостопанската продукция.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от М. Иванова - Кмет
на Община Дългопол, относно: Информация във връзка с кандидатстване и реализиране на проекти по Оперативните програми на Европейските фондове.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на
основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с чл. 44, ал.1, т.7
от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 56-5

Приема информация във връзка с кандидатстване и
реализиране на проекти по оперативните програми на
Европейските фондове съгласно Приложения № 1.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от М. Ивановакмет на Община Дългопол, относно: Приемане на второ четене на Наредба за насърчаване на инвестициите
с общинско значение в Община Дългопол и издаване
на сертификати клас В.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22 з, ал.
1 от ЗНИ и във връзка с чл. 96 от ПОДОС, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 56-6

Приема на второ четене Наредбата за насърчаване на
инвестициите с общинско значение в Община Дългопол и издаване на сертификати клас В.
В 12:20ч. бе обявена 15-минутна почивка, след което
заседанието продължи с 14 съветници. Отсъства Мустафа Исмаил.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от М. Ивановакмет на Община Дългопол, относно: Допълнение на
чл.42, ал.1 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2
от ЗОС и във връзка с чл. 96 от ПОДОС, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 56-7

Допълва чл. 42, ал. 1 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като пълният текст добива следния вид:
„ Продажбата на недвижим имот - частна общинска собственост, може да се извърши без търг или конкурс,
след Решение на Общинския съвет по предложение на

Признание

Българската агенция за инвестиции, на инвеститор, получил сертификат за инвестиции от клас А, клас Б, приоритетен инвестиционен проект и по реда на Наредбата
за насърчаване на инвестициите с общинско значение в
Община Дългопол и издаване на сертификат клас В ”.
ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от М. Иванова-кмет
на Община Дългопол, относно: Приемане на Наредба
№13 за условията и реда за управление на отпадъците в Община Дългопол и отмяна на Наредба №13 за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Дългопол, приета с Решение №23-4 от
16.11.2005г.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 22 , ал. 1 от ЗУО и във връзка с чл. 96 от ПОДОС,
Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 56-8

1. Отменя Наредба №13 за управление на дейностите
по отпадъците в Община Дългопол, приета с Решение
№23 - 4/16.11.2005 г. на Общински съвет - Дългопол.
2. Приема Наредба №13 за управление на отпадъците
в Община Дългопол.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка от Н. Христов –
председател на ОбС-Дългопол, относно: Промяна на
чл.34, ал.10 от Наредба №11 на Общински съвет-Дългопол.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 56-9

Променя последното изречение от чл.34, ал.10 както следва: 0, 30лв./л.м., но не по-малко от 100 лв. – за
юридически лица.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от М. Иванова Кмет на Община Дългопол, относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план –
Парцеларен план и Подробен устройствен план – План
за застрояване на поземлен имот 019062 по КВС на землището на с.Рояк общ.Дългопол, обл.Варна за обект:„Базова станция на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД от мобилна надземна
мрежа GSM/UMTS VAR № 0083, с.Рояк” в 019062 по КВС на
землището на с.Рояк общ.Дългопол, обл.Варна.
С 3 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 9, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, както и чл.86, ал.1,
т.1 от ПОДОС, Общински съвет – Дългопол прие:

С ЦЕННИ НАГРАДИ СЕ ОКИЧИХА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ ОТ С. САВА

П

етият национален
фестивал за автентичен фолклор
“Песни в полите на Балкана” се проведе на 5 и 6 юли
в с. Жълтеш, общ. Габрово.
Целта на форума е издирване, изучаване, съхранение и популяризиране
на автентичния български фолклор и предаване-

то на младото поколение.
Фестивалната програма
представя автентичното фолклорно богатство
от различни етнографски
региони в България. Фестивалните дни се превръщат в празник на духа
и място за личностен и
творчески обмен между
участниците.

Стотици изпълнители от
цялата страна се изявиха на фестивалната сцена. Фолклорната певческа
група от с. Сава получи заслужено признание
и ІІІ награда, а индивидуалното изпълнение на
Недялка Сиракова беше
отличено с І място и златен медал.

Отличие
СРЕБЪРЕН МЕДАЛ ЗА ГРУПАТА
ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР ОТ С. АСПАРУХОВО

РЕШЕНИЕ 56-10

НЕ дава на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план и
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот 019062 по КВС на землището на с.Рояк общ.Дългопол, обл.Варна за обект: „Базова станция на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД от мобилна надземна
мрежа GSM/UMTS VAR № 0083, с.Рояк” в 019062 по КВС
на землището на с.Рояк общ.Дългопол, обл.Варна чрез
възлагане от заинтересувани лица и НЕ одобрява задание за изработване на ПУП-ПП и ПУП-ПЗ на имота, което е неразделна част от настоящото разрешение.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от М. Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Предложение за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване
за поземлен имот 000157 по КВС на землището на на
с.Цонево, общ.Дългопол, обл.Варна .
С 0 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 12, на
основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, както и чл.86,
ал.1, т.1 от ПОДОС, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 56-11

НЕ дава на Уалид Нахар Касем-Хамад, Таммам Мохамед Исмаил-Катранджи и Надя Михайлова Петрова
разрешение за изработване на Подробен устройствен
план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на
имот № 000157 с площ 8250 кв.м. находящ се в землището на с.Цонево общ.Дългопол, обл.Варна, местност
„Домузлук” във връзка с промяна предназначението му от земеделска земя в територия за неземеделски нужди – за жилищно строителство и НЕ одобрява
техническото задание за изработване на План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на същия имот, което е
неразделна част от настоящото разрешение.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка от М. Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Изграждане
на туристически заслон в с. Партизани.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общински
съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 56-12

1. Дава съгласие за изграждане на туристически заслон в имот №000620, с площ от 22,536 дка, местност "Юк Долан" - Общинска собственост с АОС
№1149/15.05.2014 год. в землището на с.Партизани.
2. Одобрява и разрешава добиването и ползването на
обла строителна дървесина от Общински горски фонд, необходими за изграждането на заслона, в размер на 10 м3.
3. Дава съгласие да се предоставят за изграждане на
туристическия заслон следните материали: ондулин 20 бр., ондолинови капаци - 6 м, гвоздеи -10 см - З кг,
гвоздеи - 6 см- 2 кг, гвоздеи за ондулин – 200 бр., бетон – 1 м3.

Г

рупата за автентичен фолклор при
народно читалище "Добри Иванов-1894 г. - с. Аспарухово, общ.
Дългопол се завърна от участие в Петия
национален фолклорен фестивал "Кехлибарен грозд" в гр. Харманли. Журито с председател проф. Петър Льондев
и членове - Розалина Гогова -етнограф,
професор Светла Калудова -декан на
факултета по музикален фолклор и хореография към АМТПП - гр. Пловдив,
доцент Валентина Ганева - член на журито, Иван Иванов - хореограф, Васка

Ангелова – народна певица, след продължително обсъждане присъди сребърен медал на групата за автентичен
фолклор от с. Аспарухово.
На сцената на фестивала се изявиха над
1600 участници от различни категории певци, свирачи, танцови колективи.
Благодаря на всички самодейци за чудесното представяне. За пореден път защитихте достойно името на своето читалище.
Благодаря Ви от сърце! Ръководител
група: Стефка Вълчева

БЛАГОДАРНОСТ

Изказваме нашата искрена благодарност на семейство Великови, които по
време на национален фолклорен фестивал "Кехлибарен грозд " - гр. Харманли
и нашата изява на 13 юли 2014 год. ни подкрепиха, бяха заедно с нас и споделиха нашето вълнение и нашето изпълнение!
Благодарим Ви от сърце, г-н Великов, че станахте един от нашите дарители! С подсрепата на нашите спомоществователи успяхме да се явим на
този фестивал и достойно да защитим името на своето читалище като се
завърнахме със сребърен медал. Вие за нас сте достойни българи!
4. Упълномощава Кмета на общината да предприеме всички необходими действия по изпълнение на
горното.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от М. Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Промяна в
числеността на структурните звена на Общинска администрация-Дългопол.
С 9 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, Общински съвет –
Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 56-13

1. Увеличава общата численост на отдел АИПОВО с 1
щатна бройка от 13 на 14 щ.бр., считано от 01.07.2014 г.
2. Намалява общата численост на отдел ИПП с 1 щатна
бройка от 5 на 4 щ.бр., считано от 01.07.2014 г.
3. Възлага на Кмета на общината и го оправомощава
да извърши всички законови действия по изпълнение
на Решението.

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от М.
Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Безвъзмездно предоставяне на вещи /лек автомобил АУДИ/
за управление на юридически лица на бюджетна издръжка, различна от общинския бюджет /лек автомобил АУДИ/ за нуждите на Участък Полиция - Дългопол.
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, на
чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, както и чл.86, ал.1, т.2 от
ПОДОС, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 56-14

ОТЛАГА за разглеждане на следващото заседание на
Общински съвет-Дългопол, Докладна записка от М.
Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Безвъзмездно предоставяне на вещи /лек автомобил АУДИ/
за управление на юридически лица на бюджетна издръжка, различна от общинския бюджет /лек автомобил АУДИ/ за нуждите на Участък полиция - Дългопол.

ПЕТЪК, 1 АВГУСТ 2014
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Спорт

Съпричастност

БЛАГОТВОРИТЕЛНИЯТ ФУТБОЛЕН
НОВ ТУРНИР В СПОРТНИЯ
ТУРНИР СЪБРА 1 182 ЛВ. В ДЪЛГОПОЛ КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Д

ве поредни съботи
организатори, участници и публика си
даваха среща на стадиона
в Дългопол под мотото
„Заедно сме по-силни”,
за да съберат средства
за пострадалите семейства от потопа в „Аспарухово”. Приятелската
надпревара бе открита на 28 юни от кмета
на общината Маринка Иванова и близо 200 участници
от различни населени места, с различни професии,
интереси и възможности, обединени от духа на благотворството.
Със специално сформирани за целта
отбори в турнира участваха Дългопол
/с два отбора/, Аспарухово, Медовец,
Партизани и Камен дял. Благородната кауза привлече и отбора на с. Добро-

мир, Руенска община, които дебютираха на дългополски терен с изненадващо
равностойна игра.
Най-резултатна бе срещата между двата
дългополски отбора, която предостави
на ентусиазираната публика истински
фурор от попадения – резултатът 7:1 –
безапелационна победа за Камчия 2014.
Очакванията за по-силно представителство на бизнеса в общината в благотворителната кампания останаха неоправдани.
Организато ри, участници
и публика показаха отново,
че потребността да се дарява и
да се подпомага
другия е качество, което невинаги е свързано с
възможности. Показаха го и доброволците от община Дългопол, които
в продължение на 10
дни помагаха самоотвержено за отстраняването на пораженията
и възстановяването на
нормалния живот на хората в „Аспарухово”.
Набраните от благотворителния футболен турнир средства
бяха дарени на посочено от кмета на кв.
„Аспарухово” пострадало семейство.

П

ървият открит турнир по тенис на маса „Купа на Дългопол 2014'' се проведе на
6 юли тази година. В надпреварата участваха 21 състезатели от Дългопол, Цонево, Белослав и Варна. Шампион на турнира стана Мустафа Мехмедов от с.
Партизани, втори се нареди Дамян Василев от Дългопол, а трети е Живко Жеков също
от Дългопол. От 5-8 място пък се наредиха състезателите от отбора по тенис на маса на
училище „Иван Вазов” – Дългопол (Велислав Иванов, Татяна Тодорова, Васил Пенков
и Аксодан Ахмет. На призьорите бяха раздадени предметни награди.

Турнири

ПОРЕДЕН УСПЕХ ЗА ТЕНИСИСТИТЕ

У

спехите на състезателите по тенис на маса от Дългопол продължават с пълна
сила. На 13 юли тази година в Двореца на културата и спорта в морската столица се проведе турнира по тенис на маса VARNA OPEN. На него участие взе Денислав Денев, който спечели първо място и се прибра с шампионската титла у дома. В
открития турнир участваха 45 състезатели от Варна, Бургас, Добрич, Шумен, Сливен,
Симеоновград, Каспичан, Горна Оряховица, Балчик, Ген.Тошево, Дългопол.
Денислав записа 7 победи и нито една загуба. На полуфинала той срещна голяма
трудност, но успя да се наложи над Боян Боянов от състава на домакините. На финала Денев срещна Станислав Въляров от Бургас и записа победа с 3:1. От Дългопол участие взе и Добромир Ангелов, който завърши на 5-о място.
ОСК ''Камчия-2007''-Дългопол

Футбол

Турнири

МАЛКИТЕ ТЕНИСИСТИ С ПРИЗ
ЗА НАЙ-ПЕРСПЕКТИВЕН ОТБОР

ОТБОРЪТ НА ДЪЛГОПОЛ –
С ПРЕСТИЖНО МЯСТО В ИГРИТЕ НА БАСС

ХІХ

държавни игри на малките селища по футбол - момчета до 1999
г., се проведоха от 3 до 7 юли в Костенец. Състезанията са организирани от Българска асоциация за селски спорт под патронажа на Георги Марков. Тази година в надпреварата участваха отборите на Костенец,
Белослав, Белозем, Гложене, Ценово, Две могили, Ардино, Вълчи дол и Дългопол
– все елитни отбори.
На първо място се класира тимът на Белослав, следван от Гложене и Костенец, съответно на второ и трето място. Отборът на Дългопол си извоюва престижното
пето място с отличното представяне на възпитаниците на Васил Андонов.
АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА
Дългопол, ул. „Георги Димитров“ №105, тел 0517/22 185
e - mail: vestnik.glasat@gmail.com
Основател: Маринка Иванова
Издател: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Дългопол беше в състав: ръководител
- Васил Василев (Шишо), треньор - Денислав Денев и младите състезатели Живко Жеков, Димитър Митев и Вилислав Великов. Те попаднаха в група с
отборите на Чепеларе, Вълчи дол и Поповица. 2 загуби и 1 победа пратиха отбора на Дългопол за разпределение на
местата от 5-о до 8-мо като там тимът не
допусна грешка и се нареди пети в крайното класиране.
Съвсем заслужено Дългопол получи наградата за най-перспективен отбор на
турнира. Вилислав Великов пък бе отличен с приз за най-млад състезател. Той е
ученик в 3-ти клас и е възпитаник на НУ
''Иван Вазов''.
В индивидуалната надпревара всички
състезатели на Дългопол отпаднаха на
осминафинали, но отново силната игра
-тите игри на БАСС се про- на Вилислав Великов не остана незабеведоха от 15 до 17 юли в град лязана. Догодина игрите на БАСС ще се
Момин проход. Участие в над- проведат в град Панагюрище.
преварата взеха 13 отбора. Тимът на
ОСК ''Камчия-2007'' - Дългопол

19

Обичам те,
Камчийска долина
Андрей Германов
Обичам те, Камчийска долина,
на моето сърце зелена люлка
за твоите копринени сена,
за искрата на първата светулка.
За песните на малките моми
за пътищата в ясната далечност,
за Камчия, която в теб шуми
и ражда хляб, сълзи и вечност.
Обичам те, цъфтяща долина
за синьото на твоите простори,
за златото на твойта долина,
в която шетат мощните мотори.
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Интервю

МАРИНКА ИВАНОВА: ДА РАБОТИМ РАМО ДО РАМО
ЗА БЪДЕЩЕТО НА ДЪЛГОПОЛСКА ОБЩИНА

— Г-жо Иванова, казват, че първото впечатление,
което получаваш от един човек е най-важно. Същото
е и с градовете. Всеки жител на Дългополска община
вярва в уникалния пленителен чар на природата.
Достатъчно ли е?
— Вярата е необходима, но не е достатъчна.
Ако гледаме по-мащабно и дългосрочно, ще си
поставяме и ще постигаме по-високи цели. Трябва постоянно да търсим
нови, по-добри начини да
работим рамо до рамо на
тази целуната от Бог земя
... и да благодарим всеки
ден за този късмет. Ето за
това започнах изграждането на панорамна алея
на община Дългопол,
точно от най-високата
точка, до разклона за с. Рояк. Оттам всеки пътник зърва за миг тази спираща дъха красота – долината с разноцветните поля, оградена като с огърлица от ниските
хребети и сгушената между тях сребриста лента на яз.
„Цонево”. Тук, в беседката от камък и дърво, всеки ще
може да поседне, да отдъхне и да се полюбува на тази
красота. Родителите ще идват тук с децата си, учителите – с учениците. Пред тях ще е гербът на общината,
изпълнен от декоративни цветя, а от двете му страни –
трибагреникът и знамето на ЕС.
Иска ми се всеки, който преминава оттук да усети различното отношение към природата и културата и здравата ценностна система на хората от нашата община.

И още нещо... този път е едн от най натоварените в
страната през цялата година и това е лицето на нашата община, както и крайпътните разширения, отбивки . Именно поддържаните алеи говорят за стопаните
в тази община.

во отношение. Нямам предвид само икономическата,
финансова и политическа криза в страната, но и огромните неразплатени от предходни мандати задължения, които неочаквано се стовариха върху бюджета на общината. С тези пари бихме подновили всички
улици в Дългопол, и не само тук. Носим отговорност
и за поддържането и ремонта на материалната база на
всички училища и детски градини, за изпълнението на
социалните ни функции, за проектите с европейско и
национално финансиране и още много ангажименти.
— Много често се чуват гласове, че поддържането на
чистотата на града е работа на общината. „Нали
затова плащаме данъци” казват…
— Плащането на данъци не освобождава никого от
задължението да се държи прилично и да поддържа
чистотата пред дома си и на улицата.

Продължава на III страница

— Много променен е и обликът на целия град. Само за
празника ли е така?
— Така трябва да е през цялата година. Основната ми
цел е да върна самочувствието на дългополци, защото градът и хората в цялата община заслужават това.
Целият ръководен екип на общината работи усилено
в тази посока. Подобрихме значително и продължаваме да работим за ремонт и обновяване на инфраструктурата. Отделихме средства за ремонт на няколко улици, по които минава най-големият трафик в града. Бих
искала да подновим така и още много улици, но за съжаление тази година е особено трудна във финансо-

За почистването на зелените площи и за изграждането на
Панорамната алея Общината получи неоценимо съдействие
с техника и обучен персонал от ЗК АЛИК с ръководител
Лъчезар Лазаров

ПРОГРАМА ЗА ЧЕСТВАНЕТО НА 45-ТАТА ГОДИШНИНА ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА ДЪЛГОПОЛ ЗА ГРАД
28 август 2014 г.,
четвъртък
10.00 – Детско утро
Конкурс „Рисунки на асфалт” на тема
„Мой роден град любим, мой Дългопол”
Състезание с велосипеди
11.00 – Откриване на фотоизложба
„Древни и старинни накити” и Ден на
отворените врати на Исторически музей - Дългопол
18.00 – Мимо шоу – развлечения за
малки и големи, забавни състезания,
много смях и изненади
20.00 – „Живот на малки глътки” –
представяне на стихосбирката на младата дългополска поетеса Найденка
Янчева
29 август 2014 г., петък
10.30 - Градско дефиле под звуците
на Детско-юношески духов оркестър
„Дико Илиев”
11.00 - Тържествено вдигане на знаме-

ната на централния площад
11.30 - Церемония по
откриване на обновения Медицински център - Дългопол по проект на Община Дългопол
за „Изпълняване на високоефективни енергоспестяващи мерки в Община
Дългопол- Поликлиника
гр.Дългопол”, съфинансиран от МФК.
12.00 - Церемония по откриване на „Общински информационен
и комуникационен център на територията на гр.Дългопол, включващ
мобилен модул за обслужване на населените места на територията на
община Дългопол”, реализиран по
Мярка 321”Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони” от ПРСР

12.30 - Коктейл и мултимедийна презентация на
изпълнението на проектите
12.30 - Концерт „Дългополска пъстра черга”
Участници: любителски
фолклорни
колективи
и индивидуални изпълнители, самодейци, училищни колективи за модерни танци
18.00 - „Луд съм по теб” –
романтична комедия от Нийл
Саймън, Театър „Искри и сезони”, с
участието на Искра Радева, Георги Кадурин, Пламен Сираков, Милена Атанасова
18.30 - Футболна среща на стадион
„Камчия”
20.00 - Концерт на Академичен танцов театър към Варненски свободен
университет

30 август 2014 г.,
събота
11.00 - Откриване на традиционните
конски надбягвания „Дългопол 2014”
13.00 - Връчване на наградите на класираните жокеи и състезателни коне
15.30 - Традиционен турнир по тенис
на маса „Денко Денев” – спортна зала
на НУ „Иван Вазов”
17.00 - Баскетболна среща
19.00 - „Всички на хорото” – концерт
на гостуващи фолклорни трупи от гр.
Сафранболу, Република Турция и танцови колективи от гр. Дългопол
21.00 - Пиротехническо шоу
31 август 2014 г., неделя
08.30 - Тържествено служение и водосвет на Варненски и Великопреславски митрополит Йоан, за освещаване на основно ремонтирания по мярка
322 “Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР, Храм „Св. Преп.
Иван Рилски” в град Дългопол.

ПЕТЪК, 28 АВГУСТ 2014
ПРОТОКОЛ № 57
от заседание на Общински съвет –
Дългопол, 14.07.2014 г.
Приет Дневен ред:

1.Докладна записка от Маринка Иванова кмет на Община Дългопол, относно: Безвъзмездно предоставяне на вещи /лек автомобил АУДИ/ за управление на юридически
лица на бюджетна издръжка, различна от
общинския бюджет /лек автомобил АУДИ/
за нуждите на Участък полиция - Дългопол.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова – секретар на
Община Дългопол
Становище: ПК”Финанси и бюджет” и ПК
„Собственост и стопанство"
2. Докладна записка от Николай Христов
– председател на ОбС-Дългопол, относно:
Промяна в Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска
администрация.
Вносител: Николай Христов – председател на ОбС-Дългопол
Докладчик: Николай Христов – председател на ОбС-Дългопол
Становище:Всички постоянни комисии
3.Докладна записка от Маринка Иванова
- кмет на Община Дългопол, относно: Безвъзмездно придобиване на държавна собственост в полза на Община Дългопол в
землището на с. Медовец.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - нач.- отдел ОС,ТТ
Становище: ПК „Собственост и стопанство" и ПК „Териториално устройство и
екология”
4.Докладна записка от Маринка Иванова
- кмет на Община Дългопол, относно: Безвъзмездно придобиване на държавна собственост в полза на Община Дългопол в
землището на с. Дебелец.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач.- отдел ОС,ТТ
Становище: ПК „Собственост и стопанство" и ПК „Териториално устройство и
екология”
5.Докладна записка от Маринка Иванова
- кмет на Община Дългопол, относно: Безвъзмездно придобиване на държавна собственост в полза на Община Дългопол в
землището на гр. Дългопол.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач.-отдел ОС,ТТ
Становище: ПК „Собственост и стопанство" и ПК „Териториално устройство и
екология”
6.Докладна записка от Маринка Иванова
- кмет на Община Дългопол, относно: Безвъзмездно придобиване на държавна собственост в полза на Община Дългопол в
землището на гр. Дългопол.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Тодорка Панайотова - Нач.-отдел ОС,ТТ
Становище: ПК „Собственост и стопан-
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Общински вести
ство" и ПК „Териториално устройство и
екология”
7.Докладна записка от Маринка Иванова кмет на Община Дългопол, относно: Заявления за еднократна помощ.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова - Зам.-кмет по
ОКМСД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейност”
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка от Маринка Иванова - кмет на Община Дългопол,
относно: Безвъзмездно предоставяне на
вещи /лек автомобил АУДИ/ за управление
на юридически лица на бюджетна издръжка, различна от общинския бюджет /лек автомобил АУДИ/ за нуждите на Участък полиция Дългопол.
Не участвали в гласуването – 3-ма общински съветници.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, основание чл.21, ал.1, т.6 и 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.32, ал.1 и 2 от Наредба
за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на
община Дългопол, чл. 124, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет- Дългопол прие:

НЕ ПРИЕМА ПРОМЕНИТЕ В ПОДОС, А ИМЕННО:
1.В Чл. 92. (1) текста „ Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения, заедно с мотивите към тях, се внасят от общинските съветници и кмета на общината” да се
замени с „Проекти на правилници, наредби,
инструкции и решения, заедно с мотивите
към тях, се внасят от общинските съветници или кмета на общината”.
2.Заличава се ал.2 на чл.92 и алЗ става ал.2.
3.Добавя се нов чл.92а със следния текст:
„Чл. 92а. (1) Вносителят мотивира своето
предложение. В мотивите си той дава становище по очакваните последици от прилагането на проекта и за необходимите разходи за неговото изпълнение.
(2) В случаите, в които кметът ще изрази
становище, което съдържа предложение за
промени по същество в проекта за решение
на вносителя, мотивира пълна или частична незаконосъобразност или искане за отхвърляне на същото, становището се внася
в деловодството на ОбС, не по-късно от 72
часа преди началото на заседанието."
4.Заличават се ал.3 и ал.4 на чл.119
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - кмет на Община Дългопол,
относно: Безвъзмездно придобиване на
държавна собственост в полза на Община
РЕШЕНИЕ 57-1
Дългопол в землището на с. Медовец.
1. Актуализира бюджета на Община ДългоНе участвали в гласуването – 3-ма общинпол за 2014 г., както следва:
ски съветници.
а) Увеличава приходен подпараграф:
С 9 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
§§ 45-01– Текущи дарения, помощи и др. – 2, основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и
безвъзмездно получени суми от страната с във връзка с чл. 8, ал. 9, т. 4 от ЗОС, Общин3400 лв., съгласно Приложение №1.
ски съвет- Дългопол прие:
б)Увеличава разходен подпараграф в местРЕШЕНИЕ 57-3
ни дейности както следва:
Функция „ Общи държавни служби” с 3400 1. Общински съвет-Дългопол изразява положително становище относно безвъзмездлв., съгласно Приложение 2.
2. Актуализира Програмата за капитало- ното придобиване от Община Дългопол на
ви разходи за 2014 г., като включва §5200 имот № 000385 с обща площ от 37,700 дка,
„Придобиване на ДМА” – функции „Общи находящ се в местността „БАИР БАШИ”, в
държавни служби” – закупуване на лек ав- землището на с. Медовец, представляващ
томобил” на стойност 3400 лв. с източник на имот от Държавния поземлен фонд;
финансиране „От текущи дарения помощи и 2. Задължава и упълномощава Кмета на обдр. безвъзмездно получени суми от страна- щината да предприеме всички законосъобразни мерки за изпълнение на Решението.
та”, съгласно Приложение №9
3. Дава съгласие да бъде закупен лек авто- ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от
Маринка Иванова - кмет на Община Дълмобил на обща стойност 3 400 лв.
4. Община Дългопол предоставя безвъз- гопол, относно: Безвъзмездно придобивамездно за управление на Полицейски учас- не на държавна собственост в полза на Обтък - Дългопол ЛЕК АВТОМОБИЛ АУДИ А-3, с щина Дългопол в землището на с. Дебелец.
рег.№ В 8277 НК, вид гориво–дизел, цвят на Не участвали в гласуването – 3-ма общинпревозното средство – тъмносин металик, ски съветници.
рама WAVZZZ8LZYA110737, собственост на С 8 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
– 2, основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и
община Дългопол.
5. Определя месечният лимит за гориво на във връзка с чл. 8, ал. 9, т. 4 от ЗОС, Общинавтомобила да бъде в размер от 120 лв. /Сто ски съвет- Дългопол прие:
и двадесет лв./
РЕШЕНИЕ 57-4
6. Възлага на Кмета на община Дългопол да НЕ ПРИЕМА ПРОЕКТА ЗА РЕШЕНИЕ по Досключи договор за предоставяне за безвъз- кладна записка от Маринка Иванова - Кмет
мездно ползване на лек автомобил за нуж- на Община Дългопол, относно: Безвъзмезддите на Участък полиция - Дългопол.
но придобиване на държавна собственост в
ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от Ни- полза на Община Дългопол в землището на
колай Христов – Председател на ОбС-Дъл- с. Дебелец.
гопол, относно: Промяна в Правилника за ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Маорганизацията и дейността на Общински ринка Иванова - Кмет на Община Дългосъвет, неговите комисии и взаимодействи- пол, относно: Безвъзмездно придобиване
ето му с Общинска администрация
на държавна собственост в полза на ОбщиС 8 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” на Дългопол в землището на гр. Дългопол.
– 5, на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, как- Не участвали в гласуването – 3-ма общинто и чл.92, ал.1 от ПОДОС, Общински съвет – ски съветници.
Дългопол прие:
С 9 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
– 2, основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и
РЕШЕНИЕ 57-2
във връзка с чл. 8, ал. 9, т. 4 от ЗОС, Общински съвет- Дългопол прие:

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка със своевременното снабдяване на населението с огревна дървесина за отоплителен сезон 2014-2015 г.
ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ УВЕДОМЯВА,
Че разполага на склад с дърва за огрев на населението от цялата община
Цена на 1 куб. м – 53.00 лв.
Заявки се приемат на място в сграда №2 на Общинска администрация Дългопол, ет 2.
За повече информация:
Тел. 0882 380 844, или 0517 вътр. 58 – Катя Пеева.

7.Имот № 164001 с обща площ от 8,374 дка;
8.Имот № 161025 с обща площ от 6,616 дка;
9.Имот № 163003 с обща площ от 0,956 дка;
10.Имот № 163004 с обща площ от 0,808 дка;
11.Имот № 163005 с обща площ от 0,648 дка;
12.Имот № 163006 с обща площ от 1,073 дка;
13.Имот № 163007 с обща площ от 0,975 дка;
14.Имот № 163008 с обща площ от 0,994 дка;
15.Имот № 163009 с обща площ от 0,928 дка;
16.Имот № 162011 с обща площ от 0,705 дка.
ІІ. Задължава и упълномощава Кмета на общината да предприеме всички законосъобразни мерки за изпълнение на Решението.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Безвъзмездно придобиване
на държавна собственост в полза на Община Дългопол в землището на гр. Дългопол.
Не участвали в гласуването – 3-ма общински съветници.
С 9 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
– 2, основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и
във връзка с чл. 8, ал. 9, т. 4 от ЗОС, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 57-6

І.Общински съвет - Дългопол изразява положително становище относно безвъзмездното придобиване от Община Дългопол на
имоти – държавна собственост, находящи
се в землището на гр. Дългопол както следва:
1. имот с идентификатор 24565.501.3 с обща
площ от 4,130 дка;
2. имот с идентификатор 24565.501.4 с обща
площ от 5,920 дка;
3. имот с идентификатор 24565.501.5 с обща
площ от 5,520 дка;
4. имот с идентификатор 24565.501.8 с обща
площ от 8,790 дка;
5. имот с идентификатор 24565.501.11 с
обща площ от 0,790 дка;
6. имот с идентификатор 24565.501.14 с
обща площ от 4,380 дка;
7. имот с идентификатор 24565.501.15 с
обща площ от 4,140 дка;
8. имот № 161022 с обща площ от 10,100
дка, находящ се в местността „ПОД ЛИНИЯТА”;
9. имот № 160001 с обща площ от 11,517 дка,
находящ се в местността „ПОД ЛИНИЯТА”;
10. имот № 161030 с обща площ от 26.407 дка,
находящ се в местността„ПОД ЛИНИЯТА”;
11. имот № 161029 с обща площ от 5,354 дка,
находящ се в местността „ПОД ЛИНИЯТА”;
12. имот № 161020 с обща площ от 3.785 дка,
находящ се в местността „ПОД ЛИНИЯТА”;
13. имот № 161004 с обща площ от 2,677 дка;
14. имот № 160015 с обща площ от 16.710 дка,
Обща площ: 110,220 дка.
ІІ.Задължава и упълномощава Кмета на общината да предприеме всички законосъобразни мерки за изпълнение на Решението.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Заявления за еднократна помощ.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие

РЕШЕНИЕ 57-7-1

1.Отпуска еднократна помощ на Петър
Кръстев Сотиров – жител на гр.Дългопол, в
размер на 100 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на решението.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
РЕШЕНИЕ 57-5
I. Общински съвет Дългопол изразява поло- СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от
жително становище относно безвъзмезд- ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие
ното придобиване от Община Дългопол на РЕШЕНИЕ 57-7-2
имоти от Държавния поземлен фонд както 1.Отпуска еднократна помощ на Ахмед
следва:
Шемси Ахмед – жител на с. Медовец, в раз1.Имот № 160013 с обща площ от 74,203 дка; мер на 50 лв.
2.Имот № 160014 с обща площ от 14,520 дка; 2. Възлага на Кмета на Общината да извър3.Имот № 160012 с обща площ от 11,131 дка; ши всичко необходимо във връзка с изпъл4.Имот № 160003 с обща площ от 1,702 дка; нение на решението.
5.Имот № 161031 с обща площ от 3,162 дка; С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
6.Имот № 164002 с обща площ от 2,689 дка; СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие

РЕШЕНИЕ 57-7-3

1.Отпуска еднократна помощ на Иван Костадинов Христов – жител на гр.Дългопол, в
размер на 40 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на решението.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие

РЕШЕНИЕ 57-7-4

1.Отпуска еднократна помощ на Ганка Алексиева Калчева – жител на с. Величково, в
размер на 200 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на решението.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие

РЕШЕНИЕ 57-7-5

1.Отпуска еднократна помощ на Мирям
Мехмед Акиф – жител на с. Лопушна, в размер на 100 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на решението.
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, на основание чл. 21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 57-7-6

Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Заявление с вх. № 9400-961/ 23.05.2014
г. от Петранка Василева Георгиева от
гр.Дългопол
2. Заявление с вх. № ОС-188/19.05.2014 г. от
Юмюш Хасан Юсуф от с.Цонево
3. Заявление с вх. № ОС-187/19.05.2014 г. от
Вярка Иванова Николова от с.Цонево
4. Заявление с вх. № ОС-185 /16.05.2014 г. от
Фатме Хасан Исмаил от с.Лопушна
5. Заявление с вх. № ОС-176 / 12.05.2014
г. от Десислава Калчева Димитрова от
гр.Дългопол
6. Заявление с вх. № 9400-912/ 15.05.2014 г.
от Ерма Маринова Юсеинова от гр.Дългопол.
7. Заявление с вх. № ОС-159/ 25.04.2014 г. от
Ганка Атанасова от гр.Дългопол
8. Заявление с вх. № 9400-830/ 29.04.2014 г.
от Митко Андонов Михалев от гр.Дългопол
9. Заявление с вх. № ОС-156/ 23.04.2014 г. от
Станка Атанасова Демирева от гр.Дългопол
10. Заявление с вх. № ОС-152/ 22.04.2014 г.
от Гергина Златева Иванова от гр.Дългопол
11. Заявление с вх. № ОС-131/ 17.04.2014 г.
от Петко Христов Челебиев от гр.Дългопол
12. Заявление с вх. № ОС-195/27.05.2014г.
от Калчо Димитров Калчев от гр. Дългопол
13. Заявление с вх.№ ОС-216/03.06.2014 г.
от Янаки Паскалев Янакиев от гр. Дългопол

ПРОТОКОЛ № 58
от заседание на Общински съвет –
Дългопол, 01.08.2014 г.

С 8 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
– 7, на основание чл.33, ал.1, т.2 от ЗМСМА,
както и чл.119, ал.4 от ПОДОС, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 58-2

Във връзка с постъпили докладни в Канцеларията на Общински съвет и включени в
дневния ред на заседание на Общински съвет-Дългопол, становищата на Кмета на Общината, да бъдат дадени в зала.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и във връзка чл. 8,ал.9,т.2 ,чл.14, ал.6
от Закона за общинската собственост, чл.
24 а, ал.6, т.2 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 58-3

ОТМЕНЯ Решение №55-4/30.05.2014 г., касаещо Отдаване под наем на имот частна общинска собственост.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ

3 БРОЙ 111, ГОДИНА IV

ГЛАСЪТ НА ДОЛИНАТА

ПЕТЪК, 28 АВГУСТ 2014

Интервю
МАРИНКА ИВАНОВА: ДА РАБОТИМ РАМО ДО РАМО ЗА БЪДЕЩЕТО НА ДЪЛГОПОЛСКА ОБЩИНА
Ние полагаме ежедневни грижи за чистотата на града – на всички обществени места, паркове, спортни
обекти, зелени площи, тротоари и прилежащи терени
към всички институции в града. Всички зелени площи
и градинки са изцяло подновени и облагородени. Засели сме над 2 000 стръка рози и декоративни цветя,
които сме отгледали сами по стопански начин.

Хвърляме много усилия в почистването на постоянно възникващите незаконни сметища, но вече обмисляме и в най-скоро време ще предприемем сериозни
мерки, за да преустановим тази практика.
Тази година обърнахме сериозно внимание на всички
отводнителни канали и дерета в града и общината, за
да предпазим хората и домовете им от наводнения.
—В началото на мандата си завършихте успешно
два проекта и открихте напълно обновения площад с
часовниковата кула и реконструираните улици „Цар
Симеон”, „Подп. Калитин” и „Ген. Гурко”. Днес, по повод
45-тата годишнина от обявяването на Дългопол за
град ще прережете лентата на още три нови обекта,
финансирани с европейски средства по оперативните
програми

— Да, ние сме, може би, една от малките община в
България, с най-много реализирани проекти. Гордея
се с екипа, който изградих и с който успяваме много
динамично, експертно и правно издържано да подготвяме, реализираме и финализираме успешно всички
проекти. Три от тях са само за тази година и само за
гр.Дългопол, а има и още в другите населени места.
Новият облик и функционалност на общинската поликлиника вече се ползва от всички. Като единствена на територията на община Дългопол, след дългогодишна експлоатация, поликлиниката в града ни
най-после предлага качествено нова среда за обслужване на пациенти. Допълнително изградихме рампа
и отворихме отделен вход към спешния център, за да
улесним работата и да гарантираме денонощното обслужване.
Новият, модерен информационен и комуникационен център ще промени още повече облика на града.
Предвиждаме също и мобилен офис за обслужване на
хората в населените места, което ще е едно невероятно улеснение.
Храм „Св.Преп.Иван Рилски” е духовно средище на
гр.Дългопол и общината. Изцяло обновената сграда
е изключителна придобивка и радост за всички миряни и духовници.
— Как виждате Дългопол след една година, например?
— Най-голямото ми желание е да се възстанови икономиката в общината, да има работа за хората, да има
живот и бъдеще за младите. Градът е кипял от работа преди. Тук е имало цех за сушене на плодове, разсадник, развито гъбарство и бубарство, комунално
стопанство, завод Метал, РПУС, цехове за напитки и
сладки и др. По-голямата част от това, за да не кажа
всичко , вече е унищожено .
Нашата мисия е да отворим път на новото – да дойдат амбициозни и съвестни предприемачи и да създават, а не да стъпват наготово ... Има много бели поле-

Преди 15 септември

УЧИЛИЩАТА И ГРАДИНИТЕ В ДЪЛГОПОЛСКА ОБЩИНА ГОТОВИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

У

чебната 2014/2015
г. в община Дългопол ще стартира на
15.09.2014 г. в 7 училища,
4 детски градини с 3 филиала и един ОДК.
Системата на делегирани
бюджети е въведена във
всички училища и детски
градини на територията на община Дългопол.
Средствата по учебни заведения са разпределени
съгласно формула за разпределение на средствата по единни бюджетни
стандарти за 2014 г.
Предстои процедура за
актуализиране списъка
на средищните училища
за община Дългопол, като
в същия да бъде включено СОУ ”Назъм Хикмет”
- с. Медовец. Училищата, включени в списъка на
средищните училища за
2013-2014 г. запазват статута си на такива.
Столово хранене ще бъде
организирано във всички учебни заведения.
Възстановява се столовото хранене в СОУ „Назъм Хикмет” в с.Медовец.
Със средства, заделени
от представителните на
кмета в момента се извършват строително-ремонтните дейности, а до
началото на учебната година ще бъде закупено и
необходимото обзавеж-

дане и оборудване.
Транспортирането
на
учениците към средищните училища ще бъде организирано с наличните 5
автобуса, един общински
микробус и Общинска
транспортна схема.
Съгласно Наредба №5 за
предпътните медицински
прегледи на водачите на
автобуси и други моторни
превозни средства за превоз на пътници, Община Дългопол е осигурила
медицинско лице, което
да извършва предпътните
прегледи на водачите. Регламентирано е извършването и на предпътните
технически прегледи.
Във връзка със задължителна предучилищна подготовка на децата на 5 и
6- годишна възраст, в община Дългопол са обхванати всички подлежащи
в училищата и детските
градини. За децата на 5
и 6 години от населените
места със закрити детски
градини е създадена организация за извозването
им до най-близките ЦДГ.
За постигането на качествено образование на учащите от голямо значение
е състоянието на материално – техническата база.
По подадената от директорите информация, се
извършват частични ре-

монти във ЦДГ и училища на територията на община Дългопол. В ОУ „В.
Левски” - с. Поляците започна ремонт на покривната конструкция. Нужен е ремонт на салона по
ФВС в СОУ „Св.Климент
Охридски” гр.Дългопол.
Медицинските кабинети
са обезпечени с ново оборудване и обзавеждане.
Всички училища и детски
градини, които се отопляват на твърдо гориво,
са обезпечени с нужните
дърва за огрев. Учебните
заведения в гр.Дългопол
се отопляват на газ.
С решение на Общински съвет - Дългопол през
учебната 2014-2015 г. ще
бъдат
дофинансирани
следните училища:
1. ОУ „Васил Левски” с.Поляците с 18 780 лв. за
30 ученици в маломерни
паралелки.
2. ОУ „Митко Палаузов” с. Лопушна –25 040 лв. за
40 ученици в маломерни
паралелки.
Всички училища и детски градини са обезпечени кадрово. Осигурени са
и здравни специалисти за
кабинетите в училищата
и детските градини.
И
през
учебната
2014/2015 г. децата и учениците от община Дългопол ще имат възмож-

ността да се включат в 11
групи към ОДК „Андрей
Германов”, където ще получават
допълнително
обучение в приложните
изкуства, музиката и танците. Предвидено е участие във фестивали, олимпиади и конкурси на
общинско, областно и национално ниво.
На основание Постановление №104 на МС от
2003 г., ръководствата на
учебните заведения сами
договарят набавянето на
безплатните
учебници
и помагала за учебната
2014/2015 г. Преведената субсидия е разпределена по училищата, които
от своя страна сключиха договорите с избраните от тях издателства. Задължителната училищна
документация, учебници
и учебни помагала са доставени преди началото
на учебната година.
Предвид
направените
разчети във връзка с финансовата обезпеченост,
извършените ремонтни
дейности и всички останали мероприятия, учебните заведения на територията на общината имат
готовност за осигуряване
на нормалното протичане
на учебния процес през
новата учебна година.
Димитър Димитров –
Ст. експерт „Образование”

Ул."Никола Обретенов" сега е неузнаваема. Тонове отпадъци
и наноси са изнесени, подкастрени са клоните на дърветата
покрай оградата на училището, окосени и почистени са
тротоарите и зелените площи наоколо.

та за бизнес . Затова подготвихме много внимателно
Наредбата за насърчаване на инвестициите клас „В” в
община Дългопол, така че да облекчим административната тежест и да увеличим привлекателността на
общината за реални инвестиции в малки и средни
производствени предприятия.
— Какво си пожелавате пред празника?
Пожелавам си тази моя мечта да се сбъдне още през
следващата година.
Пожелавам на всички жители на Дългопол да казват
„моят град” с онова съкровено чувство за принадлежност към най-специалното място в живота им. Пожелавам на всички млади хора да виждат своето бъдеще
близо до корените си, защото само тук ще им помагат
даже водата и въздухът, ще им помага Бог.
И си пожелавам най-после всички да се хванем за ръка
и рамо до рамо да работим за бъдещето. Това е смисълът на нашето настояще.

ХХХ
Преди 15 септември
ГРАДЪТ Е ТАКЪВ, КАКЪВТО
СИ ГО НАПРАВИМ

Неуморните ръце на дузината родолюбиви граждани на Дългопол цял месец ревностно водиха борба с бурени и плевели,
с изхвърлени отпадъци, нахвърлени клони и суха трева край дерета и огради.
очистиха неколкократно тротоарите зад
църквата и СОУ „Климент Охридски”, във
и зад двора на новата поликлиника. Погрижиха се и за дворовете на стари и самотни хора
и изоставени къщи. Не жалеха нито своето време,
нито труда си – напълно доброволно и всеотдайно.
Припомниха си старото време, на ленински съботници и недели, когато дали от страх, дали от срам,
но никой не е оставал безучастен.
Доказаха, че ако всички правехме онова, на което сме способни, буквално бихме изумили себе си.
От начина по който ще се промени света около нас,
града и хората до нас.

П

В неравната борба за чистото от бурени и плевели лице
на нашия град участваха :
Злати Добрев, Радка Роева, Галина Железова,
Мария Неделчева, Милка Атанасова, Величка Великова,
Марийка Христова, Бистра Георгиева, Тонка Василева,
Таня Павлова, Денка Савова, Величка Добрева,
Йорданка Алексиева, Радка Калчева, Йорданка Георгиева,
Радка Стоянова
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Общински вести
СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА , Общински съвет - Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 58-4

Приема справка за дейността на Участък
„Полиция”-Дългопол през периода януари-юни 2014 г.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА , Общински съвет - Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 58-5
Приема справка от РС”ПБЗН”-Дългопол, относно: Статистическа информация за дейността на РСПБЗН – Дългопол по линия на
ПГ и СД за първото шестмесечие на 2014
година.
С 7 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 7, основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от
ЗМСМА, във връзка с чл.32, ал.1 и 2 от Наредба за реда за придобиване, управление
и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Дългопол, чл. 124, ал. 1 и 2
от Закона за публичните финанси, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 58-6

НЕ ПРИЕМА проекта за решение по Докладна записка от Николай Христов-Председател на ОбС-Дългопол, относно: Актуализация на Програмата за капиталови разходи
на Община Дългопол за 2014 г.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл.21, ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет –
Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 58-7

Дава съгласие за внасяне на предложение пред Министерски съвет за отпускане
на персонална пенсия на Христина Петрова Ефтимова.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл.21, ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет –
Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 58-8

Дава съгласие за внасяне на предложение
пред Министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия на Силвия Петрова Ефтимова.
Не участвали в гласуването – 3 общински
съветника.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1. т.11 от
ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ
, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 58-9

1.Дава съгласие да се измени регулационния план на с.Медовец одобрен със Заповед № 1867 / 29.05.1962 г. на Председателя на ОНС-Варна, в частта си на УПИ ХVІІІ-за
магазин в кв.15 като в северната част на
имота се обособи улица-тупик с ширина
4 метра за достъп до УПИ ІV-140, V-135 и
Х-135, като уличната регулационна линия
се проектира по южните имотни граници
на имоти с идентификатори 47620.501.327
и 47620.501.328 от кадастралния план на
с.Медовец одобрен със Заповед № РД-1712 / 04.08.2005 г. на ИД на АК, а от останалата част на имота да се обособи УПИ с площ
210 кв.м. като запази предназначението си
– за магазин.
2.Упълномощава кмета на Община Дългопол да предприеме всички законови
действия по изпълнение на решението.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, основание чл.21, ал. 1, т. 6 и
т. 23 от ЗМСМА, вр. чл.11, ал. 1, т. 2 и т. 3,
ал. 2, ал. 3, т. 2 и ал. 4, ал.5,т.2 от Наредба
№ 7 / 29.12.2000 г. / изм. и доп. ДВ бр.75
/ 24.09.2010 г., за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците
и децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 58-10

І. Утвърждава маломерни и слети паралелки в общинските училища, както следва:
1.ОУ „Христо Ботев” с.Партизани:

• Маломерна паралелка – I клас – 10 ученици
• Маломерна паралелка – V клас – 13 ученици
• Маломерна паралелка – VІ клас – 11 ученици
• Маломерна паралелка – VІІ клас – 11 ученици
• Маломерна паралелка – VІІІ клас – 11 ученици
• ПИГ / I- ІV клас/- 26 ученици
• ПИГ / V- VІІI клас/- 26 ученици
• 2.ОУ„Христо Ботев” - с. Цонево:
• Маломерни паралелки – Vб-16 ученици
• Маломерни паралелки – VІб15 ученици
• Маломерни паралелки – VІІб-17 ученици
• 3.СОУ”Назъм Хикмет” - с.Медовец
• Маломерна паралелка – I - 12 ученици
• Маломерна паралелка – IV - 14 ученици
• Маломерна паралелка –V - 13 ученици
• Маломерна паралелка - VIІ клас – 13 ученици
• Маломерна паралелка –Хклас – 11 ученици
• Маломерна паралелка – ХI клас – 13 ученици
• Маломерна паралелка – ХII клас – 11 ученици
4.ОУ „Васил Левски”- с. Поляците:
• Маломерна паралелка – Подготвителен
клас – 12 ученици
• Маломерна паралелка – I – 13 ученици
• Маломерна паралелка – III - 14 ученици
• Маломерна паралелка – IV - 10 ученици
• Маломерна паралелка - V клас – 13 ученици
• Маломерна паралелка - VI клас – 10 ученици
• Маломерна паралелка – VII клас – 12 ученици
5.ОУ „Митко Палаузов”- с. Лопушна:
• Слята паралелка– ПГ /5 год. и 6 год./– 17
деца
• Маломерна паралелка – І клас – 11 ученици
• Маломерна паралелка – IІ клас – 10 ученици
• Маломерна паралелка – IV клас – 10 ученици
• Маломерна паралелка – V клас – 11 ученици
• Маломерна паралелка – VI клас – 10 ученици
• Маломерна паралелка – VII клас – 10 ученици
• ПИГ / I- ІV клас/- 26 ученици
II. Дофинансира училищата, както следва:
1. ОУ „Васил Левски” - с. Поляците –18 780
лв. за 30 ученици в маломерни паралелки.
2. ОУ „Митко Палаузов”- с. Лопушна –25 040
лв. за 40 ученици в маломерни паралелки.
Не участвали в гласуването – 4 общински
съветници.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1.
т.23 от ЗМСМА и чл.2 и чл.7 от ПМС №84 от
06.04.2009 г., Общински съвет – Дългопол
прие:

РЕШЕНИЕ 58-11

Приема списък на средищните училища в
община Дългопол за учебната 2014-2015 г.
както следва:
1. НУ „Иван Вазов” - гр.Дългопол
2.СОУ „Св.Климент Охридски”- гр.Дългопол
3.ОУ „Христо Ботев” - с.Цонево
4. ОУ „Христо Ботев” - с.Партизани
5.СОУ „Назъм Хикмет”- с.Медовец
Не участвали в гласуването – 3-ма общински съветника.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл.21, ал. 1, т. 24 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 58-12

Приема информация за организацията по
подготовката на училищата и ЦДГ за учебната 2014 / 2015 година.
Не участвали в гласуването – 2 общински
съветника.
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 3, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 58-13

Приема предоставената информация за
организация на дейността по снабдяване
на населението с отоплителни материали.
Не участвали в гласуването – 3 общински
съветници.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.

Приема Общински план за развитие на община Дългопол 2014 - 2020 година, ведно с
приложенията към него: Програма за реализация на ОПР 2014 – 2020 г. и Предварителна оценка на ОПР 2014 – 2020 г.
Не участвали в гласуването – 3-ма общински съветника.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 1 от Закона за енергията от
възобновяеми източници, чл. 11, ал. 1,2 и 3
от Закона за енергийната ефективност, Общински съвет – Дългопол прие:

чен ДДС за урбанизирана територия съставляваща поземлен имот с идентификатор № 00789.30.632 по кадастралната карта
на с.Аспарухово подробно описана АОС №
329/04.06.2009 г.
II. Да се открие процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот- частна общинска собственост
а именно: Урбанизирана територия съставляваща поземлен имот с идентификатор
№ 00789.30.632 по кадастралната карта на
с.Аспарухово, с площ от 400 кв.м. с начална
тръжна цена размер на 4000.00лв./четири
хиляди лева/ без включен ДДС.
III.Възлага на Кмета на Общината и го упълномощава да извърши продажба на горепосочения недвижим имот по реда и условията на Наредба за реда за придобиване
и управление и разпореждане с общинско
имущество на ОбС-Дългопол.
Не участвали в гласуването – 3-ма общински съветника.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 35, ал.1 от Закона за
общинската собственост и Наредба за реда
за придобиване и управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Дългопол, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 58-16

РЕШЕНИЕ 58-20

2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.8 от ЗОС,
Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 58-14

Актуализира Общинска стратегия за управление на общинската собственост на Община Дългопол за периода 2011- 2015 г.
Не участвали в гласуването – 3-ма общински съветници.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1, т.
12 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл. 13, ал. 3 от
Закона за регионалното развитие, Общински съвет – Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 58-15

Актуализира План за устойчиво енергийно
развитие на община Дългопол 2012-2020 г.
Не участвали в гласуването – 3 общински
съветника.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.12 от
ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал. 2 и ал. 3 от
Закона за социално подпомагане и чл. 36 б,
ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона
за социално подпомагане, Общински съвет
– Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 58-17

Актуализира Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Дългопол за периода 2011- 2015 г.
Не участвали в гласуването – 3 общински
съветници.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 35, ал.1 от Закона за
общинската собственост и Наредба за реда
за придобиване и управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Дългопол, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 58-18

I. Одобрява предложената пазарна оценка в размер на 4 350.00лв./четири хиляди триста и петдесет лева/ без включен
ДДС за урбанизирана територия съставляваща поземлен имот с идентификатор №
00789.30.631 по кадастралната карта на
с.Аспарухово. АОС № 328/04.06.2009 г.
II. Да се открие процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот- частна общинска собственост
а именно: Урбанизирана територия съставляваща поземлен имот с идентификатор
№ 00789.30.631 по кадастралната карта на
с.Аспарухово, с площ от 435 кв.м. с начална
тръжна цена размер на 4 350.00лв./четири
хиляди триста и петдесет лева/ без включен ДДС.
III.Възлага на Кмета на Общината и го упълномощава да извърши продажба на горепосочения недвижим имот по реда и условията на Наредба за реда за придобиване
и управление и разпореждане с общинско
имущество на ОбС-Дългопол.
Не участвали в гласуването – 3 общински
съветници.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 35, ал.1 от Закона за
общинската собственост и Наредба за реда
за придобиване и управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Дългопол, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 58-19

I. Одобрява пазарна оценка в размер на 4
000.00лв./четири хиляди лева/ без вклю-

I.Одобрява пазарна оценка в размер на
3190.00лв./три хиляди сто и деветдесет
лева/ без включен ДДС за урбанизирана
територия съставляваща поземлен имот
с идентификатор № 00789.30.692 по кадастралната карта на с.Аспарухово. АОС №
366/04.06.2009 г.
II.Да се открие процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот- частна общинска собственост
а именно: Урбанизирана територия съставляваща поземлен имот с идентификатор
№ 00789.30.692 по кадастралната карта на
с.Аспарухово, с площ от 319 кв.м. с начална
тръжна цена размер на 3190.00лв./три хиляди сто и деветдесет лева/ без ДДС.
III.Възлага на Кмета на Общината и го упълномощава да извърши продажба на горепосочения недвижим имот по реда и условията на Наредба за реда за придобиване
и управление и разпореждане с общинско
имущество на ОбС-Дългопол.
Не участвали в гласуването – 3 общински
съветници.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 35, ал.1 от Закона за
общинската собственост и Наредба за реда
за придобиване и управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Дългопол, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 58-21

I.Одобрява пазарната оценка в размер на 4
890.00 лв./четири хиляди осемстотин и деветдесет лева/ без включен ДДС за урбанизирана територия съставляваща поземлен
имот с идентификатор № 00789.30.696 по
кадастралната карта на с.Аспарухово. АОС
№ 370/05.06.2009 г.
II.Да се открие процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот- частна общинска собственост
а именно: Урбанизирана територия съставляваща поземлен имот с идентификатор
№ 00789.30.696 по кадастралната карта на
с.Аспарухово, с площ от 489 кв.м. с начална
тръжна цена размер на 4 890.00 лв /четири
хиляди осемстотин и деветдесет лева/ без
включен ДДС.
III.Възлага на Кмета на Общината и го упълномощава да извърши продажба на горепосочения недвижим имот по реда и условията на Наредба за реда за придобиване
и управление и разпореждане с общинско
имущество на ОбС-Дългопол.
Не участвали в гласуването – 3-ма общински съветници.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 35, ал.1 от Закона за
общинската собственост и Наредба за реда

за придобиване и управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Дългопол, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 58-22

I.Приема пазарната оценка в размер на
5 200.00 лв./пет хиляди и двеста лева/
без включен ДДС за урбанизирана територия съставляваща поземлен имот с
идентификатор № 00789.30.697 по кадастралната карта на с.Аспарухово. АОС №
371/05.06.2009 г.
II.Да се открие процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот- частна общинска собственост
а именно: Урбанизирана територия съставляваща поземлен имот с идентификатор
№ 00789.30.697 по кадастралната карта на
с.Аспарухово, с площ от 520 кв.м. с начална
тръжна цена размер на 5 200.00 лв./пет хиляди и двеста лева/ без включен ДДС.
III.Възлага на Кмета на Общината и го упълномощава да извърши продажба на горепосочения недвижим имот по реда и условията на Наредба за реда за придобиване
и управление и разпореждане с общинско
имущество на ОбС-Дългопол.
Не участвали в гласуването – 3 общински
съветника.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 35, ал.1 от Закона за
общинската собственост и Наредба за реда
за придобиване и управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Дългопол, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 58-23

I.Одобрява пазарна оценка в размер на
4 110.00 лв./четири хиляди сто и десет
лева/ без включен ДДС за урбанизирана
територия съставляваща поземлен имот
с идентификатор № 00789.30.698 по кадастралната карта на с.Аспарухово. АОС №
372/05.06.2009 г.
II.Да се открие процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот- частна общинска собственост
а именно: Урбанизирана територия съставляваща поземлен имот с идентификатор
№ 00789.30.698 по кадастралната карта на
с.Аспарухово, с площ от 411 кв.м. с начална
тръжна цена размер на 4 110.00 лв./четири
хиляди сто и десет лева/ без включен ДДС.
III.Възлага на Кмета на Общината и го упълномощава да извърши продажба на горепосочения недвижим имот по реда и условията на Наредба за реда за придобиване
и управление и разпореждане с общинско
имущество на ОбС-Дългопол.
Не участвали в гласуването – 3 общински
съветника.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 35, ал.1 от Закона за
общинската собственост и Наредба за реда
за придобиване и управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Дългопол, Общински съвет- Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 58-24

I. Одобрява предложената пазарна оценка
в размер на 3 880.00лв./три хиляди осемстотин и осемдесет лева / без включен
ДДС за урбанизирана територия съставляваща поземлен имот с идентификатор №
00789.30.649 по кадастралната карта на
с.Аспарухово. АОС № 393/16.10.2009 г.
II. Да се открие процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване
на имот- частна общинска собственост а
именно: Поземлен имот с идентификатор
№ 00789.30.649 по кадастралната карта на
с.Аспарухово, с площ от 388 кв.м. с начална тръжна цена размер на 3 880.00 лв. /три
хиляди осемстотин и осемдесет и лева / без
включен ДДС.
III.Възлага на Кмета на Общината и го упълномощава да извърши продажба на горепосочения недвижим имот по реда и условията на Наредба за реда за придобиване
и управление и разпореждане с общинско
имущество на ОбС-Дългопол.
Не участвали в гласуването – 3-ма общин-
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ГЛАСЪТ НА ДОЛИНАТА

ПЕТЪК, 28 АВГУСТ 2014

Цели
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДЪЛГОПОЛ ПРИЕ ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА ДО 2020 ГОДИНА

Н

а 1 август 2014 г. със свое решение Общински
съвет - Дългопол прие единодушно Общинския план за развитие за новия програмен период 2014-2020, прецизиран и допълнен след широкото обществено обсъждане. Одобрени и приети бяха и
актуализираните стратегически документи – Стратегия за управление на общинската собственост 20112015 г., Стратегия за развитие на социални услуги в
община Дългопол 2011-2015 г. и План за устойчиво
енергийно развитие 2012-2020 г. За постигане на максимална ефективност на набелязаните мерки по проекта е разработена Програма за реализация и Предварителна оценка на Общинския план за развитие.
Разработената Методология за разработване, мониторинг, оценка на изпълнението и актуализация
на стратегически документи ще бъде добра основа за по-нататъшно усъвършенстване на процеса

на разработване и прилагане на политики в Община Дългопол за целия следващ програмен период.
За целта през месец май бе проведено обучение на
служители за успешно прилагане на разработената
методология за мониторинг и оценка на стратегиНови практики
Общинските служители повишават квалификацията си чрез интензивни обучения чески
и
документи на общината.
диалог
Всички документи са разработени по проект „Усъвършенстване на процеса на разработване и приИзграждането на устойчива професионална компетентност на общинските служители влагане на политики в община Дългопол чрез ефекобщина Дългопол за по‐ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им е
тивна координация и партньорство”. Проектът се
основна цел на проект „Ефективна и ефикасна администрация в община Дългопол”, с
финансира по приоритетна ос І „Добро управление”,
регистрационен номер А12‐22‐179 от 14 май 2013 г., финансиран безвъзмездно по
подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партОперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез
Европейския социален фонд.
ньорство при разработване и провеждане на полиПроектът се реализира в рамките на 12 месеца и е на обща стойност 52 339,10 лева.
тики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 на
Оперативна програма „Административен капациСекретарят на Общината и двамата заместник‐кметове участваха на 17 и 18 март в
обучение по „Форми на сътрудничество между администрацията, граждански и бизнестет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския соорганизации” в Института по публична администрация в София. На 31 март и 1 април циален фонд.
отново в ИПА по темата „Правна уредба и приложение на Граждански процесуален
кодекс” ще се обучават главният юрист и главният специалист „Гражданско
състояние”в общината.
В обучението към ИПА ИТО ‐9 Електронни таблици с MS EXCEL /напреднали/, което се
проведе в специално оборудвана зала в сграда 2 на общинска администрация на 20 и
21 февруари взеха участие 11 служители, които надградиха и актуализираха познанията
и уменията си за ефективна работа със софтуерния продукт.

Парламентарни избори 2014

ЗАПОВЕД № 777 / 12.08. 2014 Г.

ЗАПОВЕД № 776 / 12.08.2014 Г.

основание чл.41, ал. 3 от Изборния кодекс
На основание чл.8, ал.2 , от Изборния Изграждането
кодекс на устойчив механизъм за прилагане и усъвършенстванеНа
на придобитите
умения и ключови компетентности за реализиране на по‐ефективно и ефикасно
ОБРАЗУВАМ:
ОПРЕДЕЛЯМ:
на задълженията на общинска администрация продължава с реализацията
Местата
за
обявяване
на избирателните списъци
Общи избирателни секции за произвеждане наизпълнение
избори
за
избиране
на дейност 3 Обучения за работа със софтуерни продукти, възложена на изпълнител по
произвеждане
на сизбори за избиране на Народно събрание
ЗОП „Смарт
адвайзърс”
ЕООД. Методите наза
преподаване
са в съответствие
на Народно събрание на 05 октомври 2014 година
както
следва:
изискванията на обучителните организации за провеждане на обучения на
за работа
със
5 октомври
2014 г. както следва:
№ на секция
Населено място
Място на гласуванесофтуерни продукти. Всяко от обученията ще бъде с продължителност от 30
академични часа.
№занаработа
секция
Населено място
Място за обявяване
031600001
Дългопол
НУ „Иван Вазов”, ул.”Иван
Вазов”и служители
№15 се обучават
От 10 март 8 експерти
с презентационен софтуер за
напреднали, а други 8 – за обработване на големи
масиви
с
информация
MS
Excel
и
031600001
Дългопол
Пенсионерски клуб изток
031600002
Дългопол
НУ „Иван Вазов”, ул.”Иван
Вазов” №15
анализиране на данни с MS Access. Поради проявен голям интерес броят на
031600002
Дългопол
Пенсионерски клуб изток
обучаванитеКаблешков”
служители в този модул
031600003
Дългопол
ЦДГ „Зорница” Ул.”Тодор
№1 е увеличен, с което е постигнато надграждане на
заложените цели на проекта.
031600003
Дългопол
ЦДГ „Зорница”
031600004
Дългопол
СОУ „Св. КлиментРеализацията
Охридски”,
на дейност 4 Специализирани обучения в съответствие със задълженията
031600004
Дългопол
Табло на сградата на общината
Ул.”Васил Левски” и№2
отговорностите на служителите от общинската
администрация стартира на 28,
29 и 30
януари с обучението на 8 служители на ръководни длъжности в общинска
031600005
Дългопол
СОУ „Св. Климентадминистрация
Охридски”в „Умения за работа с нормативни
031600005
Дългопол
Табло на сградата на общината
документи (правна култура за
Ул.”Васил Левски” неюристи/
№2
„. Обучението бе изнесено, с откъсване
на служителите от работната
среда,
031600006
Дългопол
Ритуална зала „Младост”
с цел постигане
на по‐ефективно
усвояване на знания и умения от
031600006
Дългопол
Ритуална зала„Младост”
”Т. Илиев”
№1 и ефикасно
031600007
Дългопол
Ритуална зала „Младост”
Документът е създаден по проект „Ефективна и ефикасна
администрация в община Дългопол“,
договор
№ А12-22-179/14.05.2013
г., който
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
031600007
Дългопол
Ритуална зала „Младост”
”Т.
Илиев”
№1
031600008
Аспарухово
Читалище „Добри Ив. Недев”
«Административен капацитет» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд
031600008
Аспарухово
Читалище „Добри Ив. Недев”
031600009
Боряна + Сладка вода Кметството
031600009 Боряна +Сладка вода Кметството
031600010
Сава
Читалище „Светлина”
031600010
Сава
Читалище „Светлина -1928”
031600011
Рояк
Магазин за хранителни стоки
031600011
Рояк
Младежки клуб
031600012
Камен дял
Читалище „Светлина”
031600012
Камен дял
Читалище „Светлина”
031600013
Красимир
Кметството
031600013
Красимир
Кметството
031600014
Комунари
Магазин за хранителни стоки
031600014
Комунари
Пенсионерски клуб
031600015
Партизани
Читалище „Асен Златаров”
031600015
Партизани
ОУ „Христо Ботев”, ул.15, №11
031600016
Партизани
Читалище „Асен Златаров”
031600016
Партизани
ОУ „Христо Ботев”, ул.15, №11
031600017
Арковна
Кметството
031600017
Арковна
Ритуална зала
031600018
Лопушна
Сладкарницата на Юмер Юнуз
031600018
Лопушна
ОУ „Митко Палаузов”, ул.1, №32
031600019
Лопушна
Сладкарницата на Юмер Юнуз
031600019
Лопушна
ОУ „Митко Палаузов”, ул.1, №32
031600020
Медовец
Магазин за хранителни стоки - център
031600020
Медовец
СОУ„Назъм Хикмет”, ул.1, №22
031600021
Медовец
Магазин за хранителни стоки - център
031600021
Медовец
СОУ„Назъм Хикмет”, ул.1, №22
031600022
Поляците
Кметството
031600022
Поляците
ОУ „Васил Левски”, ул.1, №30
031600023
Цонево
Пенсионерски клуб в Ритуална зала
031600023
Цонево
Пенсионерски клуб в Ритуална зала,
031600024
Цонево+Дебелец
Кметството
Ул.13, №1
031600025
Цонево
Кметството
031600024
Цонево+Дебелец ОУ „Христо Ботев”,
031600026
Цонево
Кметството
Ул.”Христо Трендафилов”№52
031600027
Величково
Кметството
031600025
Цонево
ОУ „Христо Ботев”
Ул.”Христо Трендафилов”№52
Настоящата заповед да се обяви на населението чрез сайта на Общината и информационните табла в кметствата на населените места, вестник „Гласът на долината”,
031600026
Цонево
Пенсионерски клуб в кв. Яворово,
Ул.40, №1
а копия от нея да се предостави на Районна избирателна комисия – Варна. Контрола на изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Общината.
031600027
Величково
Ритуална зала
Маринка Иванова, кмет на Община Дългопол

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 36, ал. 1 и ал. 4 от Изборния кодекс,
общинската администрация уведомява гражданите
на общината, че срокът за подаване на заявление по
образец (Приложение №14- НС) от изборните книжа от избирател, чийто постоянен и настоящ адрес
са в различни населени места, може да поиска да бъде
вписван в избирателния списък по настоящ адрес не
по-късно от 14 дни преди изборния ден- 20.09.2014 г. /
събота/ включително. След вписване на избирателя в
избирателния списък по настоящ адрес не може да му
се издава удостоверение за гласуване на друго място.
В тази връзка е организирано дежурство в общинската администрация и кметствата в общината на
20.09.2014 г. /събота/ от 08.30 часа до 12.30 часа и от
13.00 часа до 17.00 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 37, ал. 1 и ал.
2 от Изборния кодекс общинската администрация уведомява
гражданите на общината, че избиратели с трайни увреждания,
които не им позволяват да упражнят избирателното си право
в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез
заявление по образец (Приложение № 17- НС) от изборните
книжа или чрез електронно заявление през интернет страни-

Маринка Иванова, кмет на Община Дългопол
цата на общината по постоянния им адрес или настоящия им
адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл.
36 от ИК не по-късно от 20 дни
преди изборния ден- 14.09.2014
г. (неделя) включително.
В тази връзка е организирано
дежурство в общинската администрация и кметствата в общината на 13.09.2014 г. /събота/ и
14.09.2014 г. /неделя/ от 08.30
часа до 12.30 часа и от 13.00 часа
до 17.00 часа.
Избиратели с трайни увреждания, които не са подали заявле-

ние в срок може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако
заявят това не по- късно от 5 дни
(29.09.2014 г.) преди изборния ден
и при условие, че на територията
на населеното място е назначена
подвижна избирателна комисия.
В центъра за административно обслужване на Община Дългопол и кметствата в общината са предоставени заявления
по образец (Приложение № 17НС) от изборните книжа, които
гражданите могат да попълнят и
подадат, за да гласуват с подвижна избирателна кутия.

ПЕТЪК, 28 АВГУСТ 2014
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ЗАПОВЕД № 768/8.8.2014
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Протокол № 124/06.08.2014 г. от заседание на епизоотичната комисия към Община Дългопол
НАРЕЖДАМ:
1. От Кметовете на кметства и Кметските наместници по населени места да се извърши преброяване на едрите и дребните
преживни животни, отглеждани в съответните селища;
2. Ако при преброяването бъдат констатирани животни без
ушни марки да бъдат предупредени техните собственици да
се обърнат към ветеринарните лекари за тяхното поставяне;
3. Забранявам придвижването на възприемчиви за „СИН
ЕЗИК” преживни животни, с изключение на тези предназначени за незабавно клане след извършен клиничен преглед от
ветеринарен лекар, термометриране и обработка с инсектициди, като клането да се извършва в кланица на територията
на Област Варна;
4. Забранявам пашата на преживните животни на територията на Община Дългопол в интервала от 19,00 до 08,00 часа;
5. Забранявам провеждането на пазари и изложби на преживни животни;
6. Да се осъществява съвместен контрол от органите на БАБХ,
Министерството на вътрешните работи и Община Дългопол
относно спазване на забраните;
7. Собствениците на животновъдните обекти, в които се отглеждат едри и дребни преживни животни да не закупуват
животни с неизяснен здравен статус и произход, както и без
необходимите придружаващи ветеринарно-медицински свидетелства;
8. Собствениците на животновъдните обекти, в които се отглеждат едри и дребни преживни животни да извършват периодична обработка на животните с ветеринарно-медицински препарати с репелентно действие;
9. Кметовете на кметства и Кметските наместници да запознаят собствениците на животновъдните обекти, където се отглеждат едри и дребни преживни животни за основните мерки, които ще бъдат предприети при констатиране на огнище
на заболяването „СИН ЕЗИК” по преживните животни, а
именно:
• Принудително убиване по хуманен начин само на овцете, показали симптоми на заболяването „СИН ЕЗИК”;
• Обезвреждане на труповете на убитите в екарисаж;
• Собствениците на убитите животни, както и на доказано
умрелите от заболяването „СИН ЕЗИК” ще бъдат обезщетени от държавата само в случаите, когато имат предварително поставени ушни марки;
Копие от настоящата Заповед да се връчи на УП Дългопол,
д-р Румен Костадинов – главен инспектор към ОБДХ Варна,
кметовете и кметските наместници по населени места и заинтересованите длъжностни лица от общинска администрация
за сведение и изпълнение.
Копие от Заповедта да се постави на информационните табла на общинска администрация Дългопол и Кметствата, сайта на общината и да се публикува във вестник „Гласът на долината”.
Контролът по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Февзи Хасан – Директор дирекция „УТ, ОС, Е, ЕЕ, УЗ и ГФ” в
Община Дългопол.
МАРИНКА ИВАНОВА, Кмет на Община Дългопол

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предотвратяване възникването на заболяването син език по преживните
животни на територията на
Община Дългопол общинска
администрация уведомява
местното население, че е издадена Заповед на Кмета на
общината, с която се забранява следното:
1. Придвижването на възприемчиви за заболяването син език преживни животни, с изключение на тези
предназначени за незабавно клане след извършен клиничен преглед от ветеринарен лекар, термометриране
и обработка с инсектициди,
като клането да се извършва
в кланица на територията на

Област Варна;
2. Пашата на преживните
животни на територията на
Община Дългопол в интервала от 19,00 до 08,00 часа;
3. Провеждането на пазари
и изложби на преживни животни.
Собствениците на животновъдните обекти, в които
се отглеждат едри и дребни
преживни животни:
1. Да не закупуват животни
с неизяснен здравен статус и
произход, както и без необходимите придружаващи ветеринарно-медицински свидетелства;
2. Да извършват периодична обработка на животните с ветеринарно-медицински препарати с репелентно
действие.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предотвратяване възникването на заболяването син език по преживните животни на територията
на Община Дългопол, общинска администрация уведомява
собствениците на преживни
животни с непоставени ушни
марки, в най-кратък срок да се
обърнат към ветеринарните
лекари за тяхното поставяне.
При констатиране на огнище на заболяването син език

в изпълнение на Заповед № • Извършване на дезинсекРД-11-1244/29.07.2014 г. на
ция в заразените животноИзпълнителния директор на
въдни обекти, торища и
БАБХ ще бъдат предприети
места за водопой;
следните мерки:
• Свикване на регионални
• Принудително
убиване
кризисни щабове;
по хуманен начин само на • Собствениците на убитите
овцете, показали симптоживотни, както и на доками на заболяването „СИН
зано умрелите от заболяЕЗИК”;
ването син език ще бъдат
• Обезвреждане на труповеобезщетени от държавате на убитите в екарисаж;
та само в случаите, кога• Извършване на епизоото имат предварително потично проучване;
ставени ушни марки.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНИ
При предаване на трупове на умрели животни в потвърдителната бележка от Екарисаж - Варна,
задължително да се пише:
1. име/наименование на собственика на животните;
2. ветеринарен регистрационен номер на животновъдния обект;
3.идентификационен номер за животните, подлежащи на идентификация;
4. вид, брой и общо тегло на животните от един вид.
При умиране на животно, на което не са взети кръвни проби за син език, задължително се уведомява ветеринарния лекар на общината, за извършване на аутопсия и вземане на органни проби.
При умиране на животно, на което са взети кръвни проби за син език, се уведомява ветеринарния лекар на общината, но не се извършва аутопсия и не се вземат органни проби.
Умрелите животни задължително се предават на Екарисаж Варна.
В срок от 3 (три) работни дни от смъртта на животното стопанинът подава в ОДБХ – Варна,
заявление за обезщетение, към което прилага декларация, че животните не са застраховани, и
Потвърдителната бележка от Екарисаж - Варна.
ЗАБЕЛЕЖКА: ЖИВОТНИ БЕЗ УШНИ МАРКИ, НЕ СЕ ОБЕЗЩЕТЯВАТ.

Епидемия

В 22 ОБЛАСТИ В СТРАНАТА Е УСТАНОВЕН СИН ЕЗИК
Синият език (СЕ) е вирусно, трасмисивно, неконтагиозно заболяване по домашните и дивите преживните животни (говеда, овце, кози,
биволи, сърни и елени), предавано чрез кръвосмучещи насекоми-куликоиди. Инфектирането става само след кръвосмучене от тези насекоми, които преди това са хапали заразено
преживно животно. Не може да се осъществи
заразяване с храна, вода и по въздуха. Месото, млякото, труповете и транспортните средства не са фактор за разпространението на СЕ.
Хората са абсолютно невъзприемчиви към тази
инфекция. Болестта се характеризира с треска
и възпаление на лигавиците, копитния венец,
сърдечния и скелетните мускули. Езикът е едематизиран, изпълва устната кухина, често с мораво син цвят (“син език“). Причинява се от вирус. Установени са 24 серотипа на вируса като
всеки от тях предизвиква специфичен доживотен имунен отговор, който не предпазва животните от инфекция с останалите 23 серотипа.
За първи път СЕ е установен в България през
1999 г. Настоящето четвърто проникване на СЕ

в България е констатирано на 30 юни 2014 г.
Към момента син език е установен в 241 населени места в 22 области в страната. Регистрирани
са над 2000 умрели овце.
За първи път на север от Стара планина син език
е установен на 21 юли в с. Риш, Шуменска област. За първи път стопаните във Варненска област се сблъскват с болестта „син език”.
В момента животновъдите от страната задават
въпроса защо не се използва ваксина?
Проблем създават говедата и козите, които не
показват клинични признаци, но са вирусоносители и не бива да бъдат ваксинирани. Ваксинирането на такива стада е предпоставка за разпространение на вируса.
При сегашната епизоотична обстановка (вероятно до края на септември ще бъде обхваната територията на цялата страна) извършването на
ваксинация е неизпълнимо и от техническа гледна точка - за доставка на ваксината са необходими поне два месеца и наличие на около 3 000 000
дози. През тази година епизоотията ще затихне
с понижаване на температурите.

Епидемия

ДОагубите
4000от ЛВ.
ЗАГУБА
НА
ФЕРМЕР
ОТ
БОЛЕСТТА
ната
за
паша
след 19 ч. Агенци„син език“ паните търпят и пропуснати

З

по животните може да
достигне до 4000 лв. на
фермер. Това съобщи председателят на Националната овцевъдна асоциация Бисер Чилингиров. По думите му за
дезинфекция и лекарства за лечение на болестта всеки стопанин е похарчил между 400 и
4000 лв. Загубите ще са огромни, но на този етап никой не
може да ги изчисли, каза той.
Чилингиров посочи, че заразата продължава да взема жертви, като към момента са умрели
4000 овце и над 100 крави.
Освен преките загуби сто-

ползи. Заради третирането на
добитъка с медикаменти мандрите у нас отказват да изкупуват произведеното от тях мляко. Забранен е износът на живи
животни.
Блокирането на пазара принуждава фермерите да продават месото само за кланици,
където цената е по-ниска, информира в. „Труд“.
„Ако преди продавахме агнета
по 5 лв./кг живо тегло, сега цената е 3,80-4,20 лв.”, даде пример шефът на овцевъдната асоциация.
Проблеми създавала и забра-

ята по безопасност на храните
наложи ограничението, защото
вечерта става по-хладно и излизат комарите и мухичките, които разнасят заразата. Забраната обаче принуждава фермерите
да хранят добитъка на ясла с люцерна, която по принцип се използва през зимата. Това увеличава разходите им.
Преди дни служебният министър на земеделието Васил
Грудев заяви, че стопаните ще
получат обезщетения за загиналите животни. Той увери,
че плащането ще е по пазарни
цени.
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История

ЦЕНЕН ДОКУМЕНТ ПРЕДСТАВЯ МУЗЕЯТ В ДЪЛГОПОЛ

П

о повод 45-годишнината на град Дългопол ще представим в автентичен и нагледен за посетителите вид един много интересен и ценен за историците
и непознат за нашето население документ - оригиналния
протокол, с който през зимата на 1972 г. уредниците на
музея Димитър Златарски и
Анчо Анчев (Калоянов) предават на археолозите от Варненския окръжен музей Михаил Лазаров и Александър
Минчев откритите находки
от Варненския халколитен
некропол, които са предадени от техния откривател за
съхранение в нашия музей.
Мнозина от по-възрастните жители на гр. Дългопол,
а и почти всички жители
на с. Аспарухово знаят за
историята около откриването на най-старото златно съкровище, открито в
околностите на гр. Варна.
Това е не само най-старото откривано по нашите
земи обработено злато,
по последни данни датирано към
/4400 – 4200 г.пр.
Хр./ от епохата на късния
халколит, но вероятно и найстарото досега
известно златно
съкровище на цялото човечество.
На 2 и 3 октомври
1972 г. при прокопаването на канал
за прокарването на
електрически
кабел между две предприятия в западната промишлена зона,
младият тогава 22-годишен багерист Райчо Маринов установява, че в изкопаната
от багера му пръст има
някакви метални предмети, които той оприличил на медни (пиринчени). Тогава той събрал

откритите находки в кутия и ги отнесъл в родното си село. Там той решил да ги покаже на Д.
Златарски, който по това време провеждал археологически разкопки, заедно с археоложката Хенриета Тодорова
на праисторическо (къснонеолитно) селище от /5500
г.пр.Хр./ в местността „Усоето”. Оценявайки важността и огромната научна стойност на откритите находки
уредниците на ИМ- Дългопол веднага, на 27 октомври,
съставят протокол, с който приемат 27 масивни златни предмета - гривни, халки
и апликации с общо тегло от 1030 г, 6 медни сечива - 2 брадви с дупки,
оформени като скиптри
- тип „Девня” и „Видра”, 3 плоски брадви и
1 шило с правоъгълно
сечение, 3 дълги кремъчни ножа - кинжали. Всички находки
са надлежно нарисувани от Д. Златарски в размер 1:1 в
протокола, като са
посочени и точните им размери.
В самото начало на февруари
през следващата 1973 г. започват
системни
археологически
проучвания. За
научен ръководител на обекта е назначен
М. Лазаров, а негов заместник бил специалистът праисторик Иван Иванов, който след
1974 г. става ръководител на обекта. В допълнените бележки към
протокола Д. Златарски посочва, че при продължилите до 1975
година разкопки са открити над
40 погребения, включително
и символични (кенотафи), вероятно на загинали в далечни
земи войни, в някои от които са
открити и други златни предмети.
Илиян Илиев, ИМ- Дългопол

Духовно средище

ПЪРВИЯТ УСПЕШНО ЗАВЪРШЕН
ПРОЕКТ В ЕПАРХИЯТА Е РЕМОНТЪТ
НА ХРАМА В ДЪЛГОПОЛ

Х

рам "Св. Преп. ИВАН РИЛСКИ" е духовно средище на
гр. Дългопол и общината, Варненска и Великопреславска
епархия. Построен е от местни майстори през 1932-34 г.
Храмът е висок 12,50 м, а камбанарията е висока 16,70 м. За строежа е използвана каменна зидария от темела до първите 3 метра
и после е изграден от тухли. Храмът е еднообсидна трикорабна
псевдобазилика с дървен покрив и пруски свод. Изграден е по
проект, внесен от Полша, но за съжаление самият проект не е запазен. Храмът няколко пъти е бил частично ремонтиран, като последният път е през 2004 г.

През 2012 г. църковното настоятелство при храм „Св.преподобни
ИВАН РИЛСКИ” кандидатства и сключи договор за БФП за ремонт и реконструкция на храма по Мярка 322 ”Развитие и обновяване на населените места” от ПРСР 2007-2013.
Извършена е цялостна подмяна на покривната конструкция и хидро- и топлоизолация на покрива на църквата. Монтирана е изцяло нова ПВЦ дограма, положена е вътрешната изолация на стени и тавани. Вътрешното боядисване на стените и тавана, както и
екстериорните работи са напълно завършени. Приключено е полагането на хидро- и топлоизолация на пода и монтирането на
чисто ново дюшеме. Вертикалната планировка на двора е също
готова, зелените площи и цветни алеи и градинки са напълно готови. Важна част от ремонта бе и укрепването на основите в задната част, точно зад абсидата, където след разкриване до най-долната точка се вкара специален разтвор за притягане на основите
и осигуряването на дългия живот на храма. Монтирани са църковните осветителни тела и полюлеи, изцяло обновен е и олтарът.
Подновяването на покривките на престола и жертвеника, както и
новата завеса на иконостаса са дарение за храма от изпълнителя
на ремонтните работи „ХАЯ-С” ЕООД.
След завършването на ремонта храмът се нуждае от обновяване
на инвентара, свещниците и завесите. Църковното настоятелство
очаква с благодарност и разчита на благотворителни дарения.

ПОКАНА

Общ изглед на находките от Гроб №1. Част от находките са били предадени в Исторически музей- Дългопол.
Ясно личи следата от зъба на багера върху едната гривна.

Заповядайте на обновлението на
Храм "Св. Преп. Иван Рилски" в град Дългопол
на 31.08.2014 г. (неделя).
Водосвет за здраве и благоденствие, обновлението
на Храма и Светата Златоустова Литургия ще бъдат
отслужени на 31 август 2014 г. от 8,30ч. до 11,00 ч.
от Негово Високопреосвещенство
Свето Варненския и Великопреславски
Митрополит Йоан
в съслужение от свещеници от Светата Варненска
и Великопреславска епархия.
Протойерей Иван Иванов,
Председател на Храм „Св. Преп. Иван Рилски”
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Поезия

Да съхраним българското

НАД 350 УЧАСТНИЦИ НА СЦЕНАТА НА ФЕСТИВАЛА
„БОГОРОДИЧНА СТЪПКА”

Б

лизо до град Стара Загора, в
околностите на Старозагорските минерални бани, се намира красив природен феномен,
наречен „Богородична стъпка”.
Според легендите, това място е светилище, свързано с различни езически религиозни обреди отпреди
хиляди години. Казват, че тук Богородица се появила от небето и
спасила християнин, подложен на
мъчения от римляни. Като знак за
това чудо в скалата останала вдлъбнатина с формата на човешки крак,
в която винаги има вода. След приемане на християнството, местността става свято място, а наскоро е построен и малък параклис,
наречен „Рождество Богородично”.
Близо до природния феномен се
провежда фолклорният събор „Богородична стъпка”. На девети и десети август тази година се проведе
деветото му издание.
Форумът се превърна в неповторим
празник на непреходната сила на
българщината, на красотата и неподправеното човешко общуване.

В събора участваха над 60 майстори и занаятчии и близо 350 участници, а около 4 000 посетители са
събраха на празника.
Нестинарски танци хвърлиха във
възхита събралата се публика на
националния тракийски фолклорен събор "Богородична стъпка".

"Нестинарството е една древна религия, която се е съхранила в автентичен вид до днес. Ако не вярваш силно, не можеш да нагазиш с
боси крака в жарта", казва нестинарят Горан Стефанов от Ямбол, който представи ритуала пред зрителите.
Същата вечер, бе и концертът, посветен на 160-ата годишнина от
рождението на Капитан Петко
войвода. Той бе със специалното
участие на народната певица Валя
Балканска и актьора Васил Михайлов, който изигра ролята на войводата по неповторим начин.”
В съпътстващата програма можеше да се видят демонстрация и разучаване на народни танци, детски
пленер „Майсторете ръчички за радост на всички”, изложба-базар на
български занаяти и др. А в един
селски двор, пресъздаващ атмосферата на старинния нашенски бит,
бяха представени български обичаи и обредни хлябове, чието многообразие и богатство впечатлява
млади и стари.
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Представянето на първата стихосбирка на нашия поетичен бисер
Найденка Янчева "Живот на малки
глътки" ще се състои на 28 август от
20.00 ч. в заседателната зала в Община Дългопол (сграда 2). Желаещите могат да посетят поетичната
вечер и да се запознаят с творчеството на нашия талант. Ето едно от
нейните стихотворения:
НА ГЛЪТКИ
Нели Янчева
В една сълза от клонче на бреза,
в две преспи сняг, в ухание на огън,
една човешка, топла доброта
намира своя дом във дух свободен.
В един забавен удар на стрелка
да хванеш нишката на времето в ръцете си,
в една спокойна, мъдра тишина
да осъзнаеш, че за никъде не бързаш.
Да знаеш, че си истински богат,
когато се раздаваш до последно,
да носиш тази висша благодат,
да знаеш, че си някъде потребен.
Денят като молитва е красив,
когато отминава с чисти стъпки,
тогава си единствено щастлив
в един живот, живян на малки глътки!

Спорт
КЛУБ ПО КОНЕН СПОРТ „ДИКО МИЛЕВ”ГР. ДЪЛГОПОЛ

ОБЯВА

ПО ПОВОД 45-ГОДИШНИНАТА
ОТ ОБЯВЯНЕТО НА ДЪЛГОПОЛ ЗА ГРАД,
КЛУБ ПО КОНЕН СПОРТ „ДИКО МИЛЕВ” ГР. ДЪЛГОПОЛ ОРГАНИЗИРА КОННИ
НАДБЯГВАНИЯ

НА 30.08.2014 Г. ОТ 10.30 Ч.

НА ХИПОДРУМА В ГРАД ДЪЛГОПОЛ

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
НА КОННИ НАДБЯГВАНИЯ:
Групата за автентичен фолклор при НЧ "Кирил и Методий-1934" кв. „Яворово” се завърна с
грамота и плакет от участието си в Тракийския национален фолклорен фестивал "Богородична стъпка", който се проведе на 09. 08.2014 г. в Старозагорски минерални бани.

Хоби

ВЪДИЧАРИ ЩЕ МЕРЯТ СИЛИ В РИБОЛОВЕН ТУРНИР

Надпреварата е на яз. „Цонево” на 6-ти септември
На 6 септември /събота/ страстните любители въдичари ще премерят
късмета и уменията си на яз. „Цонево”. В надпреварата могат да вземат участие деца, юноши, девойки,
жени и мъже.
Регламентът разрешава на
всеки участник по 1 единична спортна въдица.
С призове „Най-млад участник”,
„Най-голяма риба” и „Най-голям карък” ще бъдат отличени най-изявените участници. Според количеството улов най-добрите ще бъдат
класирани на първо, второ и трето
място. Те ще получат и риболовни
предметни награди. Сборният пункт
за желаещите от гр. Дългопол е в 7.00
ч. пред офиса на ЛРС в гр. Дългопол,
ул.”Георги Димитров” №100.

Всички други участници трябва да
се явят за регистрация в 8.00 ч. пред
хижата на Трансстрой в с. Аспарухово.
Задължително условие за регистрация е заверена за 2014
г. членска карта за риболов.
Състезанието ще започне след разпределяне на риболовните стоянки
в 9.00 ч. и ще продължи до 12.00 ч.
За повече информация и предварително записване можете да се обърнете към организатора Любен Андонов на тел. 0885 230 131.
За поредна година интересът към
традиционния риболовен турнир
на яз. „Цонево” е голям.
Освен риболовната страст, тук привличат красивата природа и богатото разнообразие от риба с рес-

1. І гара – 1000 м за двегодишни коне
с награден фонд:
I во място – 350 лв.
ІІ ро място – 250 лв.
ІІІ то място – 150 лв.
2. IІ гара – 2000 м, за тригодишни коне с
награден фонд:
I во място – 400 лв.
ІІ ро място – 300 лв.
ІІІ то място – 200 лв.
3. IIІ гара – 1400 м с награден фонд:
I во място – 400 лв.
ІІ ро място – 300 лв.
ІІІ то място – 200 лв.
4. IV гара – 2400 м с награден фонд:
I во място – 500 лв.
ІІ ро място – 400 лв.
ІІІ то място – 300 лв.
5. V гара – 3200 м с награден фонд:
I во място – 600 лв. + теле
ІІ ро място – 500 лв.
ІІІ то място – 400 лв.
Отговорник: Добромир Иванов, тел. 0882 454 495

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА
пектиращи размери и тегло. Тук
многократно са улавяни сомове- гиганти – мечта за всеки изкушен от
риболова.

Йордан Велев,
Председател на ЛРС-Дългопол

Дългопол, ул. „Георги Димитров“ №105,
тел 0517/22 185
e - mail: vestnik.glasat@gmail.com
Основател: Маринка Иванова
Издател: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

