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Георги Георгиев, кмет на община Дългопол:

Основният приоритет в работата ми бе
финансова стабилизация на общината
Отчет на кмета за първата година от мандата му на 2-4 стр.

С песни, танци и футбол празнуваха в с. Аспарухово
На 15 октомври т.г. се проведе традиционният събор
на с. Аспарухово. Както всяка година, така и тази празникът беше отбелязан подобаващо и с богата спортна
и фолклорна програма. За
да се превърне празникът в
незабравим, искам да благодаря на всички добри хора,
които станаха спонсори за
осъществяването на всички
мероприятия. Най-малките
жители и гости на Аспарухово участваха в състезание
с велосипеди. Победителят
Красимир Димитров достойно завоюва първото место, а
негови подгласници станаха
Ивелин Милков и Кристиян
Колев. За всички участници
бяха осигурени награди, както и торбичка с лакомства.
Както малчуганите, така и
родителите се вълнуваха и
изразяваха своята емоция от
проведеното мероприятие.
Програмата ни продължи
пак в областта на спорта.
Футболистите ветерани превърнаха в невероятно зрелище футболната среща, която
изиграха с младежите на с.
Аспарухово. Победители в
мача бяха ветераните. За
достойното си представяне
двата отбора бяха наградени
със златни медали и парична
сума.
След футболната среща
нашият празник продължи с
много положителни емоции и
приповдигнато настроение,
което се пренесе в залата

на Спортния комплекс за
баскетболната среща между
женските отбори на Аспарухово и Дългопол. Те също
се представиха на ниво. И
двата отбора също получиха
парична награда.
Дойде ред да се събере
малко и голямо на централната част на селото,
където започна концертна
програма с участието на
Женска фолклорна група – с.
Аспарухово, КНТ „Ченгенско
хорце” – с. Аспарухово, КНТ
„Ритми” – гр. Дългопол, КНТ
„Ракла” – с. Цонево. Специален гост беше народната певица Силвия Димитрова от
с. Аспарухово, тв водеща и

част от „Космически гласове“
- гр. София. И за да завърши
празникът с много емоция и
дух в сърцето, наши гости
бяха представителен танцов
ансамбъл от НУФИ „Филип
Кутев” – гр. Котел, които изнесоха концертна програма
в продължение на два часа,
съчетана с много танци,
песни и музика. Благодаря
им от сърце, че приеха поканата и ме увериха, че и
за в бъдеще с удоволствие
ще се върнат отново в с.
Аспарухово.
След гостите на село Аспарухово бяха Иван Портних
– кмет на община Варна,
Георги Киров – кмет на об-

щина Дългопол, Мариана
Николаева – зам.-кмет на
община Дългопол, Кинка
Балинова – секретар на
община Дългопол, Злати
Златев – председател на
ОбС - Дългопол, както и
много други служители на
общинската администрация
и много общински съветници
от различни политически
партии.
Благодаря на всички участници, спонсори и гости за
незабравимия празник, който ще остане в сърцата и съзнанието на всеки присъствал
до следващата година.
Мария Христова
кмет на с. Аспарухово
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Георги Георгиев, кмет на община Дългопол:

Основният приоритет в работата ми бе

Уважаеми жители на
община Дългопол,
Измина една година от
момента, в който получих Вашето доверие, избирайки ме
за кмет на общината. Още в
предизборната си кампания
се ангажирах с провеждането на открито, диалогично
и честно управление. Като
част от него е и отчитането
на обещаното от мен пред
Вас – жителите на общината.
След шестмесечния отчет
от моето управление сега
представям и свършеното
през първата година от моя
мандат.
Един от основните приоритети в моята работа бе
постигане на финансова
стабилизация на общината
и ефикасно управление на
общинския бюджет. С цел
подобряване финансовото
състояние на общината и
запазването на общинските
земи успях да осигуря безвъзмезден заем от 1 милион
лева. С него изплатихме
дълга на общината, свързан
с възбрана на 1580 декара
общински земи, които щяха
да бъдат продадени на нищожни цени. С това изпълних едно от обещанията си,
които дадох пред Вас.
Предвид ограничените
средства на бюджета политиката на управление
на общината бе насочена
към търсене на различни

Георги Георгиев
възможности за привличане
на инвестиции за реализирането на проекти, свързани с
подобряване качеството на
живот на всички жители на
общината.

В ОБЛАСТТА НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА
ПОЛИТИКА

– Приключихме 3 проекта
по Програма за развитие на
селските райони;
– Шест обекта по Националния доверителен екофонд
– енергоспестяващи мерки в
2 здравни служби, 2 училища,
Градския исторически музей
и сграда А на общинска администрация;
– Изградена бе канализация и водопровод на 1100 м в
гр. Дългопол и допълнително
асфалтиране със собствени
средства на улиците – финансиращата програма позволява асфалтиране само в
траншеите;
– За превенция от наводненията бяха изработени

СУ „Назъм Хикмет” – с. Медовец

и монтирани 6 бр. саваци
и клапи по протежението
на дере, създаващо много
проблеми на живеещите в
близост, както и почистването и удълбаването му;
– Отново, след няколко
десетки години прекъсване,
е проходим подлезът под
жп линията и е почистено и
удълбано дерето на околовръстния път;
– Ремонт на подлез в с.
Величково с цел отводняването му от течащи води;
– Ремонт в гробищния
парк в гр. Дългопол – изграден навес, ремонтирана тоалетна, почистени гробища
и подравнен терен от 2 дка в
с. Боряна и с. Арковна;
– Извършихме подмяна на
покрива на общината и Общински съвет в сграда Б, на
служба пожарна и аварийна
безопасност, изолация на покрива и смяна на дограмата в
ЦДГ „Щастливо детство” – с.
Медовец;
– Монтирани са 2 нови
спирки – в ромската махала
и в с. Аспарухово;
– С участието на служители от общинска администрация и доброволци се проведоха 3 инициативи в духа на
кампанията „За чиста околна
среда” за почистване на
нерегламентирани сметища;
– Общински служители,
съветници и кметове от
община Дългопол отклик-

Здравна службас. Цонево

наха на инициативата за
почистване на връх Мусала
от строителни отпадъци;
– Закупени са 60 нови
метални контейнера за смет;
– Разширена беше територията на Местната инициативна група с присъединяване на община Смядово.
За новия програмен
период сме подготвили и
кандидатствали с:
– 3 проекта по Програма
за развитие на селските райони за рехабилитация на
общински пътища, улици и
подмяна на водопровод в с.
Аспарухово, с. Боряна и с.
Лопушна;
– Енергоспестяващо осветление на цялата територия на общината;
– Подмяна на главен водопровод и доизграждане на
канализационна мрежа в гр.
Дългопол;

ул. „Любен Каравелов“ в Дългопол
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финансова стабилизация на общината

– Изграждане на център
за социална рехабилитация и интеграция на деца и
възрастни;
– Подготвя се проектно
предложение по процедура
„Развитие на социалното
предприемачество” по ОПРЧР;
– Ще кандидатстваме и
за обновяване на спортната инфраструктура, зони
за отдих, детски площадки,
екопътеки и др.
В областта на социалните
дейности, услуги и програми:
– Изготвени 94 преписки
за еднократни помощи;
– Изготвена 1 преписка
за персонална пенсия към
Министерски съвет;
По програми за временна
заетост са назначени:
– „Старт на кариерата” – 2
лица;
– „Обучение и заетост на
младите хора” – 35 лица;
– „Заетост и обучение на
хора с трайни увреждания”
– 1 лице;
– НП „Клио” – 4 лица;
– Проект „Нови Хоризонти” – 2 лица;
– НП „Заетост и обучения
на хора с трайни увреждания” – 4 лица;
– Програма „Помощ за
пенсиониране” – 4 лица;
– „Регионална програма”
– 7 лица.
Продължава изпълнението проект „Независими живот
за хората в неравностойно
положение” на стойност
499 252,37 лв, по който се
обгрижват 68 потребители
от 51 лични асистенти и
домашни помощници.
– Осигурен е и специализиран автомобил с рампа
за хора с увреждания, на
стойност 44 800 лв.

– Топла храна е осигурена
за 230 човека в затруднено
материално положение по
програма за „Топъл обяд”,
„Обществена трапезария”
и „Домашен социален патронаж“.

АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ

– Успешно е преминат
първи контролен одит и
защитен стандарт на Системата за управление на
качеството ISO 9001:2008.
– Открито е изнесено
работно място на службата
по кадастъра и вече скиците
се заявяват и получават в
Информационния център на
общината;
– Запазихме работното
място на представителя на
НОИ;
– Благодарение на целенасочените усилия вече имаме самостоятелна Земеделска служба с допълнителни
2 работни места;
– Извършени са общо

публични общински вземания по чл.107 от ДОПК,
които са надлежно връчени
и по-голяма част от тях
са влезли в сила, 29 броя
искания за разсрочено плащане. Успешно започна и
принудителното събиране
с държавен съдебен изпълнител на първите предадени
длъжници.
Събраните задължения
от минали години са в границите на 25% от общата
сума, като най-висока отново
е събираемостта при данък
5447 бр. административни превозни средства.
услуги за 2015 г. и общо 6847
В ОТДЕЛ
бр. за 2016 г., което се явява
УСТРОЙСТВО НА
с 25% повече.

ОТДЕЛ „ДАНЪЧНИ
И НЕДАНЪЧНИ
ПРИХОДИ“

Към 31.10.2016 г. в отдел
„Данъчни и неданъчни приходи” са събрани приходи
в размер на 838 823 лв.,
представляващи приходи
от местни данъци и такса
битови отпадъци, при план
768 000 лв. – 109,22%., като
за същия период на миналата година са събрани 563
862,35 лв. – или с 274 961
лв. повече. За периода 01.
01.2016 г. – 31.10.2016 г. в
отдел „Данъчни и неданъчни
приходи” са:
– издадени 13 041 бр.
компютърни квитанции и обработени 3200 бр. платежни
документи;
– обработени 464 декларации по чл.14 от ЗМДТ
– имоти на физически и
юридически лица, 109 бр. декларации за освобождаване
от част от услугите за такса
битови отпадъци, 414 бр.
удостоверения за наличие
или липса на задължения и
декларирани данни и 103 бр.
патентни декларации;
– 5469 бр. данъчни оценки, което в сравнение със
същия период на миналата
година е с близо 3000 бр.
повече;
– Издадени са 163 бр.
Актове за установяване на

ТЕРИТОРИЯТА,
ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ,
ТУРИЗЪМ,
ЗЕМЕДЕЛИЕ И
ГОРИ

– Издадени скици - 265
бр.;
– Приети на експертен
съвет и одобрени инвестиционни проекти – 20 бр.;
– Разрешения за строеж
– 20 бр.;
– Разрешения за изработване на проекти за изменения на ПУП – 25 бр.;
– Одобрени ПУП - 16 бр.
и 8 бр. в процедура по одобряване;
– Удостоверения за въвеждане в експлоатация
– 14 бр.;
– Регистрирани технически паспорти на строежи
– 20 бр.;
– Удостоверения за търпим строеж – 32 бр.;
– Проведени експертни
съвети по устройство на
територията – 7 бр.;
– Заявления за изпълнение на услуги от СГКК – гр.
Варна – 147 бр.;
– Изплащане на суми за
имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2
от ЗСПЗЗ (т.н. БЕЛИ ПЕТНА)
– 42 бр. заповеди;
– Учредяване право на
ползване за срок от 10 години за поставяне на пчелин в
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земеделски имот, собственост на община Дългопол
– 1 бр.;
– Разрешителни за отрязване и изкореняване на дървета от земеделски имоти,
собственост на физически
и юридически лица – 7 бр.;
– Разрешителни за отрязване на дървета и кастрене
на клони в регулационните
линии на населените места
на територията на общината
– 16 бр.;
– Разрешения за удължено работно време – 15 бр.;
– Категоризация на заведения за хранене и развлечения – 5 бр.;
– Категоризация на места
за настаняване – 8 бр.;
– Съставени АОС – 671
бр.;
– Проведени публично
оповестени конкурси – 3 бр.;
– Проведени търгове с
явно наддаване за продажба на движимо имущество
(употребявани движими
вещи) – 18 бр.;
– Придобиване на имоти
– 3 бр.;
– Продажба на прилежащи терени по чл. 40, ал. 1 от
Наредба №4 с реализирано
право на строеж – 6 бр.;
– Прекратяване на съсобственост по решение
на Общински съвет – 1 бр.;
– Проведени търгове с
явно наддаване за отдаване
под наем на имоти в регулация – 1 бр.;
– Проведени търгове с
явно наддаване за отдаване под наем/аренда на
земеделски имоти – 51 бр.;
– Разрешения за ползва-

– Възстановихме детския
и мъжки футболен отбор ФК
„Камчиец 1945“:
– ФК „Камчиец 1945” - гр.
Дългопол – деца, родени
след 01.01 2005 г., участва
в първенство по футбол в
група „С”, Сезон 2016/2017,
организирано от БФС – ЗС
– Варна;
– ФК „Камчиец 1945”, гр.
Дългопол – мъже участва
в областното първенство
по футбол – мъже А2 група
на БФС ЗС – Варна, Сезон
2016/2017.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

не на общински зали (зала
„Младост”, зала на Общински съвет, зала в „Къща на
културата”) – 28 бр.;
– Удостоверения за признаване право на собственост по обстоятелствена
проверка – 63 бр.
Извършени са общо 1013
бр. услуги за 2015 г. и общо
1544 бр. за 2016 г., което се
явява 52% повече.

ОБРАЗОВАНИЕ

В областта на образованието са подготвени и приети от Общински съвет всички необходими наредби,
програми и мерки, касаещи
качеството на учебно-възпитателния процес, развитие на талантите и опазване
здравето на децата:
– Дофинансираме маломерни паралелки с цел
запазване на училищата в
малките села;
– Продължава традицията за връчване на награда
„Община Дългопол в сис-

темата на предучилищното
и училищно образование”.
– За любителите на книгата бе представена лично от
проф. Анчо Калоянов книгата му „Димитър Злочести и
Войводата Патрев”;
– Продължихме традицията с издаване на общински
вестник „Дългопол - вчера,
днес и утре”;
– Представено беше лятно кино – „Операция Шменти Капели” на 26.08.2016 г.;
– Съдействахме за организиране на благотворителен концерт за събиране
на средства за лечение на
малкия Емо.

СПОРТ

– Участие в аматьорска
мини футболна лига Б група;
– Участие в футболен
турнир „Каменица фен клуб”
– участие в квалификации;
– Първо участие в турнир, организиран от ММС
в гр. Аксаково – извоювано
2 място;

– Съвместно с Районен
център по трансфузионна
хематология – Варна, Медицински център – Дългопол,
организирани 2 кръводарителски акции на 16.12.2015
г. и 04.05.2016 г. В двете
кампании участие взеха 58
кръводарители. Община
Дългопол стимулира всеки
кръводарител с парични
средства в размер на 20
лева;
– Предоставена е субсидия за текуща дейност
на Медицински център 1
ЕООД, гр. Дългопол, в размер на 3500 лв.;
– На 21 октомври 2016 г.
в Националния антропологичен музей – София, беше
открита временна изложба
„Погребални практики в нашите земи от праисторията
до средновековието”. Наред
с другите музеи – Враца,
София, Видин и Перник,
участие взе и Историческият музей в гр. Дългопол
с керамични съдове от
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къснохалколитния некропол
„Сава – Цонево” и славянско
гърне - урна от ранно средновековния некропол при
Дългопол. Изложбата ще
продължи една година, след
което ще гостува и в музея в
Дългопол.
В резултат на цялостната политика на управление
на общината и въз основа
на представения анализ
можем да твърдим, че е
постигната финансова
стабилност с оглед на
представените изводи:
1. Изпълнението на бюджетните приходи е с 37,33
на сто повече спрямо предходния отчетен период.
2. Събираемостта на
собствените приходи от
началото на мандата е повишена с 46 % или в абсолютна
цифра приходите са повече
с 492 000 лв.;
3. От собствените приходи са заделени средства за
предварително финансиране на проекти по ОПРЧР
в размер на 126 110 лв.,
които до края на годината
ще бъдат възстановени от
Програмата.
4. От собствените приходи са преведени 271 000 лв.
повече спрямо предходния
период, като са изплатени

просрочени задължения за
отчисления по Закона за
управление на отпадъците
и всички просрочени данъци.
5. Изпълнението на бюджетните разходи е с 36 на
сто повече спрямо предходния отчетен период, което
се дължи на изплатените
просрочени задължения в
размер на 1 300 000 лв.
6. Поетите неразплатени

задължения са намалели с
85,61 % спрямо предходния
отчетен период или в стойностно изражение към момента те са приблизително
180 000 лв. при поети 1 248
000 лв.
7. Наличността на собствени приходи към 31.10.2016
г. е 404 000 лв., като общината няма генерирани просрочени задължения през
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първата година от мандата.
8. Относителният дял на
собствените приходи в общите приходи взема превес,
като за отчетния период той
е 53 на сто при относителен дял за същия период
на 2015 г. – 34 на сто. Т.е.
към 31.10.2015 г. приходите
за държавните дейности
заемаха 63 на сто от общите приходи, а собствените
приходи бяха 34 на сто.
Към 31.10.2016 г. данните
показват точно обратното.
Приходите за държавните
дейности заемат 47 на сто
от общите приходи, а приходите за местните дейности
заемат 53 на сто в общите
приходи.
В заключение искам да
Ви благодаря за доверието
и подкрепата, които срещах
от Ваша страна, и които са
критерий за оценката на
общинското управление.
Мнението на хората от общината е много важно за
мен, за успешната политика
за нейното развитие, затова
вратите на кабинета ми са
били винаги отворени за
гражданите дори и в дните, които не са приемни.
Надявам се с общи усилия
да превърнем община Дългопол в едно предпочитано
от младите хора място за
живеене.
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Министърът на младежта и спорта
Красен Кралев дари курбан на арковненци

С празнична литургия и
рибен курбан в Арковна бе
почетен празникът Димитровден. Десетки миряни
запалиха свещ за здраве и
благоденствие, след което
седнаха на обща трапеза.
Богослужението отслужи
отец Иван Иванов в присъствието на кмета на община
Дългопол Георги Георгиев,
зам.-кмета Мариана Николаева и кметския наместник
Мариана Христова.
По традиция на храмовия
празник се раздава курбан
на всички жители и гости на
селото. Обредната храна
бе осигурена от министъра
на младежта и спорта Красен Кралев, който е родом
от селото. Арковненци са
благодарни и от сърце му
пожелават много здраве, да
бъде все така упорит и да
постига всичките си цели!

Премина празникът на камчийския мед
Тази година за пети пореден път се проведе празникът на камчийския мед
– селски меден събор в с.
Аспарухово. Всяка година
изложителите на мед се
увеличават, а заедно с това
расте и интересът към меда
и пчелните продукти. В събора участваха 11 изложители
на пчелен мед, пчелна храна
и пчеларско облекло. Мотото
на събора „Всички заедно
да опазим пчелите – децата на слънцето” подсказваше незаменимата роля
на пчелните продукти като
храна и лекарство в нашия
живот. Съборът се проведе
с любезното съдействие на
община Дългопол, за което
пчеларите от сдружение
„Детелина” – с. Аспарухово,
и общинското пчеларско
дружество – Дългопол, сърдечно благодарят.
Донка Арбалиева
организатор
на медения събор
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Свети Николай Мирликийски Чудотворец
На 6 декември целият
християнски свят чества
паметта на Св. Николай
Мирликийски Чудотворец.
Св. Николай се родил през
втората половина на III в. в
Патара, град в малоазийската област Ликия. Още
от детски години той проявявал ония добродетели,
чрез които се прославил
пред Бога и човеците.
Когато стигнал юношеска
възраст, неговият чичо
Николай, епископ Патарски, уговорил родителите
му да посветят сина си на
служение Богу и скоро го
възвел в чин презвитер.
По време на ръкоположението епископът, изпълнен с пророчески дух,
се обърнал към народа и,
като посочил юношата, извикал: „Братя! Аз виждам
ново слънце, което изгрява над земята и обещава
утеха на всички скърбящи.
Блажено е стадото, което
ще го има за пастир, защото той ще приведе към истината заблудените овци,
ще ги пасе на пасбището
на благочестието и ще
бъде помощник на всички
страдащи!“. Целият живот
на св. Николай бил изпълнение на тия пророчески
думи: той не преставал
да помага на страдащите,
да защищава невинните,
да укрепява слабите със
словото на вярата. След
смъртта на родителите си
той употребил всичкото си
богато наследство за добри дела, стараейки се да
не го знаят тия, на които
правел благодеяния. Той
помнел Божията заповед да правим добро скришом
и да не търсим за него
светска слава.

Като достигнал дълбока старост, той починал
тихо и блажено, след
кратко боледуване на
6 декември 342 г. Тялото му било погребано в
катедралата на гр. Мир.
Неговите нетленни мощи
се оросявали от благовонно миро, от което получавали изцерение. През
времето на византийския
император Алексий I Комнин (1081-1118 г.) мощите
на свети Николай били
пренесени от гр. Мира в
гр. Бари, където се намират и сега. През 1087
г. започнал строежът на
прочутия храм на светителя Николай, който бил
завършен през 1139 г.
Град Бари се превърнал
в любим поклоннически
град за християните от
всички страни.
На този ден имен ден
имат: Николай, Никола,
Николина, Николинка,
Кольо, Колю, Николета,
Нено, Ненка, Нела, Нели.
Празник е още на банкерите и рибарите.

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Дългопол на основание чл.124б, ал.2 и ал.3 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № 117 / 14.11.2016 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството, с която е разрешено
на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД да изработи за своя
сметка Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект „Нова
въздушна електропроводна линия (ВЛ) 400 kV от п/ст „Варна” до п/ст
„Бургас”, представляващ елемент на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираната територия с начална точка ОРУ
400 kV на п/ст „Варна” до крайна точка п/ст „Бургас с трасе преминаващо през землищата на с. Цонево, с. Дебелец и с. Величково, обл.
Варна. Заповедта не подлежи на оспорване.

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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Крайно класиране на Общински
ученически игри 2016/2017 в Дългопол

ТЕНИС НА МАСА
Момчета (V – VІІ клас)
1. СУ„Св. Климент Охридски“
Момичета (V – VІІ клас)
1. СУ„Св. Климент Охридски“
Юноши (VІІІ – Х)
1. СУ „Св. Климент Охридски“
Девойки (VІІІ – Х)
1. СУ„Св. Климент Охридски“
ХАНДБАЛ
Момчета (V – VІІ клас)
1.СУ „Назъм Хикмет“
Момичета (V – VІІ клас)
1. СУ „Назъм Хикмет“
Юноши (VІІІ – Х)
1. СУ „Назъм Хикмет“
Девойки (VІІІ – Х)
1. СУ „Назъм Хикмет“
Юноши (ХІ – ХІІ)

1. СУ „Назъм Хикмет“
Девойки (ХІ – ХІІ)
1. СУ „Назъм Хикмет“
БАСКЕТБОЛ
Момчета (V – VІІ клас)
1. СУ „Назъм Хикмет“
2. ОУ „Васил Левски“
Момичета (V – VІІ клас)
1. СУ „Назъм Хикмет“
2. ОУ „Васил Левски“
Девойки (ІІІ – Х)
1. СУ „Назъм Хикмет“
2. СУ„Св. Климент Охридски“
Юноши (ХІ – ХІІ)
1. СУ „Назъм Хикмет“
2. СУ„Св. Климент Охридски“

Дългопол
Девойки (VІІІ – Х)
1. СУ„Св. Климент Охридски“
Юноши (ХІ – ХІІ)
1. СУ„Св. Климент Охридски“ - гр.
Дългопол
Девойки (ХІ – ХІІ)
1. СУ„Св. Климент Охридски“
ФУТБОЛ
Момчета (V – VІІ клас)
1. СУ „Назъм Хикмет“ - с. Медовец
2. СУ „Св. Климент Охридски“ - гр.
Дългопол
3. OУ „Христо Ботев“ - с. Цонево

Юноши (VІІІ – Х клас)
1. СУ „Св. Климент Охридски“ - гр.
Дългопол
2. СУ „Назъм Хикмет“ - с. Медовец
Девойки (ХІ – ХІІ)
Отборите, класирали се на първо
1. СУ „Назъм Хикмет“
място, ще представят община Дългопол в областния етап на ученичеЮноши (VІІІ – Х)
1. СУ„Св. Климент Охридски“ - гр. ски игри през 2017 г.

