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Мустафа Исмаил, кмет на с. Медовец:

Заповядайте в Медовец на
автентични турски сватби
Интервю на 2-3 стр.

Екология

На 25 септември т.г. кметът на община Дългопол
Георги Георгиев и председателят на ОбС – Дългопол,
Злати Златев участваха в работна среща с министъра
на околната среда и водите Ивелина Василева, на която
се поставиха и обсъдиха проблемите на общината в областта на екологията – нерегламентираните сметища,
изграждане на комбинирана инсталация за сепариране и
компостиране на битови отпадъци в гр. Дългопол и др.

Скъпи съграждани,
На 1 ноември – Деня на народните будители,
отдаваме почит на редица известни българи,
посветили живота си на пробуждането, самосъзнаването и духовното израстване на българите
като единен народ и нация.
Нека с ежедневните си усилия да продължим
делото им, да съхраним българското духовно
и културно наследство, патриотизма и вечния
стремеж на народа ни към знания и движение
напред.
Честит празник уважаеми учители, дейци на
просветата и културата и на всички, които се
чувстват продължители на великата традиция!
Георги Георгиев, кмет на община Дългопол

Будителите днес

1 ноември е Ден на народните будители – празник на националното самочувствие и съзнание, празник на българския
дух, стъпил върху основите на славното минало. Когато се запитаме кои хора наричаме будители, в съзнанието ни изплуват
имената на Паисий Хилендарски, Васил Левски, Софроний
Врачански, Петър Берон и редица други имена, прославили
се с делата си. В своята история Паисий изрича: “Българино,
знай своя род и език“, Чинтулов ги зове ”всички на оръжие”, а
Ботев открива че “тоз, който падне в бой за свобода, той не
умира“. Словото, което изрича Левски е: “Ако спечеля, печели
цял народ, ако загубя, губя само себе си“. На такива велики
личности ние всички отдаваме почит и поклон.
Има ли и днес будители?
Определението за „будител“ е човек, който през целия
си живот активно популяризира и извежда в приоритет знанието за националната история и правилната употреба на
майчиния език, както и преклонението към родната култура
и национален дух.
Днешните будители са художниците, писателите, будните
журналисти, артистите, с една дума творците, които със своя
продукт пробуждат най-човешкото у човека: душата, ума и
интелекта. Будителите са хората, които продължават да се
занимават с просвета, творчество, история.
За мен лично най-достойни да се нарекат съвременни будители са нашите учители. Учителите са хората, които ни учат
на знание, на това да опознаваме света около нас. Запознават
ни с трудностите на живота и ни помагат да ги преодолеем.
Те ни пробуждат с първия учебен звънец и всяка година след
удрянето му продължават да ни карат да проглеждаме, стараят
се да ни научат, какво е отвън – в реалния живот. Учат ни да
бъдем пълноценни за себе си и за света, в който живеем, да
израстваме като възпитани и съвестни граждани.
Затова за мен те са едни от най-славните будители на
съвремието ни. Тези, които някога са имали уважение, слава
и преклонение от народа и което сега им липсва. Аз съм им
много благодарна, защото без тяхна помощ щяхме да бъдем
необразовани, нямаше да можем да четем и пишем. Учителите
с пълно право са достойни да се нарекат съвременни будители.
Всеки, който е готов да разпространява и поддържа огъня на просветата, културата и духовността е будител. Нека
учителите да продължат да учат децата, учените да правят
наука, писателите да пишат своите книги, изследователите да
изследват необяснимото, нека всеки от нас стане будител –
така, както може. В духа на днешния ден, на днешния празник
ви призовавам – не чакайте такъв да се роди, а бъдете един,
бъдете будител!

Мелиса Ферхан, 7а клас

2

БРОЙ 5, октомври 2016 г.

Мустафа Исмаил, кмет на с. Медовец:

Заповядайте в Медовец на
автентични турски сватби
Визитка

Роден е 1970 г. в Провадия. Учил и живял в с. Поляците. От 1992 г. живее в с. Медовец. Завършил е
Техникум по химия във Варна. Бил е 2 мандата кмет
на с. Медовец (1999-2007 г.) и 2 мандата общински съветник в ОбС-Дългопол (2007-2015 г.). Женен, с 2 деца.
- Г-н Исмаил, вече тече
Вашият трети мандат като
кмет на с. Медовец. Значи
проблемите на селото са
Ви доста познати. Каква
е разликата на този Ваш
мандат в сравнение с
предните два?
- Точно така. Разликата е
голяма. Предните мандати,
когато бях кмет, страната
ни не беше член на Европейския съюз. А сега вече
сме в него. Това е голямата
разлика. Финансирането от
програмите на ЕС ни докараха допълнителни средства
и стимули, за да работим
по-добре.
- Тогава кога Ви беше
по-лесно – тогава или
сега?
- Не съм сигурен да има
друга голяма разлика... Но
сигурно има, защото станахме малко повече европейци.
Обиколихме повече свят,
видяхме и хубави, и лоши
неща. За жалост, дали копираме хубавите неща или
не, това вече е друг въпрос...

- Има ли хора от селото,
които работят в Европа?
- Вече близо 400 човека
отиват на Запад на гурбет
да припечелят пари и да
се приберат обратно тук. В
селото живеят близо 1800
човека. Имаме един текстилен цех, който дава работа
на 50-60 човека, предимно
жени. Държавните институции – училище, кметство и
местен магазин.
- В такъв случай как е
безработицата тук?
- Безработица има. Търсим инвеститори да дойдат,
да видят, да инвестират
и да направят нещо, и да
работят тук.
- А вие какво можете да
им предложите?
- Според мен или според
общината да речем – имаме
земеделски земи, които са
изгодни за паша на животни.
Едно време тук е имало овчарници, където са гледали
добитък около 6000 глави
овце са отглеждани. Може
да се възроди производство-

то на овце. Там да се заемат
хора. Все пак най-добре
инвеститорът може да каже
какво да се прави тук.
- Казахте, че в селото
живеят 1800 човека. Какъв
е възрастовият диапазон
на населението?
- Можем да кажем, че
преобладават младежите.
По-голямата част от тях са в
работоспособна възраст до
40-45 години. В училището
учат 150 деца, които са
местни. Ако броим и приходящите деца от съседните
села сигурно общо стават
около 200 ученици. В СУ
„Назъм Хикмет“ учат деца
до XII клас. Това е добре
за местните, защото които
нямат средства, децата им
учат тук.
- Как виждате основните
проблеми на селото в момента? И какви са начините за тяхното решаване?
- От 30 години в селото
не са ремонтирани улици.
Рушат се. Слагаме чакъл и
трошляк, който дъждовете
отмиват и свалят по централната част на селото.
Вече е належащо да почнем
да ги асфалтираме. Имаме
спечелен проект за 500 000
лева, който трябва вече да
бъде реализиран.
- Кои улици трябва да
се преасфалтират?
- Улиците ще се правят
Багер, осигурен от община Дългопол, почиства дерето
частично.
Проектът ще обна с. Медовец

хване 5 улици, които ще
бъдат асфалтирани. Но все
пак това е недостатъчно.
Ще трябват още поне още
2-3 такива големи проекта,
за да оправим всичко както
трябва.
Деретата ни са в окаяно
състояние. Трябва да се
почистят. Засега сме нямали наводнения, но 20-30
години те не са почиствани.
Изглежда е нямало средства в общините за такава
дейност. Но сега общината
ни отпусна един багер, с
който оправяме руслото на
дерето. Мисля, че нещата
тръгнаха. Полека-лека ще
се правят някои неща.
- Да, обаче миналата
година имаше наводнение в общинския център.
Видяхте какви проблеми
донесе водата на жителите на Дългопол...
- Да, ние ще се молим да
няма такива дъждове, но
все пак сме започнали да
взимаме мерки против това.
- Училището печелило
ли е някакви проекти?
- Можем да се похвалим,
че училището е санирано
миналата година. Направена е нова дограма и външна
изолация. Децата учат в
стаи, които се отопляват с
парно, а не с печки на дърва,
както беше преди.
- Имате ли спортни клубове в селото?
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- За съжаление, в началото на демокрацията сме
загубили стадиона на селото. Той е бил реституиран
на старите собственици на
земята. В момента сигурно
сме единственото село в
областта, което няма стадион. Въпреки мораториума
върху спортните имоти да
не се продават или раздържавяват, стадионът тук е
реституиран. Това би могло
да се поправи, но трябва
Общинският съвет да вземе
съответните решения и да
се преговаря със собствениците да си го върнем.
- Има ли друг общински
терен, който би могъл да
бъде отреден на стадион?
- За съжаление, имаме
общински ниви и терени,
но те са много отдалечени
от селото и не са удобни за
построяването на стадион.
Трябва да търсим начини
да си възстановим стария
или да заменяме държавни,
общински или частни земи.
- Вие имали ли сте разговори със собствениците
на земята, където е бил
стадионът?
- Имахме разговори с
тях, но те живеят в Турция.
Първоначално отказваха,
но постепенно позицията
им се смекчи. Да видим
дали новото ръководство на
общината няма да постигне
някакви добри резултати
в тези преговори. Ние ще
предложим ОбС да задели
някакви средства за връщане на стадиона в Медовец,
пък нека кметът на общината да води преговорите със
собствениците.
- А имате ли желаещи да
тренират футбол?
- Щом имаме толкова
млади хора тук, ще имаме
и отбор, но нека първо си
върнем съоръжението, пък
тогава ще направим и клуб.
- Как функционират култ урните инстит уции в
селото?
- Имаме читалище, към
него функционират групи за
пеене, танци. Печелят престижни награди от различни
фестивали.
- А има ли известен
човек, излязъл от вашето
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Старата джамия с дървеното минаре ще бъде ремонтирана
село?
приберат тук. Голямата част има една голяма джамия,
- Не се сещам за такъв... от гурбетчиите са нискоква- която е изградена с даможе би тепърва такъм чо- лифицирани строители, ако рения само от местните
век ще излезе оттук. Все пак в Дългополска община се хора. Тя не е достатъчно
да не забравяме за нашите привлекат инвестиции, те голяма. Ние, мюсюлманисъселяни Назифе и Шакир, биха се прибрали.
те, влизаме в джамията
- Сещам се за спортната предимно петъчните дни и
които загинаха по време на
т.нар. Възродителен процес база, която направиха в с. байрямите. Обещано ни е
през 1989 г. Ние казваме, че Аспарухово. Вие мислили вероятно от капиталовата
те са загинали за демокра- ли сте да изградите тук програма на общината
цията в България, а защо не нещо подобно с европей- да реставрираме старата
джамия. Говори се, че
и в цяла Европа.
ски средства?
- А как се чувстват вече
- Този спортен комплекс, когато се е основавало
хората в селото, спокойни тази база бихме искали да селото, от място са били
ли са?
я има и тук, за да развиваме изрязани дърветата и ма- Хората са европейци, спортна дейност. Понеже териалите за тази джамия
радват се на свободата, на имаме училище, през зимата и са я направили. Това ни
свободното придвижване. децата няма къде да играят задължава да я запазим
Имаме наши хора по цял физическо. Нямаме физ- като културен паметник,
свят – в Австралия, в Англия, културен салон. Ние още въпреки че имаме и нова.
Франция.
през 1999 г. имахме идея
- Ако, примерно, Ви
- Правите ли сбор, на за спортна зала към учили- попитат „Кажете нещо, с
който те да дойдат в село- щето, което не можахме да което да ни накарате да
то поне веднъж годишно? реализираме. Впоследствие дойдем в Медовец“, как
Как поддържате контакти се направи друг проект, ще ги поканите? Какво е
малко по-скъп, който също уникалното във вашето
с тях?
- Контактите вече са с пропадна. Иначе се радваме село?
- Заповядайте в Медовец
интернет. Технологиите на- на комплекса в с. Аспарухопреднаха. Те постоянно си во, но бихме искали и ние да на автентични турски сватидват лятото, когато вземат имаме такъв.
би, за да видите обичаи и
отпуските. Идват за сватби.
- Какво друго ви липсва традиции. На всяка сватба
- А хората, които отиват в Медовец като инфра- се събират хора от 2-3 села.
на гурбет из Европа, оста- структура?
Тези традиции са много
- Пътища, хубави спортни интересни за хора от други
ват ли там или се прибират
зали и съоръжения, другите етноси. Даже възнамерявав селото?
- Нашите хора не са тръг- неща си ги имаме.
ме училищното общежитие,
- В какво състояние е което се руши, да бъде
нали да остават из Европа.
направено като хотелче
Те се прибират и влагат джамията?
всичко припечелено в имо- Имаме една стара джа- и, когато ни дойдат гости
ти, в къщи, в коли и т.н. Не мия, която не си знае годи- заради сватба, да спят там.
смятам, че медовчани искат ните. Кметът на общината Защото нашите сватби са по
да се устроят на Запад. Ако Георги Георгиев предложи 2 дни. Правим ги предимно
има инвестиции в региона, да я реставрираме доня- лятото, защото в селото няако се отворят работни мес- къде, за да я запазим като маме зала, която да побере
та, сигурно повечето ще се куртурен паметник. До нея толкова гости.
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Решения на Общински съвет - Дългопол
РЕШЕНИЕ 14 – 2
1. Дава съгласие за кандидатстване
на община Дългопол с проект „Подмяна
и модернизация на уличното осветление
на територията на община Дългопол“
пред Национален доверителен екофонд
(НДЕФ), Инвестиционна програма за
климата;
2. Дава съгласие община Дългопол да
осигури съфинансиране от общинския
бюджет до 15 /петнадесет/ процента от
общия бюджет /възлизащ на 1 350 000
лв. без вкл. ДДС/ на проект „Подмяна и
модернизация на уличното осветление
на територията на община Дългопол“
пред Национален доверителен екофонд
(НДЕФ), Инвестиционна програма за
климата, в размер до 202 500 лв. без
вкл. ДДС;
3. Кметът на общината да възложи
изготвянето на технически проект за
прилагане на мерки за енергийна ефективност приети в доклада от енергийния
одит на стойност до 12 000 лв. /без ДДС/
на база на изготвен енергиен одит.
РЕШЕНИЕ 14 – 3
1. Дава съгласие за кандидатстване
с проектно предложение по процедура
за безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“.
2. Дава съгласие за създаване на
социална услуга Център за социална
рехабилитация и интеграция.
3. Дава съгласие за адаптиране и
оборудване на работно помещение за
лица с увреждания - частна общинска
собственост Акт №103/11.11.1999 г.
4. Предоставя за времето на изпълнение на проекта и със срок до одобряване
на окончателния доклад по проекта
помещения, находящи се в гр. Дългопол
в обект Комплекс за здравеопазване с
АОС № 61/10.10.2011 г. находящи се в
УПИ с идентификатор 24565.502.1830 и
помещение находящо се в гр. Дългопол в
кв. 54 парцел І по Акт №103/11.11.1999 г.
РЕШЕНИЕ 14 – 4
1. Община Дългопол да кандидатства
с проект „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа, община
Дългопол:
І. Общински път SHU1137 /II-73/ Веселиново-Граница общ. (Смядово- Дългопол)-Поляците-Партизани /III-7301/ от
км 9+700 до км 13+902
ІІ. Общински път VAR 3193 /SHU1137,
Поляците-Партизани/- Медовец от км
0+000 до км 1+008
І І І . О б щ и н с ки пъ т VA R 1 2 2 2 /
III-904,Бързица-Провадия/Бозвелийско- граница общ.(Провадия-Дългопол)
-Величково-Цонево-Сини вир от км
9+300 до км 10+120
ІV. Общински път VAR 2199 /III-208,

Провадия- Дългопол/-Рояк от км 0+000
до км 0+502
V. Общински път VAR 2190 /III-208,
Дългопол- Комунари/-Боряна-Сладка
вода от км 0+000 до км 0+910
VІ. Общински път VAR 3194/III-2083,
Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/III208/от км 0+000 до км 0+200
VІІ. Общински път VAR 3198 /
VAR3194,Сава-Красимир/ -Дългопол/III208/ от км 0+431 до км 1+500“ по реда на
Наредба за прилагане на подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.
2. Общински съвет Дългопол декларира, че дейностите, включени в проект
„Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа, община Дългопол:
І. Общински път SHU1137 /II-73/Веселиново-Граница общ. (Смядово- Дългопол)-Поляците-Партизани /III-7301/ от км
9+700 до км 13+902
ІІ. Общински път VAR 3193 /SHU1137,
Поляците-Партизани/- Медовец от км
0+000 до км 1+008
ІІІ. Общински път VAR 1222 /
III-904,Бързица-Провадия/Бозвелийско- граница общ.(Провадия-Дългопол)
-Величково-Цонево-Сини вир от км
9+300 до км 10+120
ІV. Общински път VAR 2199 /III-208,
Провадия- Дългопол/-Рояк от км 0+000
до км 0+502
V. Общински път VAR 2190 /III-208,
Дългопол- Комунари/-Боряна-Сладка
вода от км 0+000 до км 0+910
VІ. Общински път VAR 3194/III-2083,
Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/III208/от км 0+000 до км 0+200
VІІ. Общински път VAR 3198 /
VAR3194,Сава-Красимир/ -Дългопол/
III-208/ от км 0+431 до км 1+500“ съответстват на приоритетите на Общински
план за развитие на Община Дългопол
за периода 2014-2020.
3. Община Дългопол се задължава да
спазва законодателството в областта на
държавните помощи при сключване на
договор за предоставяне на финансова
помощ за проект „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа,
община Дългопол:
І. Общински път SHU1137 /II-73/Веселиново-Граница общ. (Смядово- Дългопол)- Поляците-Партизани /III-7301/ от
км 9+700 до км 13+902
ІІ. Общински път VAR 3193 /SHU1137,
Поляците-Партизани/- Медовец от км
0+000 до км 1+008
ІІІ. Общински път VAR 1222 /
III-904,Бързица-Провадия/Бозвелийско- граница общ.(Провадия-Дългопол)
-Величково-Цонево-Сини вир от км
9+300 до км 10+120

ІV. Общински път VAR 2199 /III-208,
Провадия- Дългопол/-Рояк от км 0+000
до км 0+502
V. Общински път VAR 2190 /III-208,
Дългопол- Комунари/-Боряна-Сладка
вода от км 0+000 до км 0+910
VІ. Общински път VAR 3194/III-2083,
Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/
III-208/ от км 0+000 до км 0+200 VІІ.
Общински път VAR 3198 /VAR3194,Сава-Красимир/ -Дългопол/III-208/ от км
4. Упълномощава Кмета на Община Дългопол да предприеме всички
действия във връзка с кандидатстване
с настоящият проект
РЕШЕНИЕ 14 – 5
1. Към Решение №12-12/25.08.2016г.
се добавя нова т.3 - Дейностите, включени в проекта съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие
на Община Дългопол.
2. Към Решение №12-13/25.08.2016г.
се добавя нова т.3 - Дейностите, включени в проекта съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие
на Община Дългопол.
РЕШЕНИЕ 14 – 5
1. Към Решение №12-12/25.08.2016 г.
се добавя нова т.3 - Дейностите, включени в проекта съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие
на Община Дългопол.
2. Към Решение №12-13/25.08.2016 г.
се добавя нова т.3 - Дейностите, включени в проекта съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие
на Община Дългопол.
РЕШЕНИЕ 14 – 6
Не дава съгласие да се измени рег.
план на с. Лопушна одобрен със Заповед № 2010/16.12.1987 г., в частта си на
УПИ І-озеленяване и УПИ ІІ-общ. в кв.16
с целприсъединяване на УПИ І-„озеленяване” (или на част от него) към УПИ
ІІ-общ. В кв.16.
РЕШЕНИЕ 14 – 7
1.Дава съгласие да се измени кадастралния план на с.Рояк по начина
указан в приложения към заявление с
вх. № 9400-2114 / 20.06.2016 г. проект за
изменение на имотната граница между
имоти 196, 197 и 223, като:
- 62 кв.м. от имот № 196 (собств. на
Община Дългопол) да се приобщят към
имот № 197 (собств. на Анита Асенова
Имамова, Сами Хасанов Мустафов и
Ерхане Хасанова Мустафова като наследници на Асен Митев Имамов)
- 99 кв.м. от имот № 197 (собств. на
Анита Асенова Имамова, Сами Хасанов
Мустафов и Ерхане Хасанова Мустафова като наследници на Асен Митев
Имамов) да се приобщят към имот №
196 (собств. на Община Дългопол)
- 94 кв.м. от имот № 223 (собств. на
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Ерхане Хасанова Мустафова) да се
приобщят към имот № 196 (собств. на
Община Дългопол)
2. Упълномощава кмета на Община
Дългопол да сключи:
- Договор с Ерхане Хасанова Мустафова за дарение на собственост, с който
същата да дари на Община Дългопол 94
кв.м. идеална част от собствения си имот
с планосн. № 223 вкл. в УПИ ІІІ кв.18.
- Договор с наследниците на Асен
Митев Имамов за замяна на собственост,
с който Община Дългопол прехвърли на
насл. на Асен Митев Имамов 62 кв.м.
идеална част от имот с планосн. № 196
вкл. в УПИ ІІІ кв.18 срещу задължение
на същите да прехвърлят на Община
Дългопол 99 кв.м. идеална част от
собствения си имот с планосн. № 197
вкл. в УПИ ІІІ кв.18.
РЕШЕНИЕ 14 – 8
1.Общински съвет - гр. Дългопол, дава
на „Пантекс Агро” ЕООД разрешение за
изработване на Подробен устройствен
план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на
поземлен имот № 040102 с площ 4403
кв.м. (образуван от бивши имоти 040073
и 040072), находящ се в землището на
гр. Дългопол, обл. Варна, местност „Табаната” във връзка с промяна предназначението му от земеделска земя /нива/ в
терен за складова база за съхранение на
селскостопанска продукция и селскостопански инвентар, с устройствен режим
на предимно производствена зона с
преобладаващи складови функции (Пп1)
и одобрява задание за изработване на
План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот № 040102 в землището на
гр.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 сградата на Община
Дългопол 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.
РЕШЕНИЕ 14 – 9
1. Общински съвет - гр. Дългопол,
дава на Станчо Петков Кръстев разрешение за изработване на Подробен
устройствен план - План за регулация
и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен
имот с идентификатор 00789.30.549 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 имот за
неземеделски нужди – за обществено
обслужване и одобрява задание за
изработване на План за регулация и
застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен
имот с идентификатор 00789.30.549 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.
РЕШЕНИЕ 14 – 10
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
РЕШЕНИЕ 14 – 11
Приема Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет - Дългопол
за периода 01.01.2016 – 30.06.2016 год.
съгласно приложение №1.
РЕШЕНИЕ 14 – 12
Актуализира списък на длъжностите и
лицата с право на транспортни разноски
от местоживеене до месторабота и обратно както следва:
№ Име и фамилия - Заемана длъжност - маршрут
1 Исмигюл Ахмед Селим - Мл.експерт
КСМД - Цонево-Дългопол-Цонево
2 Хамди Хасан Хамди - Мл.експерт
ТУ - Цонево-Дългопол-Цонево
3. Бедрия Беямил Мустафа - Рецепционист към СБ и СВ - Партизани-Аспарухово-Партизани
4. Назифе Мехмед Бекир - Мед. сестра - Медовец – Поляците - Медовец
5. Зелиха Ахмедова Аптраманова Учител - Партизани-Дългопол-Партизани
РЕШЕНИЕ 14 – 13 – 1
1.Отпуска еднократна помощ на
Петър Кръстев Кръстев – жител на гр.
Дългопол, в размер на 100 лв.
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2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 14 – 13 – 2
1.Отпуска еднократна помощ на Неделчо Неделчев Неделчев – 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 14 – 13 – 3
1.Отпуска еднократна помощ на
Ембие Хасан Мехмед – жител на с. Поляците, в размер на 200 лв. Сумата да
бъде изплатена на Хасан Ембие Хасан.
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 14 – 13 – 4
1.Отпуска еднократна помощ на
Мехмед Исмаил Лятиф – жител на с.
Партизани, в размер на 100 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 14 – 13 – 5
1.Отпуска еднократна помощ на Руси
Аспарухов Крумов – жител на с. Камен
дял, в размер на 100 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 14 – 13 – 6
1. Отпуска еднократна помощ на Петрана Добрева Иванова – жител на гр.
Дългопол, в размер на 500 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 14 – 13 - 7
Отлага за разглеждане на следващото заседание на ОбС- заявление с вх.
№ 9400- 2584/03.08.2016 г. от Мехмед
Мехмед Али от с. Камен дял.
РЕШЕНИЕ 14-13-8
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1 . З а я вл е н и е с В х . № 9 4 0 0 3035/17.09.2016 г. от Микола Ахтирко с
адрес гр. Дългопол, ул. „Христо Ботев”
№ 36.
2 . З а я вл е н и е с В х . № 9 4 0 0 2996/14.09.2016 г. от Асен Радков
Живков с адрес гр. Дългопол, ул. „Съби
Дичев“ № 6
3 . З а я вл е н и е с В х . № 9 4 0 0 2980/12.09.2016 г. от Християна Матеева
Василева с адрес с. Комунари
4. Заявление с Вх. № ОС 216/09.08.2016 г. от Кезван Ахмед Осман
с адрес с. Поляците, ул. 2-ра № 47
5 . З а я вл е н и е с Вх . № 9 4 0 0 2896/02.08.2016 г. от Михаил Неделчев
Атанасов с адрес гр. Дългопол, ул. Пейо
Яворов № 9
6. Заявление с Вх. № 9400 - 2693 /
11.08.2016 г. от Стефан Христов Николов с адрес гр. Дългопол, ул. Алеко
Константинов № 3
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Благодарност

Благодаря на фирмите, които
ремонтираха детската ни градина

По случай откриването на
новата учебна година в ДГ
„Пролет“ искам да благодаря
на „Полекс“ ООД за дарения
дървен материал за смяна
на счупените пейки в двора на детската градина, на
„Феземи Тимбър Груп“ за предоставиян дървен материал
за кофраж за изграждане на
бетонна площадка за дървената беседка, на „Ескана“
АД за безплатно доставния
пясък за нуждите на детското заведение, на г-н Юмер
Вели Юмер за безплатното
му извозване и на г-н Григор
Григоров - за всички ремонтни дейности, благодарение
на които нашата градина
изглежда още по-красиво.
Всички те нееднократно са
помагали на детската градина за подобряване на материално-техническата база.
Освен от името на градината
изказвам благодарност и от
името на кметство Цонево
с кмет Недка Василева за
помощта, която изброените
фирми и лица са оказвали и
на селото. И тъй като 15 септември е един от най-хубавите празници за всички деца и
родители, използвам повода
да благодаря на ръководството на община Дългопол
с кмет Георги Георгиев и на
колегите от отдел „Образование“ за подкрепата и справянето с неотложни проблеми
в детската градина.
С уважение:
Цветанка Петрова,
директор на
ДГ „Пролет“ с. Цонево

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

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
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Свети Великомъченик ДИМИТЪР СОЛУНСКИ
На 26 октомври източно
православната Църква
чества паметта на „Св.
Вмчк ДИМИТЪР СОЛУНСКИ МИРОТОЧИВИ”.Свети Велкикомъченик Димитър Солунски Мироточиви
е роден през втори век
в град Солун, баща му,
управител на града, имал
в дома си стая с икона и
кандило. След смъртта на
родителите си Димитър
заел висок военен пост,
получил заповед да преследва християните. Но
той ги покровителствал.
Император Максимилиан, на връщане от поход
на Изток, спрял в Солун, поискал от Димитър
да се откаже от вярата
в Христа. Увещанията
били напразни, хвърлили
го в тъмница. Устроили
тържество в цирка. Лий,
прочут борец, приканил
осъдените християни на
борба и ги хвърлял там
в падина върху копия,
забити с острието нагоре.
Оръженосецът на Димитър, Нестор, изпросил разрешение от господаря си
да иде на борба - отишъл и
захвърлил Лий в пропастта. Затуй по нареждане на
императора Нестор бил
обезглавен, а Димитър прободен с копие на 26
октомври 306 г. На същия
ден, след като бил убит Св.

Великомъченик Димитър
Солунски, станало голямо земетресение в цяла
Гърция.
Християните запазили
мощите на светеца. След
като гоненията били прекратени, над лобното място и гроба на св. Димитър в
Солун бил построен малък

щите му св. Димитър бил
почитан като покровител
на гр. Солун. За мироточивите мощи на Св. Вмчк
Димитър се пише и през
Х век. Днес мощите на св.
Димитър се съхраняват
във великолепната базилика, издигната на мястото
на малкия храм. В деня на
неговата памет в Солун
се стичат поклонници от
цял свят. На този ден в
Храм Св. Вмчк ДИМИТЪР
СОЛУНСКИ в с. Арковна от 9,15ч. ще отслужа
Водосвет и Тържествена
Света Литургия за здраве,
успехи, благоденствие за
Българския народ. След
Светата служба в двора на
храма ще бъде раздаден
за здраве и осветена благодарствена жертва към
Бога (рибен курбан). ЗАПОВЯДАЙТЕ НА СВЕТАТА
СЛУЖБА. Имен ден имат
: ДИМИТЪР, ДИМИТРИ,
МИТКО, ДИМИТРА, МИТКА, ДИМО, ДИМЧО, ДРАГАН, ДРАГАНКА, ДРАГНИ,
ДРАГУША, ДИМКА, ДИМА,
храм. В него ставали много ДИМАНА, ДИМИТРИНКА,
чудеса. По-късно храмът ДИМИТРИНА, МИТА.
бил разширен и тогава
намерили нетленните осЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА
танки на мъченика. От ВСИЧКИ И БОЖИЕТО
тях потекло благовонно БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДА Е
миро и затова Църквата С ВАС
го нарекла Свети Димитър Мироточиви. Заради
26 октомври 2016 г.
чудотворната сила на моИконом Иван ИВАНОВ

Благодарствено писмо

Хиляди благодарности на екипа на д-р Киров, който ме оперира
Д-р Киров,

Пиша това писмо, а
то е напоено със сълзи. Сълзи не от болка и мъка, а сълзи от
радост. Вие върнахте
не само моя живот,
а и радостта в моето
семейство. Д-р Киров,
веднъж след дълга
ваша операция аз бях
дошла на преглед,
чувствах се неудобно,

притеснявах се, а Вие
се усмихнахте и ме
приехте, казахте: „Това
за мен е предизвикателство, това е моето
ежедневие.” Как да не
Ви се възхищавам, как
да не Ви боготворя. А
аз не знам как да Ви
се отплатя, как да Ви
благодаря. Д-р Киров,
ако можех звезди от
небето бих свалила и
в знак на благодарност

най-ярката от тях бих
Ви подарила. Понякога се питам ,докторе,
колко ли живота сте
спасили, на колко много хора радостта сте
подарили.
Братя и сестри, в онкологичната болница в
гр. Варна, кв. Аспарухово, работи и прави
чудеса всеки божи ден
д-р Киров. Той не само
е отличен онкохирург,

но и много добър човек.
И ако някой има нужда
от помощта му, нека го
потърси, аз съм сигурна, че ще Ви помогне.
Д-р Киров, пожелавам Ви много здраве
и покоряване на нови
и нови върхове във
вашата благородна
професия. Благодаря
на Господ, че Ви има и
че Вие ме оперирахте.
Радка от с. Боряна
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Септември бе изпъстрен с културни събития
Денят на Независимостта
- 22 септември, започна с
поклонение-ритуал за тези,
които са отдали живота си за
свободата и независимостта
на България.
В този ден клубът за народни танци “Ритми” при НЧ
„Н. Й. Вапцаров - 1896“ - гр.
Дългопол, с ръководител
Гинка Андонова участва в
седмото издание на фолклорния събор “Селото на
орехите пее” в с. Добрина.
Тази година съборът възроди традиционни моменти
от българската провадийска
сватба и свързаните с нея
ритуали, песни, танци, музика, словесен фолклор, носии
и реквизит.
От 18.00 ч. клубът участва
и в празничния концерт в гр.
Варна по повод 160 години
общонародно читалищно
дело. На концерта присъства
председателят на Съюза на
народните читалища Николай Дойнов, който поздрави
всички участници и им пожела огънят на творчеството и
на читалищното дело и дух
винаги да гори в тях. На ръководителя Гинка Андонова бе
връчена грамота и почетен
знак. За представянето си
колективът и ръководителят
бяха поздравени от Николай
Младежки клуб за народни танци “Ритми” при НЧ
„Н. Й. Вапцаров - 1896“ гр.
Дългопол с ръководител
Гинка Андонова се представи отлично на четвъртия
Национален фестивал на
любителското танцово
изкуство “Балканджийско
надиграване на хорото по
терлици” на 24 септември
в с. Поповци, Габрово.
На 24 септември женска
фолклорна певческа група
при НЧ „Н. Й. Вапцаров 1896“ гр. Дългопол участва
в мероприятията по повод
10 години “Ломски ритми”. Много аплодисменти
получиха участниците за
своето изпълнение.

Бинев. Концертът бе организиран с помощта на СНЧ
и подкрепата на община
Варна, Областна управа-Варна, Областен читалищен
съюз - Варна.

Дни на смеха в Каспичан

В шестото издание на международния фестивал “Майстори на шеговития къс разказ, Зевзек 2016” участваха
Калушка Василева и Мария Христова, които са не само
сладкопойни, но и сладкодумни.

