Разпространява се безплатно
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Общината започна ремонти
със собствени средства
Общината започна със
собствени средства редица ремонтни дейности:
подмяна на покрива на
Общината и Общински
съвет в сграда Б и на служба пожарна и аварийна
безопасност; почистване,
разширяване и удълбаване
на отводнителния канал

до жп линията; изолация
на покрива и смяна на дограмата в ЦДГ „Щастливо
детство” – с. Медовец, а
също така и почистване на
подлеза за автомобили под
линията. Някои от тях вече
приключиха, а други - като
в ЦДГ - Медовец, все още
продължават.

Удари първият звънец
за новата учебна година

Кметът на общината Георги Георгиев лично провери
хода на ремонтните работи

Родова среща в с. Дебелец

6 стр.

Благородна кауза
спасява 4-годишния Емо

7 стр.

На 15 септември и тази година отвориха врати училищата
в община Дългопол. Училищните дворове се изпълниха с детски смях, глъч и радостни личица. Първият учебен ден носи
вълнение и радост най- вече на първокласниците. Развълнувани и притеснени те пристъпиха прага на своите училища.
На добър час скъпи първокласници, малки и големи ученици,
учители! Желаем Ви успешна и ползотворна учебна година.
Още на 2 стр.

ОУ „Христо Ботев“ - с. Цонево
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Удари първият звънец
за новата учебна година

ОУ „Митко Палаузов“ - с. Лопушна

ОУ „Васил Левски“ - с. Поляците

СОУ „Назъм Хикмет“ - с. Медовец

СОУ „Св. Климент Охридски“ - гр. Дългопол

ОУ „Христо Ботев“ - с. Партизани

НУ „Иван Вазов“ - гр. Дългопол
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Проф. Анчо Калоянов
представи своя роман-притча

В навечерието на селищния празник, на 26 август
Общинското ръководство
организира представяне
на книгата на проф. Анчо
Калоянов „Димитър Злочести и войводата Патрев”.
Книгата излиза през 1978 г.
и печели наградата за литература от съществуващите
тогава Дългополски награди
на името на поета Андрей
Германов. Град Дългопол
се яви като последна спирка
от турнето на издателство
„Хермес”, което тази година
издаде за трети път романа
като част от програма, посветена на 140- годишнината от
Априлското въстание.
Началната атмосфера
в залата създадоха девойките от хора за обработен
фолклор при СУ „Климент
Охридски”, с художествен
ръководител Нина Михайлова. Прецизното изпълнение на сложните обработки
„Хвръкна птичка” и „Няма ми
го либето” развълнува гостите, изтъкнати фолклористи.
Романът – притча „Димитър Злочести и войводата
Патрев” се базира на архивна културна ценност-ръкописна биография на Димитър Събев, пръв учител и
свещеник в с. Аспарухово.
Автобиографията се намира
в Историческия музей и се
съхранява по правилата.
Първата част на романа
следва житието на Димитър Събев, втората част е
посветена на войводата от
Априлското въстание Христо
Патрев, загинал в местността „Трънливата стока”, край
с. Аспарухово.
Романът представи проф.
Иван Станков, преподавател
по нова история във Великотърновския университет
„ Братя Кирил и Методий”.
Проф. Станков направи
анализ върху спецификата
на един исторически роман,
създаден по правилата на
постмодерния литературен
текст. Той се спря на време-

ната и езиците в романа, на
събитията през призмата на
четири гледни точки.
Свои наблюдения върху
различни исторически факти
от романа сподели и проф.
Тодор Моллов, преподавател по фолклор и културна
антропология, също във
Велико Търново. Проф.
Моллов е работил 5 години
в нашия музей и познава
детайлно важните събития

от местната история.
Във вълнуващо експозе
проф. Калоянов се спря на
някои от големите въпроси в
романа, които са характерни
и за цялата ни история – за
предателството, за вината и
за изкуплението, за отделната и колективната вина. Той
обърна внимание на някои
факти, които не стоят съвсем
случайно – когато на връх
Вола загива Христо Ботев,

на Трънливата стока загива
Христо Патрев. Освен това
направи алюзия със Христос
и двамата разпънати с него.
Романът „Димитър Злочести” е роман за Априлското въстание, макар че
въстанието не е явно, е
като матрица, като панел в
романа. Бурният икономически растеж през 50-те години на XIX век, еснафските
сдружения, дарителството,
последвалият духовен подем - първото училище и
църква, очертават началото
на духовно съзряване, тъй
важно за въстанието.
Във романа е намерила
място важна личност, имаща значение за културната
история на нашия край.
Събитията се коментират от
Гавраил Попов- художник от
с. Аспарухово, загинал през
Първата световна вайна , на
26 години, чиито оцеляли
картини се намират в нашия
музей.
Историята в романа не
е хронология. Тя се оживява, идеята на автора за
героично създава усещане
за истина, постига ниво на
вечност.
В края на представянето
Мариана Николаева, зам.
кмет, благодари на гостите
от името на общинското
ръководство, а кметът ги
покани на стилен коктейл,
изработен от учениците на
СУ „Климент Охридски” – гр.
Дългопол.
Считам, че представянето
на романа е важен културен
факт в духовния живот на
Дългопол.

1 октомври – Международен ден на възрастните хора

Уважаеми пенсионери,
Ръководството на СП 2004 – Дългопол, Ви поздравява с празника и Ви пожелава
здраве и дълголетие. Нека този ден Ви вдъхне увереност, сили и желание за пълноценен живот. Ние изразяваме нашата съпричастност към всички ваши идеи и начинания. Убедени сме в тяхната значимост и положителни стойности, които те носят
за вас самите, за вашите близки и за съюзната организация на СП 2004 и сме готови
да Ви подкрепяме.
Честит празник!
Злати Добрев – председател на Общинския съвет СП 2004 - Дългопол
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Решения на Общински съвет - Дългопол
за претенции.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Справка от Полицейски участък - Дългопол, относно: Дейността
на Участък на МВР-Дългопол през периода
м. Януари – м. Юни 2016 година.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.
1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 11-2
Приема справката за дейността на
Участък на МВР-Дългопол през периода м.
Януари – м. Юни 2016 година.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Справка от РС
ПБЗН-Дългопол, относно: Статистическа
информация за дейността на РС ПБЗН –
Дългопол по линия на ПГ и СД за първото
шестмесечие на 2016 година.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.
1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 11-3
Приема справката за дейността на РС
ПБЗН – Дългопол по линия на ПГ и СД за
първото шестмесечие на 2016 година.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна
записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Актуализиране
списъка на средищните училища по ПМС
86 на територията на Община Дългопол за
учебната 2016-2017 г.
Със 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал. 1,
т. 23 от ЗМСМА, параграф 6в от Закона за
народната просвета и чл.7, ал.1 от Постановление №84/06.04.2009г. на Министерски
съвет, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 11-4
І. Предлага на Министъра на образованието и науката да се актуализира Списъка
за средищни училища на Община Дългопол
за учебната 2016/207 година, съгласно
Приложение №1, както следва:
1. СОУ „Св. Климент Охридски”, гр.
Дългопол
2. СОУ „Назъм Хикмет”, с. Медовец
ПРОТОКОЛ №11
3. ОУ „Христо Ботев ”, с. Цонево
от заседание на Общински съвет – Дългопол, гр. Дългопол, 29.07.2016 г.
4. ОУ „Христо Ботев ”, с. Партизани
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Питания и предло5.НУ „Иван Вазов”, гр. Дългопол
жения от граждани.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Дългопол
Ася Николова – гражданин: Всички ме да внесе в Министерството на образовапознавате, господа съветници. Аз съм нието и науката мотивирано предложение
председател на общинската организация на и решението на Общински съвет, към които
инвалидите и до ден днешен от една година се прилага и становище на началника на
аз не мога да започна работа. Няма целева РИО Варна за актуализиране на Списъка за
група, в която аз да не влизам – разведена „средищните училища” на Община Дългопол
съм, 73% инвалид, аз съм законния пред- за учебната 2016/207 година.
ставител на организацията. Кога най-сетне
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от
ще има бройка за мен, в Дългопол има доста Георги Георгиев – Кмет на община Дългоназначени инвалиди с изключение на мен? пол, относно: Актуализиране на Културен
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Наистина календар на Община Дългопол за 2016г.
С 15 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРмного хора чакат да се пуснат програми за
временна заетост, но все още няма такива, ЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1 т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
няма как да се назначи сега госпожата
РЕШЕНИЕ 11 – 5
Г. Георгиев – Кмет на община Дългопол:
1. Общински съвет – Дългопол приема
Имаше две места за инвалиди, отпуснати от
Бюрото по труда и преценихме, че трябва актуализация на културен календар на
да назначим наистина инвалиди. Първият Община Дългопол за 2016 година съгласно
път назначихме човек с висока степен на Приложение № 1.
2. Упълномощава и задължава Кмета на
инвалидност, а втория – момче от с. Цонево, което е без ръце, така че няма повод Община Дългопол да предприеме законосъПродължение от бр. 3
6. Утвърждава конкурсна документация съдържаща: Заявление за участие,
правилата за провеждане на процедурата,
проекто-договор, скици на имота, акт за
общинска собственост, пазарна оценка от
лицензиран оценител, данъчна оценка.
7. Оглед на обекта може да се извърши
всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. до
датата на провеждане на конкурса.
8. Лица закупили конкурсна документация могат да отправят искане за разясняване на процедурата до провеждане
на конкурса до датата на провеждане на
конкурса.
9. Собствеността върху предмета на
конкурса се прехвърля след окончателно
изплащане на: достигнатата цена, 2.5%
по ЗМДТ, режийни разноски размер на 2%,
разходи за изготвяне на експертна оценка
определени с Наредба №4 на ОБС, платими
в 14-дневен срок от датата на връчване на
заповедите за определяне на участниците
за спечелили търга.
По точка 17 от дневния ред, ОбС реши:
10-17-7.1. На основание чл.21, ал.1, т.6
и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол отпуска еднократна помощ на Злати
Цветанов от Дългопол, в размер на 100
лв., на Тодор Стоянов Тодоров от Дългопол, в размер на 150 лв., на Галя Сашева
Димитрова от Дългопол, в размер на 300
лв. Отпуска еднократна помощ на Мустафа
Закир Мюмюн – жител на с. Партизани, в
размер на 50 лв. на Желязка Демирова
Иванова – жител на с. Комунари, в
размер на 200 лв. за материали за ремонт на покрив. Отпуска безвъзмездно 3
кубически метра дърва за огрев на Айше
Юнуз Юмер, жител на с. Партизани. Отказва
да отпусне еднократна помощ на Желязко
Атанасов Желев,, Ариф Ахмедов Алидов ,
Галя Кирилова Русева, всички от Дългопол,
Кадир Ахмедов Мустафов от с. Партизани
и на Лютфи Иляз Осман от с. Медовец.

образни мерки за изпълнение на решението.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от
Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол,
относно: Закупуване на един брой климатик
/колонен тип/.
С 15 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21,
ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА, Общински съвет
– Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 11 – 6
1. Дава съгласие за закупуване на 1 /
един/ брой климатична система /колонен
тип/ за нуждите на община Дългопол на
обща стойност до 3 000 /три хиляди/ лева
с включен ДДС.
2. Задължава кмета на Общината да
направи предложение за актуализация на
Капиталовата програма с посочен източник
на финансиране.
3. Упълномощава и задължава кмета на
община Дългопол да предприеме всички
необходими действия по изпълнението на
решението.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от
Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол,
относно: Закупуване на автомобил втора
употреба за обновяване на автомобилния
парк на община Дългопол.
С 15 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1,
т.6 и т.8 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет
– Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 11 – 7
1. Дава съгласие за закупуване на 1 /
един/ брой употребяван автомобил за нуждите на община Дългопол на обща стойност
до 12 000 лева без включен ДДС.
2. Задължава кмета на Общината да
направи предложение за актуализация на
Капиталовата програма с посочен източник
на финансиране.
3. Упълномощава и задължава кмета на
община Дългопол да предприеме всички
необходими действия по изпълнението на
взетото решение.
ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от
Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол,
относно: Информация за касово изпълнение на бюджета на Община Дългопол към
30.06.2016г. и неговата актуализация.
С 15 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1 т.
6 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 124, ал.2
от Закона за публичните финанси и чл.23,
ал.З 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 11 – 8
1. Приема актуализация на бюджета към
30.06.2016г., в частта за финансиране на
местните дейности както следва:
1.1. Приема компенсирани промени по
ЕБК по приходите и увеличава планът на
приходната част със сумата 31 045 лв.,
съгласно приложение № 3, колона 7;
2.2. Приема компенсираните промени
по планът на разходите по дейности, групи
и функции, и по ЕБК и увеличава планът
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на разходната част със сумата 31 045 лв.,
съгласно приложение № 4, колона 7;
3. Задължава кмета на община Дългопол
да извърши необходимата актуализация
по разходните подпараграфи в местните
дейности до размера на уточнения план,
съгласно приетата актуализация.
4. Приема информацията за касовото
изпълнение на бюджета към 30.06.2016 г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев - Кмет на Община
Дългопол, относно: Актуализация планът
на капиталовата програма през 2016г. по
източници на финансиране.
С 15 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21,
ал. 1 т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 140, ал 5 от
Закона за публичните финанси, Общински
съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 11 – 9
1. Одобрява компенсираните промени
и приема актуализираната капиталова
програма по източници на финансиране,
съгласно Приложението.
2. Възлага на Кмета на Община Дългопол да извърши необходимите действия свързани с изпълнението на т. 1 от
Решението.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка
от Георги Георгиев - Кмет на Община Дългопол, относно: Разглеждане и утвърждаване
на направените разходи за командировки
от Кмета на общината и от Председателя
на Общински съвет за периода 01.04.2016г.30.06.2016г.
С 14 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 8, ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната
и чужбина и чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,
Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 11 – 10
1. Утвърждава изразходваните средства
за командировки в страната и чужбина към
30.06.2016г. както следва:
На Георги Георгиев командировки в
страната - 498,24 лв.;
На Злати Златев командировки в чужбина - 524 лв.;
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Георги Георгиев – кмет на
Община Дългопол, относно: Заявления за
еднократна помощ.
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 11 – 11 - 1
1. Отпуска еднократна помощ на Ангелина Колева Тодорова – жител на с. Цонево,
в размер на 200 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
Гюлейдин Кязим – общински съветник:
Аз ще предоставя 100 лв. лични средства
за лечението на Ангелина Тодорова от с.
Цонево.
Даниела Костадинова – общински съветник: Аз също ще предоставя 100 лв.
лични средства за лечението на Ангелина
Тодорова от с. Цонево.
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 11 – 11 - 2
1. Отпуска еднократна помощ на Атанас
Жечев Великов – 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.
Маринка Иванова – общински съветник:
Аз ще предоставя 100 лв. лични средства за
лечението на Менча Жечева от гр. Дългопол.
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 11 – 11 - 3
1.Отпуска безвъзмездно 3м3 дърва за
огрев на Хатидже Юмер Бейтула – жител
на с. Медовец.
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.23 от ЗМСМА, Общински съвет –
Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 11 – 11 - 4
Отлага за разглеждане на следващото
заседание на ОбС- заявление с вх. № 94002244/04.07.2016 г. от Марийка Атанасова
Димитрова от гр. Дългопол.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21,
ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет –
Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 11-11-5
Отказва да отпусне еднократна помощ
на:
1. Заявление с Вх. № 9400-2954/14.07.2016
г. от Гергина Атанасова Меракиева с адрес
гр. Дългопол, ул. „Гроздьо Желев“ № 13.

5

● Сборна група ПИГI- (I –III клас ) - 27 уч.
● Сборна група ПИГII- (V–VIII кл. ) - 27 уч.
2.ОУ „Христо Ботев” с. Цонево:
● Маломерни паралелки – VIІб - 14 уч.
3. СУ „Назъм Хикмет” - с. Медовец
● Маломерна паралелка – IIІ клас – 11 уч.
● Маломерна паралелка – V клас – 15 уч.
● Маломерна паралелка – VI клас – 14 уч.
● Маломерна паралелка – VII кл. – 13 уч.
● Маломерна паралелка – VІII кл. – 14 уч.
● Маломерна паралелка – X клас – 13 уч.
● Маломерна паралелка – XII кл. – 11 уч.
● Маломерна паралелка – IХ клас – 12 уч.
4.ОУ „Васил Левски” - с. Поляците:
● Слята паралелка – VІ–VIII клас -15 уч.
● Маломерна паралелка – I – 12 ученици
● Маломерна паралелка – II – 13 ученици
● Маломерна паралелка – III - 13 ученици
● Маломерна паралелка - V клас – 13 уч.
● Маломерна паралелка – VII кл. – 10 уч.
● Сборна група ПИГ - (I–II клас) -25 уч.
● Сборна група ПИГ- (III, V клас) - 25 уч.
● Сборна група ПИГ - (VI, VII,VIII кл.) 25 уч.
5. ОУ „Митко Палаузов” - с. Лопушна:
● Слята паралелка – ІII–IV клас - 13 уч.
● Слята паралелка – VIІ – VIII клас - 14 уч.
● Маломерна паралелка – II клас – 14 уч.
● Маломерна паралелка – VI клас – 10 уч.
● Сборна група ПИГ- 1 група (II, III, IV
клас) - 27 ученика
● Сборна група ПИГ- 2 група (VI, VII,VIII
клас) -24 ученика
6. СУ „Св. Климент Охридски ”, гр.
Дългопол:
● Маломерна паралелка – ІIIб кл. – 14 уч.
● Маломерна паралелка – X в кл. – 15 уч.
● Маломерна паралелка – XI в кл. – 15 уч.
● Маломерна паралелка – XIIб кл. – 15 уч.
7. НУ „Иван Вазов”, гр. Дългопол:
● Маломерна паралелка – ІIIа кл. – 16 уч.
ПРОТОКОЛ №12
● Маломерна паралелка – III б кл. – 12 уч.
от заседание на Общински съвет – Дъл● Маломерна паралелка – IV а кл. – 16 уч.
гопол, гр. Дългопол, 25.08.2016 г.
● Маломерна паралелка – IV б кл. – 14 уч.
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Питания и предлоII. Дофинансира училищата, както
жения от граждани.
следва:
Зл. Златев – Предс. на ОбС: Към на1. ОУ „Васил Левски” с. Поляците – 9976
стоящия момент няма постъпили питания лв. за 23 ученици – маломерни паралелки .
от граждани.
и 3 ученици – смесена паралелка
ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от
2. ОУ „Митко Палаузов” с. Лопушна – 8256
Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, лв. за 10 ученици – маломерни паралелки
относно: Формиране и дофинансиране на и 7 ученици – смесена паралелка.
маломерни и слети паралелки за учебната
III. Поради недоказана необходимост,
2016/2017 г.
не дофинансира училищата, както следва:
С 16 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪР1. СУ „Назъм Хикмет” с. Медовец
ЖАЛ СЕ” – 0, на основание на разпоредбата
2. ОУ „Христо Ботев” с. Партизани
на чл.21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, вр.
3. ОУ „Христо Ботев” с Цонево
чл.11, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, ал. 3, т. 2 и ал.
4. СУ „Свети Климент Охридски ”, гр.
4, ал.5,т.2 от Наредба № 7 / 29.12.2000 г. / Дългопол
изм. и доп. ДВ бр.75 / 24.09.2010 г., за оп5. НУ „Иван Вазов”, гр. Дългопол
ределяне броя на паралелките и групите и
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка
броя на учениците и децата в паралелките
и групите на училищата, детските градини от Георги Георгиев – Кмет на община
и обслужващите звена, Общински съвет – Дългопол, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за записване,
Дългопол прие:
отписване и преместване на децата в
РЕШЕНИЕ 12 – 2
I. Утвърждава маломерни и слети пара- Предучилищна възраст в общинските
лелки в общинските училища, както следва: детски градини и общинските училища
1.ОУ „Христо Ботев” - с. Партизани:
на територията на Община Дългопол на
● Маломерна паралелка – І клас – 10 първо четене.
Със 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗученици
● Маломерна паралелка – ІI клас – 13 уч. ДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21,
● Маломерна паралелка – ІII клас – 10 уч. ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с
● Маломерна паралелка – V клас – 17 уч. чл.59, ал.1 от Закона за предучилищното и
● Маломерна паралелка – VІ клас – 16 уч. училищното образование, Общински съвет
● Маломерна паралелка – VII кл. – 13 уч. – Дългопол прие:
● Маломерна паралелка – VIII кл. – 13 уч.
Следва
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Родова среща в с. Дебелец

Ти, Дебелец, посрещни
зората,
язовира погали с ръце,
да преливат от любов
сърцата,
мило мое, родно ми селце.
Прекрасен августовски
ден, ден на спомени, радост, тъга и сълзи, за срещи с роднини, приятели,
съученици. Населението
на село Дебелец навремето
е било смесено, задружно
са живеели християни и
мюсюлмани.
Буйните води на река
Луда Камчия са укротени в
язовир Цонево. През 1967 г.
се наложило 3 села да бъдат изселени – Аспарухово,
Голямо Делчево и Дебелец.
Хората от тях се заселили
по различни села и градове.
Някои от по-възрастните не
могли да понесат раздялата
с родното място и доста от
тях починали.
На 14 август се състоя

втората земляческа среща.
Хората се прегръщаха,
говореха и се питаха кой
кой е, тъй като много не
можаха да се познаят. Имаше литературно-музикална
програма от Аспарухово,
Дългопол, Тополи, Блъсково и Белоградец. Песните
се носеха из Коджа Балкан,
а танцьорите с майсторските си изпълнения възхитиха

присъстващите.
Присъствахме и на откриването на сезона на ловната
дружинка в с. Цонево с
председател Валери Драганов, което се състоя на
Фильовата чешма. Мястото
беше прекрасно. Гората шумеше и пееше своята песен,
а водата от двата чучура
течеше кротко и кристално
чиста. Впечатлени бяхме

Групата за автентичен
фолклор при читалището
и танцов състав „Ченгенско хорце“ с ръководител
Росен Русев взе участие
в националния фестивал
„Фолклорен извор“ в с.
Царевец, община Свищов, на 7 август. Групата
се представи с няколко изпълнения, обичая
„Засев“ и индивидуални
изпълнения. Танцовият
състав при читалището публиката.
Компетентното жури с
също се представи с няколко танца. Всичи учас- председател Юлия Цантници обраха овациите на кова – директор на БНР,

Даниел Спасов – народен
певец и водещ на предаването „Иде нашенската
музика“, Гуна Иванова –

от духа и организацията на
дружинката. Почти всички
бяха със своите съпруги,
деца, внуци и правнуци.
Оркестър за народна музика свири за мало и голямо,
а народната певица Елена
Гочева от с. Тополи поздрави всички присъстващи
ловджии.
Благодарим на кмета
на общината, на Росица
Георгиева – отговорник обществен ред в с. Дебелец,
на спонсорите КСМ „Иса
Сали” чрез Хамди Билял, на
хората, които се погрижиха
за подготовката на терена
– Тодор Георгиев, Неделчо
Петков, Надя Тодорова,
Златка Радева, Нежиля
Юмер и др.
Моля Ви, помагайте на
хората, които осъществяват
тези срещи, за да върнат
духа и запазят спомените
за родния край и в идните
години.
Иванка Русева
с. Тополи, 14.08.2016 г.

Наши състави спечелиха 2 златни и сребърен медал от Царевец

народна певица, Силвия
Хачерян от министерството на културата, Генчо
Генов – кмет на община
Свищов, и Димитър Манов – хореограф, наблюдаваха представянето на
всички колективи. След
обсъждане с протокол от
фестивала журито реши
да се завърнем с 2 златни,
сребърен и бронзов медал, грамоти и дипломи
за отлично представяне. Благодаря на всички
участници за достойното
представяне.

БРОЙ 3, август 2016 г.
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Благородна кауза
спасява 4-годишния Емо
Благородна кауза, инициирана от Дияна Великова
и Кристина Станева, обедини хората от общината
– спасяването на едно 4-годишно дете, което има едно
от най-тежките заболявания
–тумор на костния мозък. На
12.08.2016 г. те организираха
благотворителен концерт за
набиране на средства, с които Емо да бъде прегледан
и да се изготви оферта за
лечението му в Германия.
От концерта, благотворителния футболен турнир ,
дарителските кутии и лични
средства на семейството
сумата бе събрана и Емо
и неговата майка заминаха
за Германия. Но за огромно
съжаление, Емо не бе одобрен от Фонда за лечение на
деца в чужбина и неговото

лечение не бе започнато.
Сега той и майка му се намират в клиника „Анадолу” в
Истанбул, Турция, и неговото
лечение там зависи изцяло
от финансите на семейството, които не могат да го покрият. В момента лечението
е започнато, като на Емо му
е направено първо вливане,
което струва 10 000 евро. За
пълния курс на лечението ще
са необходими поне 5 вливания, които може да се платят
на отделни етапи. Затова
набирането на средства за
лечението на Емо продължава. Приканваме всички,
които могат да помогнат, да
дарят частица надежда за
спасяването на Емо, като
пуснат дори и малка сума в
дарителските кутии или на
дарителската сметка:

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

Ето начините, с които можете да ни помогнете:
1. Превод по дарителска сметка в Райфайзенбанк:
IBAN BG41RZBB91551007400206 BGN
BIC RZBBBGSF
Титуляр: Емил Ангелов Каров
Сметка: в лева (всички парични средства които се
преведат в друга валута, в банката автоматично се превръщат в лева/
2. Превод чрез PayPal: birityyy@abv.bg
3. Поставяне на дарителски кутии
4. Организиране и съдействие за организирани на
всякакви благотворителни прояви.
5. Включване в благотворителният базар в групата за
Емо https://www.facebook.com/groups/dabudemhora/?fref=ts
За връзка с майката на Емо: Бистра Кирчева https://
www.facebook.com/bistra.karova
БЛАГОДАРИМ ВИ ОТ СЪРЦЕ ЗА ПОДКРЕПАТА!!!
С ВАС СЕ ЧУВСТВАМЕ ПО-СИЛНИ!!!
ВСЯКО ЛЕВЧЕ НИ Е ВАЖНО!
КАПКА ПО КАПКА, ВИР СТАВА!

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

8

БРОЙ 4, септември 2016 г.

Кушии и борби белязаха
празника на гр. Дългопол

По традиция и тази година
за празника на град Дългопол бяха проведени конни
състезания в дисциплината гладко надпрепускване
за коне от ЧАП. Макар че
нашият празник е в края
на беговия сезон, в състезанията се включиха коне
и състезатели от следните
области: Варна, Шумен,
Силистра, Бургас, Разград
и Плевен. Конете и състезателите от ККС „ Д. Милев”,
макар че не успяха да вземат
първо място, се класираха
достойно и в шестте гонки,
като заеха две 3-ти и три 2-ри
места. Повечето класации
бяха спечелени от професионалния жокей Себайдин
Саидов, който е в топ 10
на жокеите в България.
Основна заслуга за професионалното провеждане на
състезанията имат добрият
награден фонд, осигурен от
Община Дългопол в лицето

на кмета Георги Георгиев,
както и присъствието на съоръжението „Старт машина,
допринасящо за европейския облик на състезанието.
За най-атрактивната гонка
– дестинация 3200 м, спечелена от кон Акита – собстве-

ност на Андон Андонов от с.
Бозвелийско допълнително
бе връчено теле от местна
арендаторска фирма СД“
Михалеви 61 и сие“. От
името на организационния
комитет искам да благодаря на всички фирми, които

се включиха в обработката
на пистата, а именно: ЗК
„Пантекс”, ЗК „Адмирал”, ЗК
„Марина гардън” и фирма
ФЪЦ – ЕООД.
Добромир Василев
Председател на ККС
„Д. Милев” – гр. Дългопол

По случай празника на
град Дългопол се проведе
турнир по борба за деца.
В него стартираха над 130
млади състезатели от 16
клуба в страната, както и
гости от Молдова. Участва и
националният ни отбор за кадетки, воден от петкратната
световна шампионка Станка
Златева. Гости на турнира

бяха също бронзовата ни
олимпийска медалистка
Елица Янкова, олимпийският шампион Хасан Исаев,
световният първенец Николай Паслар, европейският
шампион Стоян Добрев,
последният световен шампион на България в тежка
категория Марин Герчев и
др. Присъстващите имаха

удоволствието да се снимат
с известните гости, а кметът
на общината Георги Георгиев
получи от Станка Златева почетен плакет на БФБ. Много
емоции предизвика надпреварата при момчетата, където се бори Илиян Паслар.
Той стана първи в категория
до 66 кг и спечели приза за
най-перспективен млад бо-

рец. Отборът от Партизани
, който представи общината
ни, игра в 8 финала и завоюва 4 златни, 4 сребърни и
3 бронзови медала.
Спортен клуб по борба – с.
Партизани, изказва своята
благодарност към кмета на
общината за оказаната подкрепа по организирането на
турнира.

