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Кметът на община Дългопол Георги Георгиев:

Подготвяме проекти за ремонт
на инфраструктурата в общината

- Как се чувствате на
кметския стол, г-н Георгиев? Ако сравните предишните Ви ангажименти в
бизнеса, отговорността ли
е по-голяма или размахът
на идеите, които тук осъществявате?
- За мен кметуването е
едно ново предизвикателство. В живота не ми остана време да скучая. След

като завърших висшето
военновъздушно училище,
работих повече от 10 години
като офицер в Българската
армия. След това влязох
в туристическия бизнес.
Отдадох дължимото и на
семейството си. За мен работата като кмет е едно ново
предизвикателство. Спечелих, защото не се взех на
Георги Георгиев сериозно. В предизборната

борба хората гласуваха изключително с преференции.
Председателят на ОбС, например, бе избран именно
с най-много преференции.
Успяхме да съберем силен
екип, в който влязоха трима
бивши кметове, които ми
оказаха сериозна подкрепа
в кметската надпревара.
Резултатите са известни.
Следва на 4 стр.

Председателят на ОбС - Дългопол, Злати Златев:

Възстановиха
Работим съвместно с общинската
инициативата
за чисти и администрация за просперитета на общината
От началото на нашата
фактът, че нито едно от тях
приветливи дейност
през есента на
не е върнато от областния
селища
2015 г., Общинският съвет
управител на Варна или
в Дългопол работи в тясно
оспорено по съдебен път.
с кмета на
Затова благодаря на всички
2 стр. сътрудничество
общината Георги Георгиев и
мои колеги, с които работим
ръководената от него местна
в Общинския съвет. В него
Награди от администрация. Затова че
влизат 17 представители
нашите решения са обосот ГЕРБ, БСП, ДПС, Коалифолклорния новани и юридически прация “За долината” и “Глас
вилно
формулирани,
говори
Злати
Златев
Следва на 6 стр.
събор в
Калофер
Близо 23 тона
2 стр. отпадъци бяха
събрани в
Стар ритуал
кампанията
даде начало „Да изчистим
на жътвената
България
кампания
заедно“
2 стр. Подробности на 3 стр.
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Възстановиха инициативата
за чисти и приветливи селища

Първата стъпка в тази
благородна мисия бе споразумението между кмета на
общината и пенсионерските
клубове. Според него кметът
поема задължението да
приведе в добър вид всички
клубове на пенсионерите в
общината, а хората от третата възраст да помагат в
почистването на селищата.
Група доброволци от Дългопол вече са почистили
по-голямата част от улиците „Антон Иванов”, „Райна
Княгиня”, „Цар Самуил”,
„Хр. Михайлов” и „Цар Симеон”. Добре стартираха в тизани и Цонево. Общинска селища. Призоваваме всичтази дейност и кметствата комисия ще оцени и класира ки жители на общината да
в селата Аспарухово, Пар- най-добре представилите се се включат в инициативата

и да се изявят като добри
стопани не само на своето
жилище, но и на прилежащата към него част от
улицата. Само така можем
да се радваме на чисти и
приветливи селища. Кметът
на общината изказва своята
благодарност на гражданите, включили се най-активно
в кампанията: Злати Добрев,
Радка Роева, Галина Железова, Мария Неделчева,
Милка Атанасова, Йорданка
Георгиева, Калинка Василева, Радка Калчева, Марийка
Христова, Янка Иванова,
Величка Добрева, Драган
Недев и Радка Димитрова
от Дългопол.

Награди от фолклорния Стар ритуал даде начало
на жътвената кампания
събор в Калофер

От 1 до 5 юни се проведе
националният фолклорен
събор “Ботеви дни и нощи
в Калофер”, в който взеха
участие представители от
цялата страна. Колективът
за художествено слово при
НЧ “Никола Й. Вапцаров
- 1896” в гр. Дългопол бе
удостоен с диплом за при-

съдена специална награда
и почетен медал на Националния конкурс за поезия.
Отличени бяха индивидуалните изпълнители Денислав
Станиславов с диплом и
присъдена поощрителна
награда и Весела Маркова,
която завоюва диплом за
присъдена трета награда.

Жътвената кампания в
землището на с. Красимир
беше открита с традиционен
ритуал. За целта управителят на ЕТ „Екстрема - Христо
Дянков” покани момичета
от Клуба за народни танци
„Ритми”, облечени в традиционни народни носии, да
пресъздадат обичая. На събитието присъстваха председателят на ОбС-Дългопол,
Злати Златев, Радка Йовева
от местната фолклорна
група в гр. Дългопол, както

и работещи във фирмата.
Най-възрастната жътварка
ожъна със сърп първата
ръкойка, която беше поднесена на арендатора. Той,
от своя страна, я откупи с
желязна пара – символ на
здравето и силата, за да е
на берекет годината и да е
лека работата. Жътварите
поднесоха и прясно опечена
пита, събрала в себе си благодатните слънчеви лъчи,
труда и любовта към земята
на Камчийската долина.
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Близо 23 тона отпадъци бяха събрани в
кампанията „Да изчистим България заедно“
Във връзка с инициативата на bТV „Да изчистим
България заедно” служители
на общинска администрация
в Дългопол и кметът Георги
Георгиев се включиха активно в кампанията. Снабдени
с ръкавици и чували, те
изчистиха градския парк,
стадиона и районите около
тях. Най-малкият участник
в почистването беше второкласникът Янислав Маринов. Със съжаление ще
отбележим, че нямаше нито
един представител на гражданското общество на Дъл-

гопол, въпреки отправената
от общинска администрация
покана към всички жителите
на града и общината.
В кампанията се включиха
и жителите на останалите
населени места от общината. Със съдействието на
кметовете те почистиха замърсените площи около и
в селата, паркове и зелени
площи. Активно участваха
и децата от ОУ „В. Левски“ в
с. Поляците, ОУ „Хр. Ботев“
в с. Партизани, ОУ „М. Палаузов“ в с. Лопушна, СОУ
„Н. Хикмет“ в с. Медовец,

НУ „Ив. Вазов“ в Дългопол и
СОУ „Св. Климент Охридски“.
Те почистиха дворовете и
районите около училищата.
С голямо желание се включиха в екопроявата и ТП –
ДГС Цонево, които почистиха
района около с. Дебелец,
местността Сини вир и района на Чудните скали.
В деня на голямото почистване бяха събрани и
извозени около 22 300 кг
отпадъци. Кметът Георги Георгиев благодари на децата
за ентусиазма, с който се
включиха в кампанията под

ръководството на техните
преподаватели, на ТП – ДГС
Цонево и всички останали,
взели участие в кампанията
и помогнали община Дългопол да се превърне в едно
по-красиво и чисто място
за живеене, работа и отдих.
Местната администрация ще
продължи с инициативите за
почистване на общината и
през останалата част на годината. Приканваме всички да
приемат като наше морално
задължение и отговорност
опазване чистотата на общината!

Клубът за народни танци „Камчийки“ стана на 1 година
С мистичната магия на
звука на българската каба
гайда и националния трибагреник започна концертът по случай 1 година от
създаването на клуба за
народни танци „Камчийки“
- гр. Дългопол. Хореограф
на групата е Мануел Генчев.
Пъстрите костюми, обагрили грацията на танца под
звуците на завладяващата
музика, предизвикаха бурни
емоции и аплодисменти.
Първата годишнина на клуба
бе отбелязана на 11 юни т.г.
с чудесно представяне на
гостите, които поздравиха
рождениците с кръшни български хора.

Кметът на общината се среща Обучават общинските
с хората, търси начин за съветници от Дългопол,
Ветрино и Провадия
решаване на проблемите им
Първите срещи на кмета
на общината Георги Георгиев бяха с жителите на с.
Аспарухово и с. Цонево. Основната цел е да се чуят конкретните проблеми на хората
и да се намерят най-добрите
начини за тяхното решаване.
В разговори с представители на местните училища,
детски градини, читалища и

пенсионерски клубове бяха
обсъдени затрудненията в
работата и възможностите
за съдействие при преодоляването им. Направено
беше и предложение на
тези срещи да присъстват
общински съветници и специалисти от общината, за
да бъдат по-конструктивни
и резултатни.

На 3 и 4 юни общински
съветници от Дългопол,
Ветрино и Провадия проведоха обучителна среща за
обмяна на опит и запознаване с новостите по отношение на управлението на
общинската собственост и
финанси. Лекторът Момчил
Спасов запозна присъстващите с темите „Местни

данъци и такси” и „Бюджет
и финанси”. Гост на срещата бе Гинка Чавдарова,
изпълнителен директор на
Националното сдружение
на общините в Република
България. Срещата се проведе в новопостроения по
Програмата за развитие на
селските райони спортен
комплекс в с. Аспарухово.
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Кметът на община Дългопол Георги Георгиев:

Подготвяме проекти за ремонт
на инфраструктурата в общината

Продължение от 1 стр.
- В приоритетите Ви за
работата през следващите
години на първо място
поставяте стабилизиране
финансовото състояние
на общината. Успяхте ли
да го постигнете?
- Да, успях. На 11 април
т.г. изплатихме дълга на общината, свързан с възбрана
на 1580 дка общински земи.
Имаше опасност да бъдат
продадени за около 360 хил.
лв., което прави средно по
228 лв. на декар. С действията ни този процес бе прекратен. Изплатихме целия
дълг и понеже бях обещал
в предизборната кампания,
че няма да се продава нито
един декар общинска земя,
мисля, че имам поне едно
спазено обещание.
- Подробно се отчетохте
пред обществеността за
работата Ви през първите
6 месеца. Какво предстои
до края на 2016 г.?
- Преди всичко планиране, много сериозна работа
по проектиране и кандидатстване по Програмата
за развитие на селските
райони. Това са европейски
пари, отпускани от ДФ “Земеделие”, по които всяка
община, ако успее да се пребори с успешен проект, може
да усвои до 10 млн. евро.
Средствата са предвидени
по няколко направления – 3
млн. евро за ремонт на четвъртокласна пътна мрежа,
3 млн. евро за обновяване
на водопроводната мрежа,
1 млн. за ремонт на улична
инфраструктура, 1 млн. евро
за обновяване на образователната инфраструктура,
1 млн. за развитие на социалната инфраструктура
и 1 млн. за озеленяване и
изграждане на спортни съоръжения. Нашата община
вече обяви поръчки за проектиране и се надявам, че

до момента на отварянето
на програмите ще имаме
проектна готовност, за да
можем да кандидатстваме.
Ако ни одобрят, ще последват нови процедури по избор
на изпълнител. Затова в
цялата страна е възприето
основното правило, че 2016
г. ще бъде година за проектиране и кандидатстване, а
следващата – за изпълнение
на проектите. Неудобството
идва от там, че общините
бяха ограничени да кандидатстват само до 3 проекта,
заради липсата на достатъчно средства. Очаква се
по-късно през следващата
година да има и второ отваряне на програмата. Ще
кандидатстваме с проекти за
ремонт на четвъртокласната
пътна мрежа, за ремонт на
водопроводната мрежа,
както и за обновяване на
уличната инфраструктура.
Най-болезненият проблем е
асфалтирането на уличната
мрежа в населените места в
общината.
- М о ж е л и п у бл и ч но-частното партньорство
да се включи в развитието
на общината?
- Доскоро бях в частния
бизнес и зная, че частният
капитал е като електричеството – върви по линия на
най-малкото съпротивление и търси максимална
печалба. Ако чакаме тук да
дойде някой, който да инвестира свои пари, едва ли ще
стане. По-скоро предлагам
да обърнем поглед малко
по-назад във времето и да
видим какво сме правили
през годините. Тук не е имало сериозна промишленост,
а развито селско стопанство
– отглеждали сме трайни
насаждения. За мен това е
перспективата за производството на чист екологичен
продукт. Затова считам, че в
една от следващите сесии на

ОбС ще разгледаме важно
предложение. Общината
има около 6000 дка необработваеми земи с трайно
предназначение – ниви. Ще
ги разделим по землища и
ще ги групираме в проектни
предложения, които ще предоставим на земеделските
производители и земеделските кооперации под наем
или на концесия за по-дълъг
период. По този начин те
ще могат да получат от ДФ
“Земеделие” субсидии за
изграждане на нови градини.
Дали те ще бъдат засадени
с орехи, лавандула, лешник
или с нещо друго, зависи от
стопаните. По този начин ще
се разкрият и нови работни
места. А когато оправим и
пътната инфраструктура в
общината, може да се появят и други инвеститори.
Имахме наскоро и запитвания за разкриване на цех за
производство на профили
за дограми.
- Новата структура на
общинска администрация се разширява. Какви
са аргументите за това
действие?
- За добро или лошо
общината се превърна в
най-големия работодател
на територията на общината
Дългопол. Въпросът е откъде ще вземем достатъчно
средства, за да осъществяваме нашата дейност. За т.г.
имаме дефицит от 300 000
лв. Затова ще се стремим да
събираме повече приходи, с
които да покрием разходите
си. Това увеличаване на
структурата на общината се
прави в перспектива. Тези
работни места няма да бъдат заети, за да можем – ако
през годината имаме по-добри финансови показатели
– да я разширим малко за
следващата година и реално
тези места да се заемат.
- Очакват ли се инвес-

тиции в областта на социалната инфраструктура
– читалища, пенсионерски
клубове?
- По Програмата за развитие на селските райони
имаме изградени проекти
за ремонт на 5 читалища – в
Дългопол, Яворово, Цонево,
Аспарухово и Величково. Ще
кандидатстваме по отделна
програма, която е свързана
с финансиране на неправителствени организации,
каквито са читалищата. Надяваме се проектите ни да
бъдат одобрени. Очаква се
и църквите на територията
на общината да бъдат ремонтирани. По тези проекти
се кандидатства пред Варненска и Великопреславска
митрополия и най-вероятно
църквите в селата Партизани и Арковна също ще бъдат
обновени. Доколкото ми е
известно, техните проекти
вече са предадени.
Ще кандидатстваме и за
обновяване на спортната
инфраструктура. Спортният
клуб на ФК “Камчиец” има
възможност да кандидатства
с проект до 1 млн. лв. за
ремонт и възстановяване
на стадиона в града. Средствата са предвидени за
този програмен период. Ще
припомня, че в предходния
период сумата за такива
обекти бе до 6 млн. лв. и
чрез проект бе изградена
спортната зала. Отчетено
бе, че тези инвестиции са
неудачни за изграждане на
такива съоръжения, особено
в малките общини. Затова
вярвам, че с 1 млн. лв. ще
направим чудесен стадион.
Планираме също така да
изградим спортни площадки с изкуствено покритие
в Цонево, Дългопол и Медовец.
Има възможност през
този програмен период чрез
Следва на 6 стр.
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Решения на Общински съвет - Дългопол
На 30.06.2016 г. в
гр.Дългопол, в залата на
Общински съвет – гр. Дългопол, се проведе 10-ото
редовно заседание на Общински съвет - Дългопол.
Присъстваха 15 от общо
17 съветника.
Дневен ред:
1. Питания и предложения от граждани
2. Докладна записка от
Георги Георгиев – кмет на
община Дългопол, относно:
Информация за организацията по подготовката на
училищата и ЦДГ за 20162017 г.
Вносител: Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева - Зам.-кмет ОСДКС
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и
спортни дейности”
3. Докладна записка от
инж. Емурла Емурла – И.Д.

Кмет на Община Дългопол,
относно: Информация за
организацията на дейността по опазване на селскостопанската продукция.
Вносител: инж. Емурла
Емурла – И.Д. Кмет на община Дългопол
Докладчик: Славчо Славов - гл. експерт ОЗГ
Становище: ПК „Обществен ред и сигурност”
4. Докладна записка от
инж. Емурла Емурла – и.д.
кмет на община Дългопол,
относно: Информация за
организация на дейността
по снабдяване на населението с отоплителни
материали.
Вносител: инж. Емурла
Емурла – и. д. кмет на община Дългопол
Докладчик: Николай Николаев - Гл. специалист
„Общински гори”
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
5. Докладна записка от

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
на основание чл. 115, ал. 1 във връзка с чл. 109
от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

ОБЯВЯВА:
Открит обществен достъп до документи по чл. 112,
ал. 3, т. 1-3 за издаване на решение за одобряване на
актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от
ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията
на предприятие с висок рисков потенциал:
Производствена база и склад за съхранение на
взривни материали „Сини вир", 9261 с. Цонево, общ.
Дългопол, обл. Варна с оператор: „ЕСКАНА ИНВЕСТ
96" АД, 9010 гр. Варна, ул. „Арх. П. Момилов" №26,
с предмет на дейност: производство и съхранение на
взривни вещества и необходимите суровини.
Компетентен орган по издаване на решението за
одобряване на актуализирания доклад за безопасност
е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция
по околна среда.
Документите са на разположение на обществеността,
в продължение на 1 (един) месец, всеки работен ден в
периода от 25.07.2016 г. до 25.08.2016 г., на интернет
страницата на Община Дългопол – www. dalgopol.org.
Писмени становища, коментари и предложения по
доклада за безопасност се предоставят по официален
ред, заведени в деловодството на Община Дългопол.
Лице за контакти: Неделчо Куртев – служител по
сигурността на информацията и ОМП, тел. 0517/22185,
omp@dalgopol.org.

Георги Георгиев - Кмет
на община Дългопол, относно: Предложение за
изменение на Наредба
№11/25.03.2016г. на Общински съвет - Дългопол,
за определяне и администрирането на местните
такси и цени на услуги на
територията на община
Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - кмет на Община
Дългопол
Докладчик: Мариана Николаева-зам.-кмет ОСДКС
Становище: ПК „Образование, култура, младежки и
спортни дейности”
6.Докладна записка от
Георги Георгиев – кмет на
община Дългопол, относно:
изменение на Наредба
№11/25.03.2016 г. на Общински съвет - Дългопол
за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на
територията на община
Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - кмет на община
Дългопол
Докладчик: инж. Емурла
Емурла – зам.-кмет УТОС.
Становище: ПК „Териториално устройство и екология” и ПК”Собственост
и стопанство”
7. Докладна записка от
Георги Георгиев – кмет на
община Дългопол, относно: Предложение за разрешение за изработване
на Подробен устройствен

Съобщение
Във връзка със зачестилите терористични
атаки призоваваме населението при поява на
непознати лица от арабски и кавказки произход,
незабавно да уведомява
дежурния при община Дългопол на тел.:
0517/98027, 0882/626446
и на телефона за спешни
повиквания – 112.

план – План за регулация
за изменение на части от
кв.1 и кв.39 от регулационния план на с. Медовец обл.
Варна.
Вносител: Георги Георгиев - кмет на община
Дългопол
Докладчик: инж. Емурла
Емурла – зам.-кмет УТОС
Становище: ПК”Собственост и стопанство”
8. Докладна записка от
Георги Георгиев – кмет на
община Дългопол, относно:
Предварителен договор за
прехвърляне на собственост – предаваема част
към УПИ ХVІІ-322 в кв.82
по регулационния план на
гр. Дългопол.
Вносител: Георги Георгиев - кмет на Община
Дългопол
Докладчик: инж. Емурла
Емурла – зам.-кмет УТОС
Становище: ПК ”Собственост и стопанство”
9. Докладна записка от
инж. Емурла Емурла – и.
д. кмет на община Дългопол, относно: Приемане на
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на
Общински план за развитие 2014 - 2020 г. за 2015 г.
Вносител: инж. Емурла
Емурла – и. д. кмет на община Дългопол
Докладчик: Ганка Георгиева - зам.-кмет „Инвестиционна политика”
Становище: Председателски съвет
10. Докладна записка от
инж. Емурла Емурла – и.
д. кмет на Община Дългопол, относно: Одобряване
промяна в структурата на
Общинска администрация.
Вносител: инж. Емурла
Емурла – и. д. кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова-Секретар на община
Дългопол
Становище: Председателски съвет
Следва
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Председателят на ОбС - Дългопол, Злати Златев:

Работим съвместно с общинската
администрация за просперитета на общината

Продължение от 1 стр.
народен”. В структурата на
ОбС са включени и петима зам.-председатели. Тук
функционират 7 постоянни
комисии - “Образование,
култура, младежки и спортни дейности”, “Финанси и
бюджет”, “Собственост и стопанство”, “Обществен ред,
сигурност и антикорупция”,
“Териториално устройство и

екология”, “Здравеопазване,
социални дейности и жилищна политика” и “Стратегическо планиране и европейски
проекти”.
Най-важното решение,
което взе през т.г. ОбС,
бе свързано с приемането
на бюджета на община за
2016 г. Той бе гласуван с
пълно единодушие. Мога
отговорно да заявя, че само

Подготвяме проекти за ремонт
на инфраструктурата в общината
Продължение от 4 стр.
Министерството на спорта за училищата в селата Медовец и Цонево да изградим
спортни салони.
- Какво ще става с решаването на важния въпрос
със сметосъбирането и
сметоизвозването в общината?
- Сега имаме шанс да се
възползваме от една уникална възможност. Тя се открива
за общини, които нямат
изградено регионално депо
за твърди битови отпадъци.
Такова не успяхме да изградим, въпреки направените
предложения през годините
както край Провадия, така
и във Войводиново, общ.
Вълчи дол. Сега имаме възможност да кандидатстваме
по една комбинирана процедура за сепариране и компостиране на отпадъците.
По нея можем да направим
3 проектни предложения в
рамките на нашето сдружение, което включва 9 общини
от Варненска област. Това
означа, че в 3 общини ще
бъдат изградени такива
инсталации. Ще настоявам
една от тях да бъде при нас.
Това значително ще намали
транспортните ни разходи по
изхвърлянето и транспортирането на крайния отпадък.
По програмата ще бъдат

отпуснати 5 млн. лв. за закупуването на нова техника за
сметоизвозването, нова техника за косене и събиране на
зеления отпадък, който също
ще се преработва. За самата
сепарираща инсталация ще
има възможност да се открият и нови работни места, а
работещите там ще отделят
ръчно пластмасовите от
металните отпадъци. Продуктът, който остава след
това за извозване, ще бъде с
50% по-малък по обем. Това,
от своя страна, ще изисква
от нас и по-малко средства
за депонирането на крайния
отпадък. Всичко това се
прави с цел да запазим на
сегашното ниво такса смет.
Според законовите изменения се очаква ново определяне на цените за тази такса.
И това е нашият шанс да не
извозваме цялото количество отпадъци до завода за
обработка на битови отпадъци до с. Езерово, защото
транспортните разходи стават доста по-големи. Така
след първичната обработка
натам ще се отправят едва
половината от тях. Сега
се изисква в сдружението
да направим необходимия
анализ на ситуацията и след
това да определим трите
общини, които ще сепарират
и компостират отпадъците.

7 от общините в България
успяха като нас да приемат
по този начин бюджетите
си безпроблемно още на
първо четене. Така бе даден
шанс за успешна бъдеща
съвместна работа както на
кмета и неговия екип, така
и на председателя на ОбС
и общинските избраници.
Това показва, че съвместната работа може да е ус-

пешна, въпреки различните
формации, представени в
местния парламент. Хубаво
е, че демократичните избори
дадоха шанс за по-голяма
представителност, но тя ни
задължава да работим в
полза и за просперитета на
жителите на общината. Затова успешно провеждаме
националната политика на
местно ниво.

Кратки

1 юни – Денят на детето,

бе отбелязан в Дългопол с различни игри и забавления
– състезание с велосипеди, рисунка на асфалт на тема
„Нарисувай ни мечта“, арт работилница – изработване на
цветя и пеперуди от хартия. Децата показаха своите таланти с песни и стихотворения. Специализирани превозни
средства на полицията, противопожарната охрана, Бърза
помощ и Гражданска защита, демонстрираха техническите средства и начина им на работа. Проведе се турнир
по футбол за деца, в две групи – III–IV и V–VI клас, на
стадиона в Дългопол. На всички хлапета бяха раздадени
лакомства, а на победителите – поощрителни награди.

“Бай Балчо споменува”

е театралният спектакъл, който представиха студенти от
НАТФИЗ от класа на проф. Пламен Марков на 10 юни
в Дългопол. Освен постановчик проф. Марков е и автор
на текста, който е вдъхновен от записките на предания,
разказвани в края на XIX век от Ямболско, Тулчанско и
Провадийско. Те са събрани и записани от търговеца
Балчо Нейков. В постановката участваха 19 млади актьори. Сред тях бе и нашата съгражданка Славена Зайкова – прекрасна и запомняща се в своето изпълнение.
Дългополската публика с нетърпение очаква следващите
срещи с младите актьори, които заплениха сърцата им.
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Проект „Децата на Камчийската долина”
Конкурсна процедура 33.14-2015, Договор № БС-33.14-2-065/29.09.2015 г.
Начално училище „Иван Вазов” – гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна,
ул. „Иван Вазов” № 11, тел.: 0517 22 283, е-mail: nu_dalgopol@abv.bg

Деца изучаваха бита на етносите в общината

През учебната 2015/16 г.
в НУ „Ив. Вазов” в гр. Дългопол бе реализиран проект
„Децата на Камчийската
долина” по конкурсна процедура 33.14-2015, Договор
№ БС-33.14-2-065/29.08.2015
г. към Центъра за образователна интеграция на децата

и учениците от етническите
малцинства. Учениците бяха
включени в различни клубове
по интереси и се занимаваха допълнително с танци,
театрално и изобразително
изкуство, изучаваха бита,
традициите, обичаите и нравите на различните етноси.

На 2 юни учениците и преподавателите от ОУ „Христо
Ботев” в с. Партизани честваха името и подвига на
великия поет-революционер
Христо Ботев. Празникът
започна с химна на Р. България. В тържественото си
слово директорът на училището Борислав Николов
подчерта силата на гения
на българската литература
и титаничното му дело в

национално-освободителните ни борби. След края на
тържеството, с подкрепата
на община Дългопол и съдействието на ПУ-Дългопол,
беше проведено състезание-викторина по БДП. Гости
на събитието бяха Юлияна
Манолова - секретар на
МКБППМН, и полицейският инспектор Неделчев от
Полицейски участък - гр.
Дългопол.

Финансирани по проекта бяха
участията в два национални
конкурса. На първия младежки конкурс за изпълнение на
възрожденска песен „Вятър
ечи, Балкан стене” – гр. Дряново, бяха удостоени с трета
награда, имайки предвид, че
бяха едни от най-малките

участници, а при класирането
нямаше категории. В националния конкурс „Ботеви дни и
нощи в Калофер” за фолклор
получиха две втори награди,
а за рецитиране на стихове
от Ботев бяха удостоени
със специалната награда на
журито.

Учениците от с. Партизани почетоха подвига на Христо Ботев

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

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

