Разпространява се безплатно
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Скъпи жители на община Дългопол,
В навечерието сме на едни от най-светлите и обичани празници –
Коледа и Нова година. В тези предпразнични дни всеки от нас прави
равносметка на постигнатото през отиващата си година – радва се на
успехите, взема си поука от грешките. 2016 г. не бе лека за нашата
община – имахме редица кризисни моменти, но успяхме да ги преодолеем и постигнахме финансова стабилност. Искам да благодаря на
всички, които положиха много труд и усилия, за да стане възможно това.
Предстои ни една нова, изпълнена с предизвикателства 2017 г. Вярвам,
че с труд, постоянство, оптимизъм и общите усилия на всеки от нас ще
успеем да подобрим живота в нашата община.
Приемете моите пожелания за здраве и късмет във всеки дом, за благополучие и успехи във всяко ваше начинание.
Нека Новата 2017 година бъде успешно начало за развитието на общината ни и за по-доброто бъдеще на нашите деца.
Весела Коледа!
Мирна, щедра и щастлива Нова 2017 година!
Георги Георгиев, кмет на община Дългопол

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО
ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ
НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ ЗА 2017 г.
Кметът на Община Дългопол отправя покана за
участие в обществено обсъждане на:
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ ЗА 2017 г.
Обсъждането ще се проведе на 05.01.2017 г.
(четвъртък) от 17,00 часа в заседателната зала на
Общински съвет - Дългопол. Проектът на бюджета
на Община Дългопол е публикуван на интернет
страницата на общината и ще е на разположение в
Центъра за услуги и информация на гражданите в
сградата на общината.
За допълнителна информация, справки и
въпроси на тел. 0517/22185

Весела Коледа и
Щастлива Нова Година!
Мариана Христова - кметски
наместник на село Арковна,
честити на арковненци Коледните
и Новогодишни празници, като
им пожелава успешна, мирна и
плодовита 2017 година !
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Искам Партизани да

Визитка

Хасан Асан е роден през 1969 г в с. Партизани.
Средното си образование получава в Техникум по
дървообработване и вътрешна архитектура във
Варна. Работил е в Корабостроителния завод в гр.
Варна. Завършва специалността техник- лесовъд.
Работи в системата на горите около 7 години. През
2011 г. се кандидатира за кмет и печели на втори
тур. Женен с 2 деца.
– Г-н Асан, кога е създа- парно отопление. Спечелен
е и проект по ИКТ за подмяна
дено село с. Партизани?
– Селото съществува от на компютърните конфигуоколо 300години. Преди рации.
Всичко това дава възможе било разделено на две
части - Ганчево махала и с. ност за утвърждаването и
развитието на ОУ „Хр. Ботев“
Преджа.
Селото е разположено на – с. Партизани, като примного хубаво място - между влекателен образователен
р. Камчия и окончанията на център в Община Дългопол.
– Колко души живеят в
Стара планина. В сравнение
с другите села нашето село селото?
– По постоянен адрес са
се оживява във всяка изминала година. Много млади регистрирани 1260 души,
семейства купиха имоти тук. обаче реално тук живеят
Предния мандат санираха около 750 души. Къщите
училището ни. Подновиха и са около 450. Детската ни
градина е образцово подздравната ни служба.
През 2005 г. училището държана благодарение на
отпразнува своя 100-го- г-жа Кръстева. Тя от дълги
дишен юбилей. От 2010 г. години е неин директор.
училището е средищно. В Благодарение пък на г-н Бонего се обучават пътуващи рислав Николов училището
ученици от селата Арковна, ни не бе закрито през измиКамен дял и Комунари. Това налите години. Имаме деца,
дава възможност чрез учас- които идват от Камен дял да
тието в различни проекти и учат тук. И така увеличавапрограми да се обогати и ме бройката на учениците,
подобри МТБ. През 2015 г. които вече достигат 100
училището спечели проект деца. На обед те се хранят
за енергийна ефективност за безплатно благодарение на
почти 250 000 лв. В момента действията на училищното
сградата на училището е ръководство. Доколкото
санирана с подменена до- знам, училището има около
грама, изградено е и локално 220 декара училищни ниви.

Хасан Асан показва спечелените купи и медали от
борците на селото
И със средствата от рентата турно отношение правим
успяват да хранят децата това, което ни позволяват
безплатно. Предния мандат бюджетът и капиталовата
рехабилитирахме основно програма на общината. За
2017 г. сме заложили 8 т, на
няколко улици в селото.
– В момента отново се които държим много. Ремонтът на пътя до жп гарата,
ремонтират улици…
– Да. Отсечка от 4,6 км където се намира и мостът,
– този обект бе започнат който е много амортизиран.
през април 2014 г., обаче Изграждане на отводнителфинансирането спря из- на канавка на ул. „Девета“,
веднъж. Проектантът каза, понеже, когато вали дъжд, се
че го замразяват за неоп- получава неправилно оттиределен период от време. чане на водата, което води
Благодарение на усилията до наводняване на частни
на кмета на общината Геор- имоти. Заложили сме и часги Георгиев и неговия екип тичен ремонт на ул. „Шеста“,
строителните работи във която е в най-окаяно положеобекта пак са възстановени ние в момента , и ул. „Трии сега се радваме. Разши- надесета“. Особено зимата,
рява се и мостът в селото с когато има снеговалежи,
по 3 метра от двете страни. в тази улица много трудно
Асфалтовата настилка се влизат снегопочистващи
полага качествено. Полагат машини. Пак сме наблегнали
на ремонт на ул. „Тридесет и
се и тротоарни плочи.
– Сега всъщност само трета“ и „Двадесет и първа“.
централната улица ли ще Понеже гробищните паркове
в селото са три, изпитваме
се направи ?
– Да, от отбивката за с. трудности по поддръжката
Партизани до табелата на им. Лятно време, когато
имаме хора по програмите за
с. Арковна.
– Разбрах, че искате заетост, успяваме частично
Партизани да бъде об- да ги почистваме, имаме си
разцово село. Как ще го и храсторез, който закупихме
още предния мандат, сега
постигнете?
– Държа много да нямаме сме писали ремонт на гронерегламентирани сметища, бищните огради. Там имаме
които са чести явления в малко проблеми. Записали
селото ни околните села. сме още изграждане на отЛегендарните борци на с. Партизани ни гледат от Това ми прави много лошо воднителна решетка на ул.
пожълтелите, но безценни снимки в семейните архиви впечатление. В инфраструк- „Двадесета“, основен ремонт
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бъде образцово село

и почистване на чешмите в
ЦЕНТЪРА НА СЕЛОТО. ИМА
2 ЧЕШМИ, ЕДНАТА ОТ КОИТО НЕ ТЕЧЕШЕ. Намерихме
начин – каптаж прокарахме, тръби и ремонтирахме.
Имаме и отделна докладна
записка за една от махалите,
в която през летните месеци
се получават неприятни миризми. Искаме да се положат
тръби за отводнителна канализация на ул. „22“, като сме
подчертали обществена значимост на заложеният обект
и фактът, че голяма част от
отпадъчните води се изливат
в имотите на живеещите там.
Според предварителните
изчисления затова ще ни
трябват около 2000- 2500 лв.
Предните години сме ги
писали тези неща многократно и сме ги давали в общината. Наскоро кметовете пак
се събрахме. Увериха ни, че
този път нещата ще се получат с капиталовата програма
на общината за 2017 г.
– Видях, че църквата не
е в добро състояние.
– По принцип тя е ремонтирана през 2004 г. Измазана е отвътре. След това
са направили облицовка на
покривната част и сме кандидатствали с проект, който
е одобрен, и в рамките на
2017 г. тя ще се рехабилитира основно. Държим много
църквата ни и джамията ни
да са „огледалото на селото”.
– Как стои въпросът с
охраната на обществения
ред?
– В това отношение съм
много стриктен. Почти сме
нямали случаи на грабежи и
влизания в имотите на хората и по домовете. Понякога
са случват дребни кражби,
обаче имаме хора, които ни
помагат за охраната на реда.
Има нужда от това, защото
половината ни хора са на
възраст, самотно живеещи
и имат нужда от подкрепа.
Зимно време много стриктно
ги наблюдавам по отношение на снабдяването им с
дърва, пращаме хора, които
са ангажирани по временна
заетост да им помагат във

всяко едно отношение.
– Има ли безработица в
селото?
– Имаме кооперация в селото, която обработва около
8000 дка. земя. Там работят
20–25 души. Все пак един човек, работещ там, изхранва
цялото семейство. По този
начин хората се задържат
в селото. Млади хора карат
трактори, комбайни. Но като
цяло има безработица в селото. Изпитваме трудности
през зимата. Имаме кариера, където работят 17–18
души. Няколко жени работят
в шивашки цех в с. Търнак.
Много от младите хора работят в чужбина – Германия,
Норвегия и др.
– Имате клуб по свободна борба.
– Да. Наскоро децата ни
бяха в Нова Загора и като
цяло те са гордостта на
нашето село, като започнем
първо от най- малките – втори и трети клас. Основно те
учат в селото. Имаме и деца,
които идват от Поляците
и Медовец. Осигурен им
е безплатен транспорт от
кмета на общината Георги
Георгиев и фирма „ Джура”.
Резултатите се виждат в нашата витрина – много наши
и международни отличия.
Бяха на състезание във

Турция, Молдова.
– А какви традиции има
борбата в селото?
– Със големи усилия предния мандат успяхме да вземем един тепих от Варна.
Поставихме го в нашата
спортна зала, където като
малки сме тренирали и ние.
Имаме много отличия и призови места от републикански първенства. Преди нас
нашите бащи и дядовци са
тренирали този спорт. Той е
доста древен, както знаете.
– Има ли някой по-изявен сред борците от селото?
– Да, имаме световен
шампион в тежка категория
от нашето село. Това е Марин
Герчев. Той ни помага много
в това отношение – дава ни
морални напътствия. Наскоро беше и на турнира в
Дългопол. Станка Златева
също беше на турнира. От
съседното с. Лопушна пък
имаме олимпийски шампион
от Москва 1980 г. Като цяло
това ми беше като мечта
през предишния мандат. В
смисъл да възродим тези
традиции. Смятам, че донякъде го постигнахме в лицето
на треньора Пламен Стоянов. Той е много постоянен
в това отношение. Държи
децата, търси спонсори,

Новият тепих в спортната зала на с. Партизани

успява да надъха децата да
имат стимул да спортуват.
Това е гордост за нас.
Имаме общински събор
през втората седмица на
юни. Тогава се провежда
футболна среща, имаме
осигурени екипи за тях.
Но основно наблягаме на
борбата. Децата идват с
голямо желание в залата да
спортуват.
– Кога е застроена залата?
– Доколкото знам, тя е
завършена през 1980 г. Предишните ни кметове – особено Стоян Венев и Васил Христов, са направили много за
това село. Благодарение на
тях имаме и сградата, в която
се помещават читалището и
кметството. Г- н Венев е бил
главният „ виновник” да стане
и спортната зала. Гостите на
селото, които са я виждали,
се възхищават на самата
постройка. Голяма масивна
сграда, която отговаря на
всички стандарти. Тепихът
ни го дадоха безвъзмезно от
Спортното училище във Варна като дарение, понеже с
тези момчета през годините,
които съм учил аз, сме били
връстници. Тепихът струва
около 8000 лв. И нямаше как
да си го позволим. Затова
сега много се радваме.
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По случай 70-годишния си юбилей

СУ “Свети Климент Охридски”
организира Климентови дни

По случай 70-годишния юбилей на Средно
училище “Свети Климент
Охридски” бяха организирани Климентови дни
с различни мероприятия.
Цялата седмица беше
изпълнена с вълнение и
възторг. На 21 ноември
т.г. се проведе дискотека
за ученици от IX до XII
клас. Всички ученици се
забавляваха и останаха
доволни от преживяното.
Във вторник училището
посрещна своите бивши
директори Недю Жечев
и Върба Жекова на импровизиран час на класа.
Те ни върнаха във времената, когато са били
възпитаници, а след това
и обучаващи в нашата
гимназия. В залата всички
учители и ученици бяха
унесени от разказите на
тези прекрасни хора.
На следващия ден от
17,00 ч. се проведе факелно шествие, в което
участваха ученици от горен курс. Те тръгнаха от
новата сграда на училището със запалени факли
под ритъма на редуващи
се маршове. Шествието мина през двора на
старата сграда и стигна
до площада в центъра
на града, където всички
пуснаха своите фенери и
небето се озари от ярката
им светлина, след което
учениците и учителите

се хванаха на българските кръшни хора. Докато
протичаше факелното
шествие за учениците
от V-VIII клас беше организиран маскен бал. За
децата от начален курс
се проведе детско парти,
изпълнено с веселба и запомнящи се моменти. За
всеки от класовете бяха
направени торти. В четвъртък се проведе куклен
театър за най-малките
възпитаници на нашето
училище. В последният
ден на Климентовите дни
беше грандиозният концерт, в който се включиха
всички ученици. След рецитала, изпълненията на
хора за обработен фолклор, танцовите състави
и всички индивидуални
изпълнители, публиката
се изправи на крака и залата се изпълни с бурни
аплодисменти. В края на
концерта цялата зала запя
заедно с изпълнителите
песента “Моя страна, моя
България”. В очите на
всички гости проблясваха
сълзи от радост и гордост
от постигнатото до този
момент. След концерта
всички сегашни и бивши
учители и служители бяха
поканени на коктейла
“Среща на поколенията”.
Пенсионираните учители
и служители бяха трогнати
от оказаното им внимание.
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Започна археологическото обхождане на общината

Тази година Исторически
музей – Дългопол, съвместно
с археолозите д-р Владимир
Славчев и д-р Христо Кузов от
Варненския археологически
музей, продължихме археологическото обхождане на
землището на Община Дългопол. Въпреки лошото време,
през последните 2 седмици
успяхме да локализираме

над 20 археологически обекта, предимно в землището
на с. Аспарухово – „Усоето”.
Завършихме с обхода на гр.
Дългопол и успяхме да обходим част от землищата на
селата Комунари, Красимир
и Голямо Делчево.
В резултат на тези обхождания, бе събрано голямо
количество фрагментарен

керамичен материал. От
него стана ясно, че преобладаващата част от селищата
са били от римската епоха.
Открихме и интересни фрагменти от праисторията – неолитна епоха, които също
бяха примесени с такива от
римската. На няколко места се откриха и материали
от ранното средновековие,

основно в землището на с.
Красимир.
Надяваме се тези археологически обходи да продължат
и през следващата година,
защото благодарение на тях
попълваме празните места
в историята на нашия край.
Илиян Илиев – уредник –
археолог при
ИМ – Дългопол.

ПРОЕКТ „ЗАЕДНО УЧИМ И СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ”
ДОГОВОР №33.15 -02-004/29.09.2016
КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА 33.15 - 2016-12-05
БЕНЕФИЦИЕНТ: СУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”,
гр. Дългопол, обл. Варна, ул. „Цар Симеон” №50, www.sou-dalgopol.com

По проект „Заедно учим
рафски забележителности
и се забавляваме” са вклюна областта.
- Организиран летен лачени повече от 110 ученици
от I до XI клас от различни
гер в гр. Тетевен за участниетноси и техните родители.
ците в проекта.
Целите на проекта са
- Индивидуална работа
насочени към подобряване
със застрашени от отпадане
на нивото на овладяване на
ученици, оказване на подбългарския език, намалякрепа на семействата им,
Основни дейности:
„Българският език - лесен и мотивиране на учениците от
ване броя на отпадналите
малцинствата да продължа- Създаване на 6 групи интересен”.
ученици, индивидуална
- Етнографски и еколо- ват образованието си.
работа с проблемни ученици за подобряване на обраи техните семейства, усво- зователните резултати по гичен клуб. Участниците
- Учители и родители ще
яване на умения за екипна български език на учени- в клубовете, учениците от придобият умения за препоработа, прилагане на нови ците от I до V клас. Те ще VI до XI клас ще изучават даване на етнокултурните
методи на обучение в мул- участват в състезание съв- и популяризират истори- различия при извънкласната
тиетническа среда.
местно със своите родители ческите, природни и етног- работа.
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата
и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициентът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция
на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ.“

Дискусия

Благодарствено писмо

Във връзка с Международния ден за борба с насилието
Дешка Тодорова – гл. социален работник в ОЗД към ДСП
- Провадия, и Юлияна Манолова - секретар на МКБППМН
- Дългопол, организираха на 22 ноември мероприятие
с ученици от СУ „Назъм Хикмет” - с. Медовец. Специалистите Свилен Стоянов, Невелина Нелкова и Татяна
Славова от Центъра за обществена подкрепа - Провадия, направиха презентация по темата за насилието и
успяха да завладеят аудиторията с интересни ролеви
игри. Нетрадиционното поднасяне на информацията
събуди интереса на учениците и те активно участваха
в последвалата дискусия.

Педагогическият колектив и децата от ОУ „Христо
Ботев“ - с. Цонево, изказват своята искрена благодарност към Анатоли Георгиев, Гюляйдин Кязим, Хюсеин
Ибов, Даниела Костадинова, Александър Александров,
Калина Жекова, Йордан Йорданов, Хамди Хасан за оказаната финансова подкрепа, която бе предоставена
за закупуването на народни носии за фолклорната
група към училището на стойност 1250 лева.
Благодарим Ви!

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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Читалището в Дългопол
Първата искра, запалила пожара за запазване на огнищата
на българщината – наречени
читалища, я запалват в Дългопол (Ново село) през 1896 г.
родолюбивите българи Петко
Топалов, Никола Овчаров и Обретен Попов, баща на видния
наш композитор Светослав
Обретенов.
Първата читалня се помещава в църковното училище.
Там учителят Христо Блъсков
е четял на по-любознателните
селяни вестниците “Източно време”, “Напредък”, “Цариградски вестник”, “Сито”,
“Знаме”, “Училище”, издавани
в Букурещ.
Първото и най-старо писмено съобщение за съществуването на читалището се
намира в сборника “Алманах
български” от 1900 г. на стр.
124, издаден в София с редактор Стоян Митев.
През 1910 г. по инициатива
на читалищни дейци, с добро-

нувахме 120-годишнината
от своето основаване с тържествен концерт-спектакъл, в
който взеха участие: колектив
за художествено слово с ръководител Ивелина Трендафилова, хор на момчетата с
ръководител Галина Чакърова, КНТ “Ритми” – младежи и
големи, с ръководител Гинка
Андонова, КНТ “Камчийки”

волното и активно участие на
населението, се построява
първата читалищна сграда,
на която виси табела “Селска
пробуда”. Откриването й е
през 1911 г. с драматизацията
на “Бай Ганьо” от Алеко Константинов.
Днешната е открита през
1965 г. с пиесата “Службогонци”
от Иван Вазов.
120 години гори огънят на
читалищното дело в нашия
малък камчийски градец. 120
години на сцената на духовността в огнено слово и във
вихрени танци се въртят дух
и традиции, приемственост и
идеи, взаимопомощ, поколения, общности, творчество и
талант.
С почит и гордост отпраз-

и детски танцов колектив с
ръководител Мануел Генчев,
възпитаничките на читалището
Василена Неделчева и Мария
Стефанова, женска фолклорна
група с ръководител Калушка
Василева, детско-юношеска
фолклорна група “Камчийче”
и детска фолклорна група с
ръководител Галина Чакърова
и колектив за модерни танци
от с. Медовец с ръководител
Зейнеб Хасан.
Поздрав към всички читалищни деятели и самодейци,
участващи в различните форми
на любителското творчество и
техните ръководители поднесоха гостите от КНТ “Хоп-троп”
- гр. Провадия, с ръководител
Мануел Генчев.
В двучасовия спектакъл

участваха около 250 любители-самодейци.
Още с влизането в зрителната зала гостите, читалищните
деятели и гражданите на гр.
Дългопол бяха посрещнати по
стар български обичай с хляб и
сол. Във фоайето на читалището беше експонирана изложба
“120 години дух и традиции”.
Празничният концерт-спектакъл започна с огъня, който гори
и се поддържа от читалищните
дейци, историята на читалището и колективите му през тези
години, преплели се с историята не само на града, но и на
общината ни. След прекрасното изпълнение на стихотворението “Читалище” от малката
Иванина Драгомирова, г-жа
Цвета Костова – председател
на НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1896“
гр. Дългопол, на основание
решение на Читалищното
настоятелство от 25 ноември
2016 г., за активна читалищна
дейност удостои със званието
“Почетен член” на читалище
„Н. Й. Вапцаров - 1896” и
грамота: Радка Балтаджиева,
Христо Балинов, Стойчо Со-

колов, Менча Жечева и Михна
Добрева. За особени заслуги
за подпомагане читалищната
дейност, за утвърждаване и
популяризиране на дарителството грамоти бяха връчени
на Анатолий Георгиев, Маринка Иванова, Георги Киров
Георгиев, МН “Строй” и Галина
Митева. С грамоти за принос
в любителското творчество
бяха отличени Георги Георгиев,
Лиляна Първова, Илия Иванов.
Грамота за най-малък участник
получи Иванина Драгомирова,
а за най-възрастен – 92-годишната Йорданка Алексиева.
Гости на нашия празник бяха
г-жа Саша Стоева, гл. експерт
РЕКИЦ-Варна, доц.д-р Живко
Жеков – ректор на ШУ “Епископ
Константин Преславски”, г-н Георги Георгиев – кмет на община
Дългопол, дългогодишни читалищни деятели и самодейци.
Читалището получи грамота
от МК за принос в развитието
и утвърждаването на читалищното дело в България.
С грамота за активна читалищна дейност и почетен знак
читалището беше удостоено от
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навърши 120 години
Съюза на народните читалища
в България.
Поздравителни адреси бяха
получени от: доц.д-р Бони Петрунова – зам.-министър на
културата, Георги Георгиев –
кмет на община Дългопол, Саша
Стоева, гл. експерт РЕКИЦ-Варна, доц.д-р Живко Жеков, председател на ВСКУ-Варна, Юлия
Якимова – директор на ОДК
“Андрей Германов” - гр. Дългопол, НЧ “Просвета 1927” - гр.
Варна, НЧ “Добри Иванов-1894”
- с. Аспарухово, НЧ “Кирил и
Методий-1927” - с. Боряна, НЧ
“Светлина-1928” - с. Сава, КНТ

“Камчийки” и КНТ “Ритми”.
Два часа на сцената грееха и се преплитаха багри,
музика, песни и танци. Когато
поздравителните адреси бяха
прочетени, когато в залата
зазвуча “Многая лета” всички
станаха на крака и дълго след
това не стихваха заслужените
аплодисменти.
Всички мероприятия, проведени през 2016 г., бяха подчинени на 120-годишнината
от създаването на нашето
читалище.
Благодарим на всички спомоществователи през годините!
Благодарим на всички, с
които работим съвместно, на
всички, които са били съпричастни към нашите болки и
проблеми!
Благодарим на всички читалищни дейци и читалищни
работници!
Благодарим на всички самодейци, участвали и участващи в различните форми на
любителското творчество към
читалището и на техните ръководители! Благодарим и поклон
пред техния труд и талант!

Културни дейци получиха признание
в Деня на народните будители

На 1 ноември в зрителната зала на НЧ „Н.
Й. Вапцаров - 1896“ в
гр. Дългопол се проведе
ежегодният празничен
концерт, посветен на Деня
на народните будители.
Концертът е поклон в знак
на признателност и благодарност към нашите будители и техните днешни
последователи – учители,
писатели, учени и творци, които с много огън
в сърцата пазят нашата
национална идентичност
и продължават святото
дело на своите предци,
защото както е казал и
Васил Друмев: “Един народ, който има съзнание,
култура, писменост, наука

непременно ще има светла
и трайна бъднина”!
В празничната програма
участваха децата от детско
експериментално театрално студио с ръководител
Милена Калчева, женска
фолклорна група с ръководител Калушка Василева,
КНТ “Ритми” – младежи с
ръководител Гинка Андонова, хор на момчетата с ръководител Галина Чакърова.
Зрителната зала се огласи
от звънливите гласчета на
малките изпълнители. Те,
както и големите певици –
техните каки, майки, лели
и баби, получиха заслужени
аплодисменти за своите
изпълнения. Младежите
танцьори показаха своето

майсторство и също бяха
бурно аплодирани.
За втора година на този
ден, когато България отдава почит на градителите
на българската духовност
– от първоучителите до
днешните творци на националната ни култура, деня в
прослава на книжовността,
грамотността и традициите,
Общински съвет и Община
Дългопол отдават заслужено признание на хората
в системата на културата.
Злати Станев, председател
на Общински съвет - гр.
Дългопол, обяви решение
на местния парламент.
В сферата на културата
за 2016 г. бяха връчени
грамоти и почетни знаци на:

- Ивелина Трендафилова
– “Културен деятел в сферата на библиотечното дело”;
- Ася Демирова – “Културен деятел в сферата на
читалищната дейност”;
- КНТ “Ритми” – младежи
при НЧ „Н. Й. Вапцаров 1896“ - гр. Дългопол – “Читалищна формация”. Ръководител Гинка Андонова.
Наградите бяха връчени
от Мариана Николаева,
зам.-кмет “ОСКС”.
Поздравителни адреси с
книгата на Анчо Калоянов
“Димитър Злочести и воеводата Патрев” бяха връчени
на всички читалища от община Дългопол от Емурла
Емурла, зам.-кмет “Устройство на територията”.
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Община Дългопол ще помогне
на пострадалото Хитрино
Уважаеми съграждани,
Във връзка с тежкото положение в с. Хитрино,
вследствие на инцидента от 10.12.2016 г. Община
Дългопол организира кампания за набиране на финансови средства, пакетирани хранителни продукти,
консерви и минерална вода.
На извънредно заседание Общински съвет - Дългопол, с Решение №18-1 отпусна финансова помощ
в размер на 5000 лв. за пострадалите семейства от
с. Хитрино.
От 13.12.2016 г. в Информационния център на
Община Дългопол е поставена кутия за дарения за
пострадалите жители от селото, които ще бъдат превеждани по сметката на Община Хитрино.
От 14.12.2016 г., се организира приемането на пакетирани хранителни продукти, консерви и минерална
вода в сградата на киното (пункта на БЧК) от 10:00 ч. до
17,00 ч. По информация на Областния кризисен щаб
в Шумен в момента няма нужда от дрехи и завивки.
Продължава набирането на доброволци, които на
по-късен етап ще се включат в разчистването на терена, засегнат от взривовете. Желаещите могат да се
запишат в Информационния център на Община Дългопол, както и на телефон 0517/2-21-85 и 0885/599563.
Призоваваме гражданите и бизнеса да се включат в
подпомагането на засегнатите жители на село Хитрино.
Нека покажем съпричастност и грижа!
СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ НА ОБЩИНА ХИТРИНО
BG95DEMI92403100181704, DEMIBGSF в лева
BG36DEMI92403400114526, DEMIBGSF в евро
„ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД

ПРИЗИВ

от председателя на ОбС - Дългопол Злати Златев
Скъпи съграждани,
Във връзка с голямата трагедия, сполетяла жителите
на с. Хитрино, апелирам към съпричастност с болката на
хората. Организира се набирането на доброволци, които
на по-късен етап ще се включат в разчистването на терена, засегнат от взривовете. Ще бъде осигурен транспорт.
Желаещите могат да се запишат в Информационния
център на Община Дългопол, както и на телефон 0517/221-85 и 0885/599563.
ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ №18
от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр. Дългопол, 12.12.2016 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Докладна записка от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Отпускане на
безвъзмездна финансова помощ за пострадалите в с.
Хитрино.
Със 17 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 18 – 1
Отпуска финансова помощ в размер на 5000 лв. за
пострадалите семейства от село Хитрино.

БЧК - Дългопол, избра ново ръководство

На 7 декември в залата
на Общинския съвет се
проведе отчетно-изборното събрание на ОбС
на БЧК – Дългопол. Гости
на събитието бяха Илия
Раев – председател на
ОС на БЧК – Варна, и Ис-

кра Петрова – директор
на ОС на БЧК – Варна.
Присъстващите бяха поздравени от детска певческа група при НУ „Иван
Вазов”. Председателят на
ОбС на БЧК – Дългопол,
направи отчет за дейност-

та на структурата през
отчетния период и очерта
приоритетите в бъдещата
работа. Беше избрано и
новото ръководство. За
председател на ОбС на
БЧК – Дългопол бе избрана
Иванка Неделчева, която

е член на БЧК от 1972 г.
и председател на ОбС на
БЧК от 2001 г. В Бюрото
влизат и Цвета Костова
–зам.-председател, Неделчо Куртев – член, Веселина
Георгиева – член, и Дида
Тончева – касиер.

