Разпространява се безплатно

Брой 9, февруари 2017 г.

Димитричка Върбанова Петкова, кмет на с. Боряна:

Инвестиции и добра инфраструктура
ще върнат хората отново в с. Боряна
Интервю на 2-3 стр.

Ловците - загрижени и отговорни

Успешно завърши сезонът за ловците от ловната
дружинка на с. Цонево с председател Валери Драганов.
С отговорност за здравето и поддържане на популацията на дивеча редовно се залага храна, за което бяха
направени хранилки. Ловната дружинка с отговорност
подхожда и при обстрелването на вредния дивеч, като
по този начин се подпомага възпроизвеждането на
полезния.
Задружни в лова, с пожелание за здраве и слука!
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Инвестиции и добра инфраструктура

Визитка

Димитричка Върбанова Петкова e родена на 6
април 1955 г. в Дългопол. Завършила е средното си
образование в Дългопол и е работила в под. 42 700
на българската армия. Идва в с. Боряна през 1975
г. От 2002 г. е кмет на селото. Първите 2 години е
кметски наместник, а след това е избрана за кмет
– Г-жо Петкова, колко
души живеят в с. Боряна?
– Сега тук живеят около
300 души. В съседното село
Сладка вода също са малко
– около 17–18 човека, но
в почивните дни те стават
доста повече. Особено в
летните месеци селото се
оживява. Някога тук имаше
прекрасен природен парк
“Водениците”, непосредствено след с. Сладка вода.
Нашето село имаше възможности за развитие, но безработицата е много съществен
проблем и го обезлюди. А и
инфраструктурата, която не
се поддържа, вече започна
да се руши, и трябва да се
вземат мерки.
– Откъде идва името на
селото?
– Някога то се е наричало
Чамурна. Носело е името си
на вид дърво – чамур, което
е растяло наоколо. Първите
заселници са дошли някъде
по-надолу по тези места, но
след турските набези през
20-те години на XIX век се
принудили да се качат в
по-високите части на района.
Дошли са тук и са се заселили. През годините при нас не
е имало църква.
– Кои са големите проблеми на селото и как могат
да бъдат решени?
- Те не са един и два.
Имаме нужда от спешен
ремонт на пътя до селото. В
окаяно състояние е. Идваха
потенциални инвеститори
на оглед, но само като видят
пътната инфраструктура, и
се отказват.
Сградата на училището е
необитаема от 8-9 години.
Добре че преди време бяха
заделени средства, с които
ремонтирахме покривната
конструкция, за да не рухне
цялата сграда. Пък и след нас
е с. Сладка вода, а там доста хора си направиха вили.
Обаче пътната инфраструктурата е в лошо състояние.

Ако до 1–2 г. този път също не
бъде ремонтиран, ще спрат
да ни носят дори продукти от
първа необходимост. Освен
това водопроводната ни система също изисква средства,
за да бъде отремонтирана.
Получават се доста течове от
остарелите тръби. Те трябва
да бъдат подменени с нови.
– А кандидатствахте ли с
проекти за ремонт на тези
обекти?
– За малко кметство като
нашето е доста трудно, понеже нямаме самостоятелен
бюджет, нямаме право да
правим самостоятелни проекти, тъй като не можем да
съберем достатъчно точки.
Това ни спира, за да участваме в подобни проекти и
не можем да се класираме,
за да участваме. Това е като
омагьосан кръг, затова не
можем да кандидатстваме и
да оправим основния ни път.
– Добре, а от капиталовата програма на общината за
тази година, заявихте ли да
бъдат отпуснати средства
за ремонт при вас?
– Да, желаем малко да
се пооправи инфраструктурата, защото преди време
бе ремонтиран пътят със
стар трошляк, но дъждовете и снеговете го отмиват.
Водопроводната ни мрежа
е правена някъде през 1933
г. На много места вече има
течове, тръбите са прогнили.
Имаме уверение от кмета на
общината, че тръбопроводът
тук по главната улица ще
бъде подменен и ще има нов
проект за пътя от Боряна към
с. Сладка вода. Разбрах, че
общината е кандидатствала,
но какъв ще е резултатът, все
още не знаем.
Сградата на читалището
също има съществен проблем, защото пластовете под
нея слягат, и се принудихме
да преместим всичко от нея.
Някогашният физкултурен
салон превърнахме в зри-

телна зала, където си правим
мероприятията.
Тук имаме прекрасен пенсионерски клуб, направен с
мерак от хората. Имаме и
фолклорна група “Борянка”,
с която участваме в редица
фестивали.
– Вие сте дълги години
кмет на селото. Обръщайки
се назад във времето, как
виждате промяната в живота на хората преди и сега?
– Трудно е. Ако човек е на
възраст около 50-те, останал
без работа и живее в селото,
за да гледа родителите си, е
доста трудно. А иначе това
беше едно китно село. Бе
първото населено място, в
което социалната политика
бе много добре осъществена. Социалният патронаж
влезе успешно в населеното
място. Крайно нуждаещите
се бяха подпомагани с храна.
След това имаше и фелдшер
към общината, който идваше
и ги подпомагаше. И всичко
това през годините бе добро
за хората. Погледнете кога
хората са доволни. Те са
доволни от това, което направим за тях. Да си плащат би-

товите сметки тук, в селото.
Да си получават пенсиите пак
тук. Защото виждате, в някои
населени места и пощенските клонове вече се закриват.
Докато при нас тези неща ги
има и се спазват.
Освен това, с влизането
на социалните програми
помагахме на хора в неравностойно положение – личните асистенти и домашните
помощници. Имахме такива,
но те са само няколко, които обслужваха по няколко
души само и само да бъдат
в помощ на възрастните и
немощни хора. Ще ви дам
пример. Една баба наскоро,
в големия студ, като падна,
нямаше кой да й купи продукти от първа необходимост,
да остави дърва до печката.
А децата й са във Варна и
се обажда жената, за да й
помогнем. Сега имаме хора,
включени в социалния патронаж и трима са назначени
за домашни помощници, но
за лични асистенти нямаме
назначени.
Е, трудно се работи с хората, но успяваме. Връщайки
се в годините назад, не че
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ще върнат хората отново в с. Боряна
нямаше безработица, но времената бяха други. Като знам
имахме програми, в които се
включваха по 10–12 човека,
предимно млади хора, работеха в селото. Това беше
през 2006–2007 година. С
тяхната помощ направихме
гробищния парк. Направихме и детската площадка,
малко по-нагоре, където е
събореният магазин. Някога
тук имаше и хубава детска
градина, която заварих, като
дойдох в селото. В нея и малкият ми син ходеше. Затова
използвахме детските уреди,
за да направим новата детска площадка. Тя е в близост
до пенсионерския клуб. След
това някогашния физкултурен салон на училището го
преобразувахме на зрителна
зала, тъй като читалищната
ни сграда, която е доста голяма, не е в добро състояние.
Отремонтирахме единствено
покрива, но други ремонти
не са правени от създаването й през 1976 г. Някога
тя е съградена на трудови
начала и в нея са се помещавали администрациите
на някогашното ТКЗС, след
това на кооперациите, както
и на някогашното строително-монтажно предприятие.
Хората от Дългопол са били
изнесени тук в нашето село.
Някога тук имаше всичко и
кипеше живот. Имаше много
хора, деца, училище, работата кипеше, свързана с близо
4000 декара лозя, които
даваха съществен поминък
на хората. Идваха преди
на бригади, за да съберат
грозде. Помня, че идвах
тук, в селото, като малка на
бригада. Голяма част от реколтата отиваше за износ. Но
с течение на годините селата
ни загиват. И по празници
отново се събираме с хора,
които живеят на други места,
но пак идват. Макар и нашето
село да няма определен ден
за събор. Имаме фолклорна
група, повечето от които са
жени, защото дядовците тук
за значително по-малко, та
правихме наскоро и празника
Трифон Зарезан с повече
жени. И така виждаме, че
трудно се получават нещата.
Предните години идваха да

Библиотекарката Петя Димитрова Добрева показва наградите на фолклорната
група от селото

оглеждат сградата на училището за използването му
като детски лагер, но нещо
не се разбраха.
– Добре, старото ТКЗС
бе ликвидирано, а новата
кооперация не използва ли
през летните месеци хора
от селото?
– На нашата територия
имаме 4–5 фирми, които
стопанисват земята, но те са
механизирани и не изискват
работна ръка. Най-много да
използват 4–5 души през
лятото. А и кой би дошъл да
инвестира в нашето село,
когато няма нормален път,
по който да се придвижи.
Наистина, през последните
години имаше интерес да
дойдат англичани и руснаци.
И сега имаме няколко англичани. Имаме инвеститорски
интерес към терена, на който
някога съществуваше стадионът.
Преди години най-голямата инвестиция тук бе свързана с газифициране на бъдеща оранжерия на територия
около 100 декара. Щяха да
бъдат привлечени и около
80 души за работа в нея. Но
не бе осъществена. Тогава
поканихме хората да си

продадат земята за около 80
лв. на декар, а това бе преди
около 10 г., след разтурване
на кооперациите. Но и тогава нещата не се случиха.
Обмисляхме да дадем сградата на училището, но засега
нямаме конкретна оферта.
Имаше преди години идея да
го използват за детски лагер,
но тя така и пропадна.
Имахме и прекрасна библиотека с над 6500 тома, но
виждате, сградата се руши и
част от фонда й смъкнахме
на първия етаж, защото горе
е почти необитаема зона.
– Теренът на стадиона
какво ще става?
– Сега полски бизнесмен
изявява желание да инвестира на този терен, но ако
има някакво развитие по
евентуална сделка, тя ще се
осъществи в общината. Все
още не е ясно, защото инвеститорът не е дошъл при нас
да заяви точно намерението
си, а и подобен род сделка
се осъществяват в община
Дългопол. Имаме само индикации за предварителни
проучвания.
– Добре, има безработица, няма инвестиции, какъв
е основният поминък на

хората от селото?
– Повечето, които работят,
се налага да пътуват до Белослав и Девня, а останалата
част са пенсионери.
– Имате ли здравна
служба?
- Нямаме. Някъде до 2006
г. я поддържахме, но вече
имаме само лекарски практики, които на определени
дни идват.
– Как е уреден транспортът в селото от и за
общинския център.
– До преди 2 години ползвахме линия на междуселищния транспорт, който
влизаше при нас понеделник,
сряда и петък. Лятно време, с
покачване цената на билета,
много хора се отказаха от
услугите му. Пенсионери,
които имат животни, можеха
да го ползват в едната посока, но за 1–2 души хората
от фирмата се отказаха да
поддържат линията до нас,
защото им се видя нерентабилна. Превозът спря. Сега,
може би с общински превоз,
вероятно ще потърсим някакво решение поне 2 пъти
в седмицата, за да имаме
превоз. Иначе ползваме
собствен транспорт.
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Решения на Общински съвет - Дългопол

Продължение от бр. 8
2. Дава право на кмета на общината недостига формиран между очакваните приходи
от такса битови отпадъци и необходимите
разходи за дейностите по събиране, извозване,
обезвреждане на битовите отпадъци в депа или
други съоръжения и за поддържане чистота на
териториите за обществено ползване на територията на община Дългопол за 2017г. в размер до
200 хиляди лева, да се поеме от други собствени
приходи на Община Дългопол.

ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от
Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол,
относно: Разходване на отчисленията по чл.64
от Закона за управление на отпадъците.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл.64 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 24, ал.
1 и чл.25, ал.1 от Наредба №7 от 19.12.2013 г.
за реда и начина за изчисляване и определяне
размера на обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на отпадъци и чл.21,
ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол
прие:
РЕШЕНИЕ 19 – 6
1. Дава съгласие на кмета на Община Дългопол за започне процедура по реда на чл.25,
ал.1 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и
начина за изчисляване и определяне размера
на обезпеченията и отчисленията, изисквани
при депониране на отпадъци в РИОВ-Варна за
освобождаване събраните средства по реда на
чл. 20 от същата Наредба с цел финансиране
за закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъците, транспортни средства и
транспортно-подемна техника, обезпечаващи
функционирането на общинските системи за
управление на отпадъците от територията на
община Дългопол, която има сключен договор
за ползване на общинското депо за неопасни
отпадъци на община Провадия.
2. Дава съгласие натрупаните отчисления по
чл.64 от Закона за управление на отпадъците,
в размер на 230 000 лв. без ДДС, да бъдат разходвани за закупуване на съдове за разделно
събиране на отпадъците, транспортни средства
и транспортно-подемна техника.
3. Възлага на кмета на общината да предприеме всички необходими действия по изпълнение
на настоящото решение.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от
Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол,
относно: Актуализиране на списък на длъжностите и лицата с право на транспортни разноски.
С 3 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 9, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 3, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА,
Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 19 – 7
НЕ отпада от списъка на длъжностите и
лицата с право на транспортни разноски от
местоживеене до месторабота и обратно както
следва:
№ - Име и фамилия - Заемана длъжност маршрут
1. - Зийнеб Зия Юсуфова - Ст. експерт към
ОСЗ гр.Провадия, офис Дългопол - Варна-Дългопол-Варна

ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от
Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол,
относно: Разпореждане с имот частна общинска
собственост – Апартамент № 2 в жилищен блок,
находящ се в УПИ VІІІ, квартал 24 по плана на
с. Цонево.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 27, ал. 1, и чл. 30, ал. 1 от Наредба
№ 12 за условията за реда за настаняване в
общински жилища и продажбата им, Общински
съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 19 – 8
І. Одобрява пазарната оценка в размер
5500.00 лв. (пет хиляди и петстотин лева) на
общинско жилище – Апартамент № 2 на първи
етаж, с площ от 21 кв.м, ведно с прилежащото
му избено помещение №2, с площ от 9 кв.м,
находящи се в жилищен блок, в УПИ VІІІ, квартал
24 по плана на с. Цонево.
IІ. Продава на наемателя Георги Великов
Тотев с постоянен адрес .Цонево, община
Дългопол, общинско жилище – Апартамент
№ 2 на първи етаж, с площ от 21 кв.м, ведно
с прилежащото му избено помещение №2, с
площ от 9 кв.м, находящи се в жилищен блок,
в УПИ VІІІ, квартал 24 по плана на с. Цонево,
на цена в размер 5500.00 лв. (пет хиляди и
петстотин лева). Имота е подробно описан в
АОС №82/22.02.1999 г.
ІІІ. Възлага и упълномощава Кмета на Общината да извърши продажба на горепосочения
недвижим имот по реда и условията на Наредба
№12 за условията и реда за настаняване в
общински жилища и продажбата им.

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка от
Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол,
относно: Разпореждане с имот частна общинска
собственост – Апартамент № 3 в жилищен блок,
находящ се в УПИ VІІІ, квартал 24 по плана на
с. Цонево.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 27, т. 4 и чл. 33 от Наредба № 12 за
условията за реда за настаняване в общински
жилища и продажбата им, Общински съвет –
Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 19 – 9
І. Одобрява пазарната оценка в размер
5500.00 лв. (пет хиляди и петстотин лева) на
общинско жилище – Апартамент № 3 на първи
етаж, с площ от 21 кв.м, ведно с прилежащото
му избено помещение № 3, с площ от 9 кв.м,
находящи се в жилищен блок, в УПИ VІІІ, квартал
24 по плана на с. Цонево.
ІІ. Открива процедура за продажба чрез
публичен търг с явно надаване на общинско
жилище – Апартамент № 3 на първи етаж, с
площ от 21 кв.м, ведно с прилежащото му избено
помещение № 3, с площ от 9 кв.м, находящи се
в жилищен блок, в УПИ VІІІ, квартал 24 по плана
на с. Цонево.
ІІІ. Определя начална тръжна цена в размер
на 5500.00 лв. (пет хиляди и петстотин лева),
определена като пазарна стойност на имота
от независим оценител на недвижими имоти.
ІV. Възлага и упълномощава Кмета на Общината да извърши продажба на горепосочения
недвижим имот по реда и условията на Наредба

№12 за условията и реда за настаняване в
общински жилища и продажбата им.
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от
Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол,
относно: Разпореждане с имот частна общинска
собственост – Апартамент № 6 в жилищен блок,
находящ се в УПИ VІІІ, квартал 24 по плана на
с. Цонево.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 27, т. 4 и чл. 33 от Наредба № 12 за
условията за реда за настаняване в общински
жилища и продажбата им, Общински съвет –
Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 19 – 10
І. Одобрява пазарната оценка в размер
5100.00 лв. (пет хиляди и сто лева) на общинско
жилище – Апартамент №6 на втори етаж, с площ
от 21 кв.м, ведно с прилежащото му избено
помещение № 6, с площ от 9 кв.м, находящи
се в жилищен блок, в УПИ VІІІ, квартал 24 по
плана на с. Цонево.
ІІ. Открива процедура за продажба чрез
публичен търг с явно надаване на общинско
жилище – Апартамент №6 на втори етаж, с
площ от 21 кв.м, ведно с прилежащото му избено
помещение № 6, с площ от 9 кв.м, находящи се
в жилищен блок, в УПИ VІІІ, квартал 24 по плана
на с. Цонево.
ІІІ. Определя начална тръжна цена в размер
на 5100.00 лв. (пет хиляди и сто лева) определена като пазарна стойност на имота от независим
оценител на недвижими имоти.
ІV. Възлага и упълномощава Кмета на Общината да извърши продажба на горепосочения
недвижим имот по реда и условията на Наредба
№12 за условията и реда за настаняване в
общински жилища и продажбата им.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна
записка от Георги Георгиев – Кмет на община
Дългопол, относно: Актуализация на годишната
програма за управление и разпореждане с
общинско имущество. Разпореждане с имот
частна общинска собственост – Апартамент № 7
в жилищен блок, находящ се в УПИ VІІІ, квартал
24 по плана на с. Цонево.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за общинска
собственост и във връзка с чл. 27, т. 4 и чл.
33 от Наредба № 12 за условията за реда за
настаняване в общински жилища и продажбата
им, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 19 – 11
І. Включва в годишната програмата за управление и разпореждане с общинско имущество
за 2016 г., жилище – частна общинска собственост: Апартамент № 7, с площ от 21 кв.м, находящ
се на втори етаж в жилищен блок, построен в
урегулиран поземлен имот VІІІ, в квартал 24 по
плана на с.Цонево.
ІI. Да премине от фонд „Резервен” във фонд
„Продажби” общинско жилище – Апартамент №
7, с площ от 21 кв.м, находящ се на втори етаж в
жилищен блок, построен в урегулиран поземлен
имот VІІІ, в квартал 24 по плана на с.Цонево.
ІІІ. Одобрява пазарната оценка в размер
5100.00 лв. (пет хиляди и сто лева) на общин-
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ско жилище – Апартамент № 7 на втори етаж, с
площ от 21 кв.м, ведно с прилежащото му избено
помещение № 7, с площ от 9 кв.м, находящи се
в жилищен блок, в УПИ VІІІ, квартал 24 по плана
на с. Цонево.
ІV. Открива процедура за продажба чрез
публичен търг с явно надаване на общинско
жилище – Апартамент № 7 на втори етаж, с
площ от 21 кв.м, ведно с прилежащото му избено
помещение № 7, с площ от 9 кв.м, находящи се
в жилищен блок, в УПИ VІІІ, квартал 24 по плана
на с. Цонево.
V. Определя начална тръжна цена в размер на
5100.00 лв. (пет хиляди и сто лева), определена
като пазарна стойност на имота от независим
оценител на недвижими имоти.
VІ. Възлага и упълномощава Кмета на Общината да извърши продажба на горепосочения
недвижим имот по реда и условията на Наредба
№12 за условията и реда за настаняване в
общински жилища и продажбата им.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка
от Георги Георгиев – Кмет на община Дългопол, относно: Ликвидиране на съсобственост
на идеални части от УПИ V-СП”БКС в кв.100
собственост на „Комунално стопанство” ООД с
части от УПИ VІ-резервен в кв.100 от рег. план
на гр.Дългопол и част от имот № 000176 от плана
за земеразделяне на землището на гр.Дългопол
собственост на Община Дългопол. Разрешаване
изработване на проект за изменение на ПУП-ПР
на УПИ V-СП”БКС в кв.100 от регулационния план
на гр.Дългопол (ПИ с идент. № 24565.502.2254
от кадастр. карта).
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 0, на основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от
ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, във връзка
с чл.36,ал.1,т.4 и чл.44,ал.1,т.4 от Наредба № 4,
Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 19 – 12
1. Дава съгласие и упълномощава кмета на
Община Дългопол да сключи договор с „Комунално стопанство” ООД за замяна на части от
недвижими имоти, като:
- Община Дългопол прехвърли в полза на
„Комунално стопанство” ООД 246 кв.м. идеални
части от УПИ VІ-резервен в кв.100 от регулационния план на гр.Дългопол представляващ ПИ с
идентификатор 24565.502.2255 от кадастр. карта
на града (разположени в имота по начина указан
в проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ V и VІ
в кв100 гр. Дългопол, внесен със заявление с
вх.№ 0800-425 / 16.11.2016 г.). Пазарната оценка
на идеалните части е в размер на 1230 лева.
- Община Дългопол прехвърли в полза на
„Комунално стопанство” ООД 963 кв.м. идеална
част от собствения си имот № 000176 от плана
за земеразделяне на землището на гр.Дългопол
(разположени в имота по начина указан в предложение за изменение на ПУП-ПР за УПИ V в
кв100 гр.Дългопол, приложено към заявление с
вх.№ 2600-531 / 30.11.2016 г.). Пазарната оценка
на идеалните части е в размер на 4334 лева.
- „Комунално стопанство” ООД да прехвърли
в полза на Община Дългопол 1210 кв.м. идеална
част от собствения си имот съставляващ УПИ
V-СП”БКС в кв.100 от регулационния план на
гр.Дългопол представляващ ПИ с идент. №
24565.502.2254 от кадастр. карта (разположени в
имота по начина указан в предложение за изменение на ПУП-ПР за УПИ V в кв100 гр.Дългопол,
приложено към заявление с вх.№ 2600-531 /

30.11.2016 г.). Пазарната оценка на идеалните
части е в размер на 6050 лева.
2. Страните не си дължат парични изравняване .
3. Задължава и упълномощава кмета на
Общината да предприеми законосъобразни
действия за изпълнение на решението.
4. Разрешава на „Комунално стопанство”
ООД да възложи за своя сметка изработване
на Подробен устройствен план - План за регулация, с който част от имот № 000176 от плана
за земеразделяне на землището на гр. Дългопол
да се присъедини към УПИ V-СП”БКС в кв.100 от
регулационния план на гр. Дългопол по начина
указан в скица-предложение за изменение на
ПУП-ПР за УПИ V в кв100 гр. Дългопол, приложено към заявление с вх.№ 2600-531 / 30.11.2016
г. – неразделна част от решението.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Докладна записка
от Даниела Костадинова и Катерина Тончева –
Общински съветници, относно: Изменение на
Правилника за организацията и дейността на
общински съвет, неговите комисии и отношенията
му с общинска администрация - Дългопол приет
с Решение № 15-3 от протокол № 15/29.06.2012
г. на ОбС -Дългопол.
С 3 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 4, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 8, на основание чл.21, ал.З, чл.34, ал.1,
2 и 4 от Закона за местно самоуправление и
местна администрация /ЗМСМА/; чл.8 от Закона
за нормативните актове; чл. 22, ал.1, т 7. от
Правилника за организацията и дейността на
общински съвет, неговите комисии и отношенията
му с общинска администрация, Общински съвет
– Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 19 – 13
I. Общински съвет - гр. Дългопол НЕ изменя
Правилника за организацията и дейността на
общински съвет, неговите комисии и отношенията
му с общинска администрация - Дългопол приет
с Решение №15-3 от протокол № 15/29.06.2012г.
на ОбС – Дългопол.
ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: 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 19 – 14 – 1
1. Отпуска еднократна помощ на Петко
Христов Челебиев – жител на гр. Дългопол, в
размер на 150 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши
всичко необходимо във връзка с изпълнение на
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решението.
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 19 – 14 – 2
1. Отпуска безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на
Етем Муталиб Хюсеин – жител на с. Партизани.
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.6 и т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 19 – 14 – 3
1. Отпуска безвъзмездно 3м3 дърва за огрев
на Емине Хюсеин Изет – жител на с. Партизани.
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.6 и т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 19 – 14 – 4
1. Отпуска безвъзмездно 3м3 дърва за огрев
на Тинка Петрова Димитрова – жител на гр.
Дългопол.
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.6 и т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 19 – 14 – 5
1. Отпуска безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на
Тодор Великов Тодоров – жител на с. Аспарухово.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши
всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 19 – 14 – 6
Отлага за разглеждане на следващото
заседание на ОбС- заявление с вх. № 94003661/05.12.2016 г. от Величка Драганова Тодорова от с. Аспарухово.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 19 – 14 – 7
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Заявление с Вх. № ОС-332/13.12.2016 г. от
Гергина Златева Иванова с адрес гр. Дългопол,
ул. „Георги Раковски” № 5.
2. Заявление с Вх. № ОС-318/29.11.2016 г.
от Фатме Ахмед Емин с адрес гр. Дългопол, ул.
„Найден Геров” № 2.

СЪОБЩЕНИЕ
Общинска администрация уведомява собствениците на пчелни
семейства, че в изпълнение на разпоредбите на чл. 8 на Закона за
пчеларството е необходимо да подадат декларации за регистрация
на пчелините, включително пчелните семейства. Декларациите са
необходими за актуализиране на общинските регистри на пчелините,
включително пчелните семейства по населени места, за 2017 г.
Декларациите се получават и подават в Кметствата по населени
места.
За собствениците на пчелни семейства от гр. Дългопол декларациите
се получават и подават в отдел „УТОСТЗГ” (на първия етаж в сградата
№ 2 на Община Дългопол).
Регистрацията на пчелните семейства е безплатна.

6

БРОЙ 9, февруари 2017 г.

Делегацията от Дългопол посети
побратимена македонска община
Делегация от община
Дългопол посети побратимената македонска община
Демир Капия по случай
празника на виното „Свети
Трифун”. На тържествата
присъстваха и делегати от
Малта, Унгария, Полша и
Словения. Президентът на
Република Македония Георги Иванов заряза лозите,
заедно с кмета на община
Демир Капия Трайче Димитриев и посланика на Китай.
Жители на различни краи-

ща от Македония представиха традиционни македонски
ястия, които се съревноваха
по вкус с гозбите от Малта и
Полша.
Ежегодно в Демир Капия
местните лозари се състезават по зарязване на лози
в местна вила. Победителят
се определя от комисия и
награждава от кмета.
Делегацията от Дългопол
посети училището, детската
градина и спортната зала в
Демир Капия.

Кметът на община Дългопол Георги Георгиев и президентът на Република Македония Георги Иванов (втория
от дясно наляво) застанаха един до друг за обща снимка

Трифон Зарезан

В село Партизани също отбелязаха най-ранния пролетен празник Трифон Зарезан. С богата трапеза от
За богата реколта и честит Трифон Зарезан арковпрясно изпечени питки, варена кокошка, свинско месо и ненци зарязаха няколко пръчки, напоиха корените на
руйно червено вино жените си пожелаха още по-богата лозата с вино и седнаха на трапезата да се почерпят
и плодородна година
за празника
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144 години от гибелта на Васил Левски
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Цял един живот саможертва
в името на България

За деня, в който отдаваме почит към Апостола
на българската свобода –
Васил Левски, Детско-юношеско театрално студио и
участници от колектива за
художествено слово при НЧ
„Н. Й. Вапцаров – 1896” – гр.
Дългопол, пресъздадоха
в литературно-поетичен
спектакъл безсмъртието на
личността му, на неговите
дела и завети, на посланието
му към бъдещите поколения:
„С моята кончина не свършва пътят, който трябва да
извървите!”.
Поклон пред най-великият българин! Нека помним
героите си и не спираме да
говорим за тях, да се опитаме да бъдем поне малко като
тях и да запазим страната ни,
както те искаха да я видят и
помнят, а именно – „Чиста и
свята република”.

Световен ден
против тормоза
Във връзка с отбелязването на Световния
ден против тормоза в
училище, известен още
като Деня на розовата
фланелка, МКБППМН
– Дългопол, обяви конкурс за най-добра инициатива, показваща
съпричастността на
учениците към борбата
с насилието и тормоза
в училище. За целта
учениците документираха реализираните
си идеи и изпратиха
снимките на МКБППМН.
Комисията ще ги оцени
и за отличилите се ще
има награди, а класиралите се на първо място
ще бъдат наградени с
екскурзия до УВЦ „Ю.
Гагарин” – Камчия.
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Янчо Петров е Цар на виното за 2017 г.

На 14 февруари в община Дългопол бе отбелязан
празнично Денят на лозаря или т. нар. Трифон Зарезан – традиционен български народен празник
в чест на Свети Трифон.
Чества се от лозарите, градинарите и кръчмарите.
По традиция на този ден
се изпълнява ритуалът
„зарязване”. Секретарят
на общината Кинка Балинова заряза 3 лозови
главини, поля ги с вино
за берекет, а от пръчките
бе направен венец. Празникът продължи с конкурс
за домашно вино, който се
проведе в Къщата на културата и събра ценители и
производители на виното.
Участниците представиха
бели и червени вина, розе
и пелин. Победителите
получиха грамоти, награди
и най-вече признанието на
публиката.
Червени вина:

Първо място – Иванка
Христова (Дългопол);
Второ място – Недко
Недев (Дългопол);
Трето място – Станка
Желева (Дългопол).
Бели вина:
Първо място – Янчо
Петров (с. Красимир);
Второ място - Донка
Йорданова (с. Красимир);
Трето място – Слави
Железов (Дългопол).
Розе
Първо място – Василка
Христова (с. Красимир)
Пелин
Първо място – Неделчо
Стоянов (Дългопол)
Цар на виното – 2017 г.:
Янчо Петров (с.Красимир)
Награда на публиката:
Василка Христова (с.
Красимир).
По подобаващ начин
празнуваха Трифон Зарезан и в останалите селища
от общината (Виж 6 стр.).

Животновъди получиха
съвети от агроспециалисти
На 21 февруари т.г.
от 14.00 часа по покана
на кмета на общината Георги Георгиев в
заседателната зала на
Общински съвет – Дългопол, се проведе среща

между собственици на
животновъдни обекти и
представители на Национална служба за съвети
в земеделието – офис
Варна, и служители на
общината, заети в облас-

тта на земеделието.
Разяснени бяха възможностите за кандидатстване по мерките от
Програмата за развитие
на селските райони 20142020 г. Уточнени бяха

условията и редът за разпределяне на пасища,
собственост на община
Дългопол. Бяха обсъдени и възможностите за
настаняване на пчелини
в общински имоти.

