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Очакваме да намерим достатъчно средства

Визитка

Ивелина Костадинова е родена в гр. Провадия. Учи
в СОУ “Св. Кл. Охридски” - гр. Дългопол, а след това
работи в системата на БДЖ. Занимава се и като
брокер на недвижими имоти. Омъжена е, с 2 деца.
Втори мандат е на кметския стол.
- Колко жители живеят през този мандат ще бъдат
в с. Комунари, г-жо Коста- отпуснати повече средства
за ремонти.
динова?
В първия ми мандат започ- Сега при нас постоянно
живеят около 70 души. Разби- на ремонтът на читалището,
ра се, имаме пътуващи, които което стои и до ден-днешен
си идват през почивните дни. недовършено. Събрани бяха
Иначе по адресна регистра- средства от дарения. Тогава
ция са 100, но през летните се търсеха още 1500 лв. за
месеци значително се увели- ремонта на сцената.
Освен това искам да почават. Имаме ученици, двама
от които през тази година ще ставим изкуствена неравност
бъдат абитуриенти, и пътуват тип „легнал полицай“ на пътя,
всеки ден до Дългопол.
който минава през селото.
- Как е уреден транспор- В този участък шофьорите
тът до общинския център? се движат с доста висока
- За учениците ни има скорост и не се съобразяват,
специализиран транспорт, а че тук живее предимно възза останалите - не могат да растно население. Засега
разчитат на кой знае какъв. нямаме нещастен случай, но
Има сутрешен микробус по не трябва да го дочакаме, а
линията Айтос - Варна. Из- превантивно да обезопасим
ползваме и услугите на БДЖ. нашите жители.
- Какво изискахте от обТе все още ни крепят. Разчитаме и на тези, които имат щинското ръководство,
собствен транспорт. Преди чрез капиталовата програвреме имахме автобусна ма, за да бъде обновено
линия, която минаваше през селото? Потърсихте ли
селото, но на фирмата вече възможност да кандидатне й е изгодно да идва до тук ствате по проекти, с които
поради липса на достатъчно да осъществите тези репътници.
монти?
- Вие заслужихте дове- Поради малкия брой
рието на хората и за втори жители не можем да канмандат. Какво бе направено дидатстваме за отпускане
за обновяването на селото на средства за развитие на
през тези години?
малките селищни системи.
- Тук ставаха доста ремон- През 2013 г. със заповед
ти на железопътната линия, на кмета на общината Маа аз като бивш кадър на ринка Иванова училището
железниците изисках оста- и параклисът се обединиха
налата част от чакъла да не за „Църковен комплекс и
се изхвърля, а да го използ- дневен център за социална
ваме за направата на улична подкрепа“. Беше подадено
настилка. Направихме и пътя заявление за подпомагане
до гробищния парк, който по мярка 322 „Обновяване и
беше трудно проходим при развитие на населените месдъждовно време. В момента та“, но за огромно съжаление
той е с асфалтово покритие. получихме отказ.
Закърпихме малко дупки
Сега разчитаме само на
по улицата, която води до капиталовата програма на
гарата, но за съжаление, общината. Средствата ще се
след обилните валежи те насочват предимно за ремонт
се отвориха отново. Много на пътната настилка, кметмалко помощи идват при нас ството, пенсионерския клуб,
в малките села. Вярвам, че ограждане на гробищния

парк и др. Тръбопроводите
за питейна вода се нуждаят
от подмяна. Липсва канализация. Имаме само няколко асфалтирани улици. За всичко
това ще търсим средства през
тази и следващите години.
- През зимния сезон пътищата при вас почистват
ли се?
- Главният път за Айтос
през зимата винаги е почистен. Поддържа го Областното пътно управление. За
почистването на улиците в
селото имаме договореност
с местния арендатор, който
има техника, също да почиства. Не можем да се оплачем,
улиците в селото се чистят
редовно. Тази зима имахме
доста сняг, но това е все пак
в реда на нещата.
- А сметосъбирането и
сметопочистването как е
уредено?
- Използваме както индивидуални кофи за смет, така
и контейнери, но част от тях
имат нужда от обновяване.
Има места в селото, където
камионът не може да достигне и някои семейства остават
без кофи.
- Имате ли медицински
център или поне медицин-

ска практика?
- В нашето село здравна
служба няма. Налага се хората да пътуват до Дългопол, за да посетят личния си
лекар. При мен са здравните
книжки на част от жителите.
Когато им издадат рецепти,
ходя, купувам лекарствата.
Помагам и с получаването на
помощите за дърва.
- Има ли интерес от страна на бизнеса в този регион?
- Има, но е сравнително
по-скромен. Очакваме през
това лято отново да отвори
врати близката бензиностанция. Това означава, че
ще бъдат разкрити поне 4
нови работни места. Общината има няколко парцела за
продажба, които евентуално
биха заинтересували бъдещите инвеститори. Все пак
сме на стратегическо място
– железопътната линия по
паневропейския транспортен
Коридор №8, свързващ Европа с Азия. Но засега няма
желаещи да развиват тук
сериозен бизнес. Имахме магазин за хранителни продукти
а също и пивница. Затворени
са, а сградата вече започна да
се руши. Като кмет снабдявам
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за ремонта на улиците, църквата и училището

и раздавам сутрин хляба.
Носят го от фурните в Айтос
и от с. Партизани. Тези, които
са трудно подвижни, снабдявам и с хранителни продукти.

селото е на стратегическо
место. На около десетина километра има скален
манастир. Наоколо гнезди
египетски лешояд, който

Ние, кметовете по селата или
както обичат да ни наричат
„СЕЛСКИ КМЕТОВЕ“, сме за
всички и всичко.
От миналата година на
нашата територия имаме
земеделски производител.
Зася 10 декара с малини, но
за прибирането на реколтата
използва хора от с. Партизани. Причината е в това, че тук
нямаме подходящи по-млади
и здрави хора. А преди години селото развиваше добро
земеделие. Но повечето ни
жители са свързани с БДЖ.
- Търсят ли се недвижими имоти в Комунари?
- Имаме много къщи, които
преди да бъдат продадени
изискват основен ремонт.
Има интерес към имоти в
нашето село, но в голямата
си част те не отговарят на
изискванията, които поставят
често клиентите – да бъдат
напълно готови. Има и къщи,
които са с неуреден статут
или въобще са без документ
за собственост. Други пък са
с много наследници, което
прави изключително трудно
самата продажба.
- Ако днес Ви се наложи
да рекламирате селото,
какво бихте казали?
- Тук имаме преди всичко чист въздух и спокоен
живот. Разположението на

живее в скалите. Връща се
всяка година, за да отгледа
ново поколение. Това е вид
атракция, която може да
привлече много любители
на природата. Така в близките околности може да
предлагаме добра перспектива както за селски, така и
за исторически туризъм. За
тази цел е необходимо да
се изградят екопътеки до
скалната църква и старото
селище, както и до природните ни забележителности.
Това са все неща, за които
си заслужава да работим.
Освен това в селото имаме
фолклорна група към читалището, която е носител на
редица награди от престижни
събори и конкурси. Печелихме награди от събора в Копривщица, Пенсионерският
ни клуб е естествен център
на жителите от селото. Периодично с доброволен труд
почистваме от дървета и
храсти гробищния парк. Беше
укрепен и един от мостовете
над дерето.
- Кога е съборът на селото?
- На 2 август жители и гости
на селото идват на събора и
денят се превръща в истински родов празник за всички.
- Каква е историята на селото? Има ли проучвания

в тази посока?
- Това селище има вековна
история. В началото на 60-те
години на миналия век група
археолози са изследвали
пещерите в близките скали.
Там бяха открити останки от
земеделски пособия датирани от късния палеолит. В
западната част на скалите
вероятно е имало манастир,
а в местността Бальово усое
има старинни основи на някогашна сграда.
По време на османското
робство в този район се е
намирал чифликът Мурна.
Той носил името на местния
бей Мурна. Това е сравнително рядко срещано име сред
турците. Според някои наши
изследователи, той е приел
името на византийския пълководец Мурин. За него древните хронисти отбелязват, че
през 1278 г. две византийски
армии, водени от пълководците Мурин и Апин се опитали
да преминат Балкана, за да
обсадят Търново.
Но в тесните усои на Източна Стара планина били
разбити от войските на цар
Ивайло. Може би това място
пази спомен за тези времена
и беят по-късно приел името
му. Чифликът вероятно се
намирал около дерето между
скалистите склонове на Стара планина.
След Освобождението
започнало изкупуване на
земята на бившия чифликчия. Първите родове, които
се преселили тук са на Караяначата, Казачата и др.
Селото бързо се разраства
под името Мурна чифлик, а

по-късно като Горна и Долна
Мурна. Идват преселници от
Южна България, които през
годините се женят за жители
на Ченге (дн. с. Аспарухово),
заселват се тук и запазват
обичаите както на югоизточния район, така и на Ченге.
В началото на миналия век
е прокарано шосето Дългопол-Комунари-Айтос, изграден е мостът над р. Камчия.
През 1928 г. тук е построено
с доброволни начала училище, в което децата учат до
IV клас. През 30-те години
селото наброява над 800
души. Демографската му
характеристика се променя,
когато през 1928 г., след инцидент между българи и турци,
всички турски семейства се
изселват от Мурна. Пак през
30-те е организирана местната земеделска кооперация, а
около 40-те години е построена железопътна линия, която
свързва Северна с Южна
България. Така гара Комунари се превръща във важен
железопътен възел и селото
постепенно се развива около
него. В края на 60-те години
кооперативното стопанство
постепенно прераства в АПК
с център град Дългопол. Пак
по това време се изгражда и
новото кметство с прилежащ
театрален салон и малка зала
за библиотека.
И нека младите обърнат
поглед към селата и да не
забравят, че там са домовете
на техните родители, баби и
дядовци, изградени с много
труд и любов. Днес се нуждаят от тяхната намеса, за
да бъдат опазени.
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Решения на Общински съвет - Дългопол
ПРОТОКОЛ №20
от заседание на Общински
съвет – Дългопол
гр. Дългопол, 12.01.2017 г.

РЕШЕНИЕ 20-1
Отменя Решение №19-13/27.12.2016 г. на
Общински съвет-Дългопол.
РЕШЕНИЕ 20 – 2
Общинският съвет изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет - Дългопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на
първо четене, както следва:
§1.Чл.18, ал.2 придобива вида: „(2) Бюджетът на Общински съвет включва разходи
за представителни нужди в размер на 2% от
утвърдената с бюджета на общината издръжка
на Общински съвет.”
§2.Чл. 22, ал.1, т.6 придобива вида: „т. 6 Да
получава възнаграждение за участието си в
заседанията на Общински съвет и в комисиите,
в които е избран, както и за други разходи, свързани с дейността му в Общински съвет в размер
на 50 на сто, съгласно чл.34, ал.2 от ЗМСМА.”
§3.Чл.22, ал.1, т.7 придобива вида: „т.7
Определя възнаграждение за всеки месец на
общински съветник за работа в специализираните органи към ОбС-Дългопол, в размер
на 420лв. При неприсъствие на заседание на
специализиран орган, общинските съветници
не получават възнаграждение.”
§4.Към чл.22, ал.1 се създава нова „т.8
Възнаграждението по т.6 не включва възнаграждението, което общинските съветници могат да
получат за участието си в специализирани органи
на общински съвет.”
§5.Създава се нов чл.58а:
Чл.58а (1) Общински съвет - Дългопол създава Специализиран орган „Контролен съвет по
средствата от Европейския съюз за програмен
период 2014-2020, общински земеделски и горски
фонд и туризъм”.
т.1 Съставът на Контролния съвет се състои
от председател, зам.-председател, секретар и
четирима членове.
т.2 Общински съвет – Дългопол определя
следните функции на Контролния съвет:
проверка за целесъобразност във връзка с
кандидатстване и разходване на средствата от
Структурните фондове на Европейския съюз
за програмен период 2014-2020; провеждане
на търгове, конкурси и разпореждане със
земеделски и горски фонд, осъществяване на
контрол във връзка с туристическата дейност
на територията на Община Дългопол.
(2) Общински съвет –Дългопол създава
Специализиран орган „Комисия за установяване
и предотвратяване на конфликт на интереси“.
т.1 Съставът на органа се състои от председател, зам.председател, секретар и двама членове.
т.2 Общински съвет – Дългопол определя
следните функции на Контролния съвет: изпълнява задълженията си на контролен орган
по ЗПУКИ. Проверява актовете на внесените
проекти за решения за конфликт на интереси на
общински служители или общински съветници.
(3) Общински съвет –Дългопол създава Специализиран орган „Социални проекти“.
т.1 Съставът на органа се състои от пред-

седател, зам.-председател, секретар и двама
членове.
т.2 Общински съвет – Дългопол определя
следните функции на Контролния съвет:
проверка за целесъобразност във връзка с
кандидатстване и разходване на средствата от
социалните проекти на община Дългопол, както
и дейността на домашен социален патронаж.
(4) Поименния състав на Специализираните
органи се приема с Решение на Общински
съвет-Дългопол.
ПРОТОКОЛ №21
от заседание на Общински
съвет – Дългопол
гр. Дългопол, 27.01.2017 г.

РЕШЕНИЕ 21 – 2
Отменя, като незаконосъобразно Решение
№20-2/12.01.2017г. на Общински съвет-Дългопол, относно: Изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет - Дългопол, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация на първо четене.
РЕШЕНИЕ 21 – 3
Приема Културен календар на Община
Дългопол за 2017 година.
РЕШЕНИЕ 21 – 4
Приема Спортен календар на Община Дългопол за 2017 година.
РЕШЕНИЕ 21 – 5
1. Приема Програмата за управление и
разпореждане с имоти, общинска собственост
за 2017 година.
2. Упълномощава и задължава Кмета на Общината да предприеме законосъобразни действия за изпълнение на настоящата програма.
РЕШЕНИЕ 21 – 6
Приема планът на капиталовите разходи по
капиталовата програма по обекти и по източници
на финансиране за 2017г. на община Дългопол,
съгласно приложението неразделна част от
докладната записка.
РЕШЕНИЕ 21 – 7
1. Приема бюджета на община Дългопол за
2017г. както следва:
1.1. По приходната част в размер на 9 640
228 лв. в т.ч.:
1.1.1. приходи за делегирани от държавата
дейности в размер на 5 401 741 лв. /Приложение
№ 1/ в т.ч.:
1.1.1.1. обща субсидия за делегирани от
държавата дейности – 5 081 415 лв.
1.1.1.2. преходен остатък от 2016г. – 320 326
лв., /приложение № 1.1/
1.1.2. приходи за местни дейности в размер
на 4 238 487 лв. /приложение № 2/ в т.ч.:
1.1.2.1. данъчни приходи – 399 000 лв.
1.1.2.2. неданъчни приходи – 1 446 635 лв.
1.1.2.3. изравнителна субсидия – 1 066
300 лв.
1.1.2.4. целева субсидия за зимно поддържане и текущ ремонт – 82 500 лв.
1.1.2.4. целева субсидия за капиталови
разходи – 444 700 лв.
1.1.2.5. операции с финансови активи – 709
214 лв.
1.1.2.6. преходен остатък – 90 138 лв. /
Приложение № 1.1./
1.2. По разходната част в размер на 9 640 228

лв., разпределени по функции, групи, дейности
и параграфи, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности
– 5 401 741 лв. /приложение № 3/
1.2.2. За местни дейности – 3 909 757 лв. /
приложение № 4/.
1.2.3. За дофинансиране на делегирани от
държавата дейности с приходи от местни данъци,
такси и др. неданъчни приходи и трансфери за
местни дейности – 328730 лв. /приложение № 4/.
1.3. Утвърждава средносрочна цел за
бюджетното салдо по бюджета на общината,
изчислено на касова основа – придържане към
балансирано бюджетно салдо.
2. Приема числеността на персонала и
разходите за заплати на местните дейности и
за делегираните от държавата дейности /без
звената от системата на народната просвета,
които прилагат делегирани бюджети/, считано от
01.01.2017г., разпределени по месеци, съгласно
Приложение № 5.
3. Приема прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори,
съгласно приложение № 6;
4. Определя максималния годишен размер
на плащанията по дълга и поемането на нов
общински дълг както следва:
4.1. Максимален годишен размер на плащанията по общинския дълг за 2017г. – 435 043 лв.
4.2. Общински гаранции, които могат да бъдат
издадени през 2017г. – 184 898 лв.
4.3. Определя лимит за поемане на нов
общински дълг – 910 000 лв.
4.4. Определя максимален размер на общинския дълг към края на годината – 933 178 лв.
5. Утвърждава разчет за целеви разходи и
субсидии, както следва:
5.1. За СБКО на персонала, определени в
рамките на 3 на сто на база начислените трудови
възнаграждения, включително и социалните
осигуровки.
5.2. За представителни разходи на кмета на
общината в размер на 2 на сто от общия годишен
размер на разходите за издръжка на дейност
«Общинска администрация».
5.3. За представителни разходи на общинския съвет в размер 2 на сто от общия годишен
размер на разходите за издръжка на дейност
«Общински съвет».
5.4. За разходи за общински културни мероприятия – 25 000 лв.
5.5. За разходи за общински спортни мероприяия – 26 950 лв.
5.6. Разходи за помощи по решение на общински съвет не по вече от 9 000 лв.
5.7. Средства за работно облекло на персонал по служебни и трудови правоотношения не
по вече от 43 000 лв.
5.8. Сума в размер на 5 620 лв. за изплащане
на членски внос в сдружения, в които членува
общината.
5.9.Текущи субсидии за дейност на спортни
клубове, регистрирани като юридически лица с
нестопанска цел – до 11 000 лв.
5.10. Текущи субсидии за издръжка /отопление на читалищния салон/ на НЧ «Н.Й.Вапцаров»
гр Дългопол– 5 500 лв..
5.11. Субсидии за дофинансиране на маломерни паралелки в училищата – 25 000 лв.
5.12. Трансфери за подпомагане разходите
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за гориво на ПУ – Дългопол – 8 000 лв.
5.13. Субсидии за подпомагане ученическото
столово хранене – 38 000 лв.
6. Одобрява индикативен годишен разчет
за сметките за средства от Европейския съюз в
размер на 234 287 лв., съгласно приложение № 7;
7. Одобрява актуализираната бюджетна
прогноза за местните дейности за периода 20182020г., съгласно приложение № 2 и № 4;
8. Определя Второстепенните разпоредители
с делегиран бюджет през 2017 г.
Училище „Св. Климент Охридски” гр. Дългопол;
Училище „Христо Ботев” с. Цонево;
Училище „Христо Ботев” с. Партизани;
Училище „Митко Палаузов” с. Лопушна;
Училище „Васил Левски” с. Поляците;
Училище „Назъм Хикмет” с. Медовец;
Училище „Иван Вазов” гр. Дългопол;
ДГ „Детелина”-Дългопол;
ДГ „Пролет”- Цонево;
ДГ „Щастливо детство”-Партизани;
ДГ „Първи юни” - Медовец
Център за подкрепа за личностно развитие;
Читалище „Н.Й.Вапцаров” гр. Дългопол;
Читалище „Светлина” с. Рояк;
Читалище „Добри Иванов” с. Аспарухово;
Читалище «Пробуда» с. Цонево;
Читалище «Кирилл и Методий» с. Боряна;
Читалище «Лиляна Димитрова» с. Поляците;
Читалище «Просвета» с. Величково;
Читалище «Асен Златаров» с. Партизани;
Читалище «Назъм Хикмет» с. Лопушна;
Читалище «Али Ямурлов» с. Медовец;
Читалище «Христо Ботев» с. Крсимир;
Читалище «Светлина» с. Сава;
Читалище «Кирил и Методий» СКВ. Яворово;
Читалище «Светлина» с. Камен дял;
Читалище «Петко Иванов Недев» с. Комунари;
8.1. Приема бюджетите на второстепенните
разпоредители с делегиран бюджет както следва:
Бюджет на училищата – 3 460 162 лв., в т.ч.
дофинансиране на маломерни паралелки – 25
000 лв.
Бюджет на Детските градини – 893 334 лв. в
т.ч. за издръжка 230 000 лв.
Бюджет на Центъра за подкрепа на личностно
развитие – 37 832 лв.
Бюджет на Читалищата – 209 900 лв., в т.ч.
дофинансиране на Читалище Дългопол– 5 500 лв.
9. Определя като разпоредител с бюджет
през 2017 г. Общински Музей гр. Дългопол с
бюджет 61 500 лв.;
10. Определя максимален размер на новите
задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017г. по бюджета на общината ,
като наличните към края на годината задължения
за разходи не могат да надвишават -1 308 596
лв. и определя максимален размер на ангажиментите за разходи които могат да бъдат поети
през 2017г., като наличните към края на годината
поети ангажименти за разходи не могат да надвишават – 4 361 986 лв.
11. Одобрява план-график за обслужване на
просрочените задължения от минали години,
които да бъдат разплатени от бюджета за 2017г.
в размер на 76 874 лв. и просрочени вземания,
които да бъдат събрани през 2017г. в размер на
1 260 354 лв., съгласно Приложения № № 8 и 9;
12. Възлага на кмета на общината:
12.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с
делегиран бюджет и разпоредители с бюджет.

12.2. Да отразява служебно промените по
общинския бюджет с размера на постъпилите и
разходвани средства от дарения и спонсорства
и в съответствие с волята на дарителя.
13. При спазване общия размер на бюджета и
при възникнали неотложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон
не е определено друго, предоставя следните
правомощия на кмета на общината:
13.1. Да прехвърля бюджетни кредити за
различни видове разходи в една дейност или
от една дейност в друга в границите на една
бюджетна група, без да изменя общия й размер
в частта на местните дейности.
13.2. Да се разпорежда с резерва за непредвидени и неотложни разходи;
13.3. При възникнала необходимост от
предварително финансиране на проекти по
оперативните програми да прехвърля временни
безлихвени заеми от бюджета на общината към
сметките за средства от ЕС, при условие, че не
се нарушава финансирането на делегираните
държавни и местни дейности.
14. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране
на общински програми и проекти;
15. Да кандидатства за средства по структурни
и други фондове на ЕС, по национални програми
и други източници за реализиране на годишните
цели на общината за изпълнение на годишния
план за развитие.
16. Разходването на бюджетните средства
(без целевите средства) се осъществява при
съблюдаване на следните приоритети:
16.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на
предоставените трансфери и се използват по
предназначение, като разходите за трудови
възнаграждения и стипендии са приоритетни.
16.2. Постъпилите собствени приходи се
разходват при следната поредност: за обслужване на общинския дълг; за трудови разходи; за
покриване на просрочените задължения от минали години; за разходи, свързани с дейности, за
които се събират такси; за хранителни продукти;
неотложни сезонни разходи – горива, ел. енергия,
отопление, вода и неотложни текущи ремонти.
17. Приема бюджетната прогноза на контролираните от общината дружества, съгласно
приложение № 10.
18. Приема за сведение протокола от
публичното обсъждане на бюджета, съгласно
Приложение № 11.
РЕШЕНИЕ 21 – 8
1. Общински съвет гр. Дългопол, дава съгласие на пътуващите служители и работници,
които имат право на транспортни разходи от
местоживеене до месторабота и обратно, да
бъдат изплащани фактури, билети или абонаментни карти в размер на 100% от средствата
за железопътен транспорт и 90% от средствата
за автобусен транспорт за 2017 г.
2. Средствата за пътуване с билети да не
надвишават средствата за пътуване с карта,
освен в случаите, в които не може да бъде
издадена карта.
3. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи
от местоживеене до месторабота и обратно за
2017 г. - Приложение №1.
РЕШЕНИЕ 21 – 9
Общински съвет – Дългопол определя стимулиране на всеки кръводарител от общината за
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2017 г. – Парични средства в размер на 20 лв. /
двадесет лева /.
РЕШЕНИЕ 21 – 10
Приема отчет за изпълнението на Културния
календар на Община Дългопол за 2016 година.
РЕШЕНИЕ 21 – 11
Приема отчет за изпълнението на Спортния
календар на Община Дългопол за 2016 година.
РЕШЕНИЕ 21 – 12
1. Приема актуализация на бюджета към
31.12.2016 г., както следва:
1.1. Приема компенсирани промени по ЕБК
по приходите и увеличава планът на приходната
част със сумата 377 681 лв., съгласно приложения
№№ 1 и 3, колона 7;
1.2. Приема компенсираните промени по планът на разходите по дейности, групи и функции,
и по ЕБК и увеличава планът на разходната част
със сумата 377 681 лв., съгласно приложение
№№ 3 и 4, колона 7;
2. Задължава кмета на община Дългопол да
извърши необходимата актуализация по разходните подпараграфи в дейностите до размера на
уточнения план, съгласно приетата актуализация.
РЕШЕНИЕ 21 – 13
Приема отчет за състоянието на общинската
собственост и за резултатите от нейното управление в община Дългопол за периода 01.01.2016г.31.12.2016 година, съгласно Приложенията.
РЕШЕНИЕ 21 – 14
Общински съвет – Дългопол приема план за
действие на община Дългопол за интегриране на
ромите и гражданите в уязвимо социални-икономическо положение 2017-2018 година.
РЕШЕНИЕ 21 – 15
Не предоставя на лицето Станка Добрева
Димова от гр. Дългопол строителни материали
за отремонтиране на покривна конструкция.
РЕШЕНИЕ 21 – 16
І. Предоставя на лицето Вълчо Христов Вълчев строителни материали за отремонтиране на
покривна конструкция.
1. Три броя греди 14/14/400 см
2. Един брой гипсокартон огнеустойчив
3. Две торби гипс-сатен
4. Един кубик дървен материал (дъски)
ІІ. Възлага на Кмета на Община Дългопол да
предприеме съответните действия за изпълнение
на настоящето решение.
РЕШЕНИЕ 21 – 17
1. Утвърждава изразходваните средства за
командировки в страната и чужбина за периода
01.10.2016г. до 31.12.2016г. както следва:
На Георги Георгиев - Кмет на община - 231,95
лв. за командировки в страната;
На Злати Златев - Председател на общински
съвет - 80 лв. за командировки в страната.
РЕШЕНИЕ 21 – 18
Приема отчет за дейността на МКБППМН-Дългопол за 2016 година.
РЕШЕНИЕ 21 – 19
Приема План за работа на Общински съвет
- Дългопол през 2017г.
РЕШЕНИЕ 21 – 20
1. Дава съгласие за изработване на задание
за горскостопански план и горскостопански план
на горските територии, собственост на Община
Дългопол, с цел определяне допустимия размер
на ползването на горските ресурси и насоките за
постигане целите на управлението на горските
територии за срок от 10 години.
2. Определя сумата до 30 хил. лева за изготвяне на плана.

6

БРОЙ 10, март 2017 г.

3. Възлага на Кмета на Община Дългопол
да предприеме всички необходими действия по
изпълнение на приетите решения.
РЕШЕНИЕ 21 – 21
1. Приема информация във връзка с кандидатстване и реализиране на проекти по оперативните
програми на Европейските фондове.
РЕШЕНИЕ 21 – 22
1. Община Дългопол да кандидатства с
проект „Реконструкция, ремонт, оборудване
и обзавеждане на общинска образователна
инфраструктура за обект СУ „Св. Климент
Охридски“ - гр. Дългопол, община Дългопол“
по реда на Наредба за прилагане на подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“
от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 - 2020 г.
2. Общински съвет Дългопол декларира, че
дейностите, включени в проект с „Реконструкция,
ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска
образователна инфраструкту ра за обект СУ
„Св. Климент Охридски“ - гр. Дългопол, община
Дългопол“, 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 с „Реконструкция,
ремонт, оборудваше и обзавеждаше на общинска
образователна инфраструктура за обект СУ
„Св. Климент Охридски“ - гр. Дългопол, община
Дългопол“.
4. Упълномощава Кмета на Община Дългопол
да предприеме всички действия във връзка с
кандидатстване с проект с „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска
образователна инфраструктура за обект СУ
„Св. Климент Охридски“ - гр. Дългопол, община
Дългопол“по мярка мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони
за-периода 2014 - 2020 г.
РЕШЕНИЕ 21 – 23
Общински съвет - гр.Дългопол отказва да
издаде разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация
и застрояване (ПУП-ПРЗ) на имот № 014150
с площ 5,000 дка находящ се в землището на
гр.Дългопол, обл.Варна, местност „Зерелика” за
промяна предназначението на част от имота от
земеделска земя в производствен терен поради
липса на основания по чл.59 и чл.109, ал.3 от ЗУТ.
Няма действащ Общ устройствен план който да
предвижда застрояване на територията.
Отказът да се съобщи по реда на АПК. Същият
може да бъде оспорван по реда на чл.215 от ЗУТ.
РЕШЕНИЕ 21 – 24
1. Приема Доклада за констатации на „Медицински център І – Дългопол” ЕООД, изготвен
от „Приморска одиторска компания” – гр. Варна,
ведно с направените препоръки.
РЕШЕНИЕ 21 – 25
1. Определя индивидуалните основни месечни заплати на Кметове на кметства и Кметски
наместници в Община Дългопол, считано от
01.02.2017 г., както следва:(Виж таблицата)
2. Приема размера на допълнителните
трудови възнаграждения за придобит трудов
стаж и професионален опит да се определят

на основание нормативната уредба и съгласно
реда и начина за определяне на съответните
възнаграждения за общинска администрация.
3.Увеличава средствата по разходен параграф 01-00 „Заплати и възнаграждения на
персонал нает по трудови правоотношения“ в
дейност „Общинска администрация”, функция
„Общи държавни служби”, със 7000 лв.
4. Намалява средствата по параграф 97-00
„Резерв“ със 7000 лв.
ПРОТОКОЛ №22
от заседание на Общински
съвет – Дългопол
гр. Дългопол, 17.02.2017 г.
РЕШЕНИЕ 22 – 1
Отменя, като незаконосъобразно Решение
№21-7/27.01.2017г. на Общински съвет-Дългопол, относно: Приемане на бюджета на Община
Дългопол за 2017 година, индикативния годишен
разчет за сметките от ЕС и прогнозите по чл.82,
ал.3 от Закона за публичните финанси.
РЕШЕНИЕ 22 – 2
1. Приема бюджета на община Дългопол за
2017 г. както следва:

1.1. По приходната част в размер на 9 602
228 лв. в т.ч.:
1.1.1. приходи за делегирани от държавата
дейности в размер на 5 401 741 лв. /Приложение
№ 1/ в т.ч.:
1.1.1.1. обща субсидия за делегирани от
държавата дейности – 5 081 415 лв.
1.1.1.2. преходен остатък от 2016г. – 320 326
лв., /приложение № 1.1/
1.1.2. приходи за местни дейности в размер
на 4 200 487 лв. /приложение № 2/ в т.ч.:
1.1.2.1. данъчни приходи – 399 000 лв.
1.1.2.2. неданъчни приходи – 1 408 635 лв.
1.1.2.3. изравнителна субсидия – 1 066 300 лв.
1.1.2.4. целева субсидия за зимно поддържане
и текущ ремонт – 82 500 лв.
1.1.2.4. целева субсидия за капиталови разходи – 444 700 лв.
1.1.2.5. операции с финансови активи – 709
214 лв.
1.1.2.6. преходен остатък – 90 138 лв. /Приложение № 1.1./
1.2. По разходната част в размер на 9 602 228
лв., разпределени по функции, групи, дейности

Община/Кметство/кметско наместничество

Кмет/
кметски наместник

1

Кмет на кметство с. Цонево

Недка Петрова Василева

2787

870,00
лв.

3

Кмет на кметство с. Медовец

Мустафа Юнуз Исмаил

2049

850,00
лв.

4

Кмет на кметство с. Партизани

Хасан Хюсеин Асан

1437

820,00
лв.

5

Кмет на кметство с. Лопушна

Ниази Хасан Хасан

1265

820,00
лв.

6

Кмет на кметство с. Поляците

Хасан Али Хасан

931

820,00
лв.

7

Кмет на кметство с. Величково

Цеца Найчева Димова

632

790,00
лв.

8

Мария Христова ГеорКмет на кметство с. Аспару- гиева
хово

548

790,00
лв.

9

Кмет на кметство с. Рояк

348

730,00
лв.

10

Кмет на кметВеселин Атанасов Янаство с. Камен дял киев

236

650,00
лв.

11

Кмет на кметАлександър Райчев Йорство с. Сава
данов

223

650,00
лв.

12

Кмет на кметДимитричка Върбанова
ство с. Боряна
Петкова

213

650,00
лв.

13

Кмет на кметИвелина Митева Костаство с. Комунари динова

101

550,00
лв.

14

Йорданк а Неделчева
К м ет с к и н а местник с. Кра- Благоева
симир

69

550,00
лв.

15

М а р и а н а Ат а н а с о в а
К м ет с к и н а местник с. Арков- Христова
на

49

550,00
лв.

16

К м ет с к и н а местник Сладка
вода

Таня Иванова Маринова

14

250,00
лв.

Мехмед Али Кодран

Брой
О с жители н о в н о
възнагр.
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и параграфи, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности
– 5 401 741 лв. /приложение № 3/
1.2.2. За местни дейности – 3 916 757 лв. /
приложение № 4/.
1.2.3. За дофинансиране на делегирани от
държавата дейности с приходи от местни данъци,
такси и др. неданъчни приходи и трансфери за
местни дейности – 283730 лв. /приложение № 4/.
1.3. Утвърждава средносрочна цел за
бюджетното салдо по бюджета на общината,
изчислено на касова основа – придържане към
балансирано бюджетно салдо.
2. Приема числеността на персонала и
разходите за заплати на местните дейности и
за делегираните от държавата дейности /без
звената от системата на народната просвета,
които прилагат делегирани бюджети/, считано от
01.01.2017г., разпределени по месеци, съгласно
Приложение № 5.
3. Приема прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори,
съгласно приложение № 6;
4. Определя максималния годишен размер
на плащанията по дълга и поемането на нов
общински дълг както следва:
4.1. Максимален годишен размер на плащанията по общинския дълг за 2017 г. – 435 043 лв.
4.2. Общински гаранции, които могат да бъдат
издадени през 2017г. – 184 898 лв.
4.3. Определя лимит за поемане на нов
общински дълг – 910 000 лв.
4.4. Определя максимален размер на общинския дълг към края на годината – 933 178 лв.
5. Утвърждава разчет за целеви разходи и
субсидии, както следва:
5.1. За СБКО на персонала, определени в
рамките на 3 на сто на база начислените трудови
възнаграждения, включително и социалните
осигуровки.
5.2. За представителни разходи на кмета на
общината в размер на 2 на сто от общия годишен
размер на разходите за издръжка на дейност
«Общинска администрация».
5.3. За представителни разходи на общинския съвет в размер 2 на сто от общия годишен
размер на разходите за издръжка на дейност
«Общински съвет».
5.4. За разходи за общински културни мероприятия – 25 000 лв.
5.5. За разходи за общински спортни мероприятия – 26 950 лв.
5.6. Разходи за помощи по решение на общински съвет не по вече от 9 000 лв.
5.7. Средства за работно облекло на персонал
по служебни и трудови правоотношения не по
вече от 43 000 лв.
5.8. Сума в размер на 5 620 лв. за изплащане
на членски внос в сдружения, в които членува
общината.
5.9.Текущи субсидии за дейност на спортни
клубове, регистрирани като юридически лица с
нестопанска цел – до 11 000 лв.
5.10. Текущи субсидии за издръжка /отопление
на читалищния салон/ на НЧ «Н.Й.Вапцаров» гр
Дългопол– 5 500 лв..
5.11. Субсидии за дофинансиране на маломерни паралелки в училищата – 25 000 лв.
5.12. Трансфери за подпомагане разходите
за гориво на ПУ – Дългопол – 8 000 лв.
6. Одобрява индикативен годишен разчет
за сметките за средства от Европейския съюз в
размер на 234 287 лв., съгласно приложение № 7;

7. Одобрява актуализираната бюджетна
прогноза за местните дейности за периода 20182020г., съгласно приложение № 2 и № 4;
8. Определя Второстепенните разпоредители
с делегиран бюджет през 2017 г.
Училище „Св. Климент Охридски” гр. Дългопол;
Училище „Христо Ботев” с. Цонево;
Училище „Христо Ботев” с. Партизани;
Училище „Митко Палаузов” с. Лопушна;
Училище „Васил Левски” с. Поляците;
Училище „Назъм Хикмет” с. Медовец;
Училище „Иван Вазов” гр. Дългопол;
ДГ „Детелина”-Дългопол;
ДГ „Пролет”- Цонево;
ДГ „Щастливо детство”-Партизани;
ДГ „Първи юни” - Медовец
Център за подкрепа за личностно развитие;
Читалище „Н.Й.Вапцаров” гр. Дългопол;
Читалище „Светлина” с. Рояк;
Читалище „Добри Иванов” с. Аспарухово;
Читалище «Пробуда» с. Цонево;
Читалище «Кирилл и Методий» с. Боряна;
Читалище «Лиляна Димитрова» с. Поляците;
Читалище «Просвета» с. Величково;
Читалище «Асен Златаров» с. Партизани;
Читалище «Назъм Хикмет» с. Лопушна;
Читалище «Али Ямурлов» с. Медовец;
Читалище «Христо Ботев» с. Крсимир;
Читалище «Светлина» с. Сава;
Читалище «Кирил и Методий» СКВ. Яворово;
Читалище «Светлина» с. Камен дял;
Читалище «Петко Иванов Недев» с. Комунари;
8.1. Приема бюджетите на второстепенните
разпоредители с делегиран бюджет както следва:
Бюджет на училищата – 3 397 162 лв., в т.ч.
дофинансиране на маломерни паралелки – 25
000 лв.
Бюджет на Детските градини – 893 334 лв. в
т.ч. за издръжка 230 000 лв.
Бюджет на Центъра за подкрепа на личностно
развитие – 37 832 лв.
Бюджет на Читалищата – 209 900 лв., в т.ч.
дофинансиране на Читалище Дългопол– 5 500 лв.
9. Определя като разпоредител с бюджет
през 2017г. Общински Музей гр. Дългопол с
бюджет 61 500 лв.;
10. Определя максимален размер на новите
задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017г. по бюджета на общината ,
като наличните към края на годината задължения
за разходи не могат да надвишават -1 308 596
лв. и определя максимален размер на ангажиментите за разходи които могат да бъдат поети
през 2017г., като наличните към края на годината
поети ангажименти за разходи не могат да надвишават – 4 361 986 лв.
11. Одобрява план-график за обслужване на
просрочените задължения от минали години,
които да бъдат разплатени от бюджета за 2017г.
в размер на 76 874 лв. и просрочени вземания,
които да бъдат събрани през 2017г. в размер на
1 260 354 лв., съгласно Приложения № № 8 и 9;
12. Възлага на кмета на общината:
12.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с
делегиран бюджет и разпоредители с бюджет.
12.2. Да отразява служебно промените по
общинския бюджет с размера на постъпилите и
разходвани средства от дарения и спонсорства
и в съответствие с волята на дарителя.
13. При спазване общия размер на бюджета и
при възникнали неотложни и доказани потребно-
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сти през бюджетната година, доколкото със закон
не е определено друго, предоставя следните
правомощия на кмета на общината:
13.1. Да прехвърля бюджетни кредити за
различни видове разходи в една дейност или
от една дейност в друга в границите на една
бюджетна група, без да изменя общия й размер
в частта на местните дейности.
13.2. Да се разпорежда с резерва за непредвидени и неотложни разходи;
13.3. При възникнала необходимост от
предварително финансиране на проекти по
оперативните програми да прехвърля временни
безлихвени заеми от бюджета на общината към
сметките за средства от ЕС, при условие, че не
се нарушава финансирането на делегираните
държавни и местни дейности.
14. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране
на общински програми и проекти;
15. Да кандидатства за средства по структурни
и други фондове на ЕС, по национални програми
и други източници за реализиране на годишните
цели на общината за изпълнение на годишния
план за развитие.
16. Разходването на бюджетните средства
(без целевите средства) се осъществява при
съблюдаване на следните приоритети:
16.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на
предоставените трансфери и се използват по
предназначение, като разходите за трудови
възнаграждения и стипендии са приоритетни.
16.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за обслужване
на общинския дълг; за трудови разходи; за покриване на просрочените задължения от минали
години; за разходи, свързани с дейности, за
които се събират такси; за хранителни продукти;
неотложни сезонни разходи – горива, ел. енергия,
отопление, вода и неотложни текущи ремонти.
17. Приема бюджетната прогноза на контролираните от общината дружества, съгласно
приложение № 10.
18. Приема за сведение протокола от
публичното обсъждане на бюджета, съгласно
Приложение № 11.
РЕШЕНИЕ 22 – 3
Отменя, като незаконосъобразно Решение
№21-8/27.01.2017г. на Общински съвет-Дългопол, относно: Утвърждаване на списък на
длъжностите и лицата с право на транспортни
разноски и определяне на размера на поевтиняване разхода през 2017г.
РЕШЕНИЕ 22 – 4
1. Общински съвет гр. Дългопол, дава съгласие на пътуващите служители и работници,
които имат право на транспортни разходи от
местоживеене до месторабота и обратно, да
бъдат изплащани фактури, билети или абонаментни карти в размер на 100% от средствата
за железопътен транспорт и 90% от средствата
за автобусен транспорт за 2017 г.
2. Средствата за пътуване с билети да не
надвишават средствата за пътуване с карта,
освен в случаите, в които не може да бъде
издадена карта.
3. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи
от местоживеене до месторабота и обратно за
2017 г. - Приложение №1.
РЕШЕНИЕ 22 – 5
Община Дългопол поема транспортни раз-
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носки от местоживеене до месторабота и обратно, а именно от Варна до Дългопол на Зийнеб
Зия Юсуфова – ИД Началник на ОСЗ - Дългопол.
РЕШЕНИЕ 22 – 6
1. Определя и упълномощава инж. Емурла
Емурла - Заместник-кмет, да представлява Община Дългопол на общо събрание на асоциацията
по ВиК на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД
с право на глас и мандат на общото събрание
което ще се проведе на 20.02.2017 год., от 11.00
часа в заседателна зала на Областна администрация Варна.
2. Да гласува със ,,3а“ по всички четири точки
от обявения дневен ред в писмо с вх.№060019/01.02.2017 год. от Областен управител на
област с административен център Варна.
РЕШЕНИЕ 22 – 7
1. Отпуска еднократна помощ за погребението
на Светлю Иванов Стоимеров – жител на с. Партизани, в размер на 425 лв. Средствата да бъдат
изплатени на Погребална агенция – Дългопол.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши
всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
ПРОТОКОЛ №23
от заседание на Общински съвет –
Дългопол
гр. Дългопол, 28.02.2017 г.
РЕШЕНИЕ 23-2
Приема справката за дейността на Участък
на МВР – Дългопол през 2016 г.
РЕШЕНИЕ 23-3
Приема информация за дейността на РСПБЗН
– Дългопол по линия на ПСД за 2016 г.
РЕШЕНИЕ 23–4
Приема отчета за дълга на община Дългопол
през 2016г.
РЕШЕНИЕ 23–5
Приема Отчета за изпълнение на Програмата
за опазване на околната среда и Програмата за
управление на отпадъците в Община Дългопол
през 2016 г.
РЕШЕНИЕ 23–6
1. На основание чл. 17, ал 1, т. 3 и чл. 21, ал.
1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 312, ал. 1
и ал.6 от ЗПУО приема да се преобразува, чрез
промяна на вида училище по чл. 38, ал. 1, т. 4
от ЗПУО – Основно училище ,, Христо Ботев ‚‘
с. Цонево, община Дългопол се преобразува и
променя в Обединено училище ,,Христо Ботев‘‘ с.
Цонево, община Дългопол, считано от учебната
2017/2018г.
2. Възлагам на Кмета на община Дългопол
да изготви писменно предложение до МОН за
преобразуване, чрез промяна на вида училище по
чл. 38, ал. 1, т. 4 от ЗПУО, като Основно училище
,, Христо Ботев ‚‘ с. Цонево, община Дългопол се
преобразува и променя в Обединено училище
,,Христо Ботев‘‘ с. Цонево, община Дългопол,
съгласно изискванията на чл. 314 от ЗПУО и на
чл. 6 и чл. 8 от Наредба № 9 / 19.08.2016 г. За
институциите в систематаа на предучилищното
и училищно образование.
3. Задължава Кмета на община Дългопол
да предприеме всички необходими действия за
изпълнение на решенията.
РЕШЕНИЕ 23–7
І. Общинският съвет изменя и допълва
Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет - Дългопол, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската админи-

страция, както следва:
§1.Чл.18, ал.2 придобива вида: „(2) Бюджетът
на Общински съвет включва разходи за представителни нужди в размер на 2% от утвърдената
с бюджета на общината издръжка на Общински
съвет.”
§2.Чл. 22, ал.1, т.6 придобива вида: „т. 6 Да
получава възнаграждение за участието си в
заседанията на Общински съвет и в комисиите, в
които е избран, както и за други разходи, свързани
с дейността му в Общински съвет в размер на 70
на сто, съгласно чл.34, ал.2 от ЗМСМА.”
§3.Чл.22, ал.1, т.7 придобива вида: „т.7 Определя възнаграждение за всеки месец на общински
съветник за работа в специализираните органи
към ОбС-Дългопол, в размер на 270лв. При
неприсъствие на заседание на специализиран
орган, общинските съветници не получават
възнаграждение.”
§4.Към чл.22, ал.1 се създава нова „т.8
Възнаграждението по т.6 не включва възнаграждението, което общинските съветници могат да
получат за участието си в специализирани органи
на общински съвет.”
§5.Създава се нов чл.58а:
Чл.58а (1) Общински съвет - Дългопол създава Специализиран орган „Контролен съвет по
средствата от Европейския съюз за програмен
период 2014-2020, общински земеделски и горски
фонд и туризъм”.
т.1 Съставът на Контролния съвет се състои
от председател, зам.-председател, секретар и
четирима членове.
т.2 Общински съвет – Дългопол определя
следните функции на Контролния съвет: проверка
за целесъобразност във връзка с кандидатстване
и разходване на средствата от Структурните
фондове на Европейския съюз за програмен
период 2014-2020; провеждане на търгове, конкурси и разпореждане със земеделски и горски
фонд, осъществяване на контрол във връзка
с туристическата дейност на територията на
Община Дългопол.
(2) Общински съвет –Дългопол създава
Специализиран орган „Комисия за установяване
и предотвратяване на конфликт на интереси“.
т.1 Съставът на органа се състои от председател, зам.председател, секретар и двама членове.
т.2 Общински съвет – Дългопол определя
следните функции на Контролния съвет: изпълнява задълженията си на контролен орган
по ЗПУКИ. Проверява актовете на внесените
проекти за решения за конфликт на интереси на
общински служители или общински съветници.
(3) Общински съвет –Дългопол създава Специализиран орган „Социални проекти“.
т.1 Съставът на органа се състои от председател, зам.председател, секретар и двама членове.
т.2 Общински съвет – Дългопол определя
следните функции на Контролния съвет: проверка
за целесъобразност във връзка с кандидатстване
и разходване на средствата от социалните проекти на община Дългопол, както и дейността на
домашен социален патронаж.
(4) Поименния състав на Специализираните
органи се приема с Решение на Общински
съвет-Дългопол.
ІІ. Поименен състав на:
1. Специализиран орган „Контролен съвет по
средствата от Европейския съюз за програмен
период 2014-2020, общински земеделски и горски
фонд и туризъм”.
1.1. Александър Неделчев Александров –

Председател
1.2. Маринка Димитрова Иванова – Зам.-председател
1.3. Борислав Благоев Николов - Секретар
1.4. Муталиб Шевкет Муталиб - член
1.5. Насуф Юсуфов Насуфов - член
1.6. Добромир Василев Иванов - член
1.7. Даниела Маринова Костадинова - член
2. Специализиран орган „Комисия за установяване и предотвратяване на конфликт на
интереси“.
2.1. Злати Станев Златев – Председател
2.2. Халил Халилов Исмаилов – Зам.-председател
2.3. Николай Иванов Христов - Секретар
2.4. Красен Петков Железов - член
2.5. Радка Илиева Дукова-Русева - член
3. Специализиран орган „Социални проекти“.
3.1. Недялка Диянова Филчева – Председател
3.2. Хатидже Мехмед Чолак - Зам.-председател
3.3. Гюлейдин Исмаил Кязим – Секретар
3.4. Лъчезар Колев Лазаров - член
3.5. Катерина Димитрова Тончева - член
РЕШЕНИЕ 23–8
Приема Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Дългопол за периода
01.07.2016 – 31.12.2016 год. съгласно приложение №1.
РЕШЕНИЕ 23–9
Общински съвет – Дългопол приема отчет за
дейността на Общински съвет - Дългопол и на
неговите комисии за 2016 г.
РЕШЕНИЕ 23–10
Приема Годишен отчет за 2016г. на програмата за управление на Община Дългопол за
мандат 2015-2019г.
РЕШЕНИЕ 23–11
1. Определя пасища и ливади, собственост на
Община Дългопол, подробно описани в приложение 1 и дава съгласие да бъдат разпределени за
индивидуално ползване под наем на собственици
или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ
за съответното землище съобразно броя и вида
на регистрираните пасищни селскостопански
животни, в зависимост от притежаваните или
ползвани на правно основание пасища, мери и
ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска
единица в имоти от първа до седма категория и/
или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти
от осма до десета категория. На правоимащите
лица, които отглеждат говеда с предназначение
за производство на месо и животни от местни
(автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка
за 1 животинска единица в имоти от първа до
седма категория и до 40 дка за 1 животинска
единица в имоти от осма до десета категория.
На правоимащите лица, отглеждащи говеда за
мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за
подпомагане по дейностите от подмерки „Плащания за преминаване към биологично земеделие“
и „Плащания за поддържане на биологично земеделие“, включени в направление биологично
животновъдство, се разпределят имоти до 0,15
животинска единица на хектар, независимо от
категорията на имотите.
2. При недостиг на пасища и ливади - общинска собственост в съответното землище
на правоимащите лица да бъдат разпределени
такива в съседни землища.

Следва
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Общината има свой доброволчески отряд
Община Дългопол е сред
четирите общини във Варненска област, които вече
са изградили свои доброволчески отряди. Това констатира със задоволство
областният управител на
Варна Тодор Йотов, който
бе на посещение в община Дългопол. Визитата му
бе част от разяснителната
кампания за набиране на
доброволци, които трябва
да се включат в Доброволни
формирования към общините. Изграждането им е част
от националната политика
за превенция и осигуряване
на пожарна безопасност и
защита на населението от
бедствия и други извънредни

ситуации.
Оказва се, че такива формирования съществуват
само в 4 от общо 12 общини
в областта – Дългопол, Варна, Бяла и Долни чифлик.
Формированията се създават от кмета на общината
по решение на Общинския
съвет. Доброволец може да
е всяко дееспособно, навършило 18 години физическо
лице, което е клинично здраво, не страда от психично
заболяване и не е осъждано
за умишлено престъпление
от общ характер, освен ако
е реабилитирано. Служители от Министерството
на вътрешните работи и
военнослужещи от Минис-

Идва Възкресение Христово

Първият и най-големият от
празниците на новозаветната
църква е Великден, или Възкресение Христово. На този
ден се отбелязва възкресението на Исус Христос – Божия
Син, който със смъртта Си
изкупил греховете на човечеството, а с възкресението
Си дал надежда за живот след
смъртта.
По време на Великденския
пост са забранени храните от животински произход,
шумното веселие и други
видове развлечение. В края
на Страстната седмица се
“тримири”, т.е. не се яде нищо,
може само да се пие вода. В
четвъртък преди Възкресение
се боядисват Великденските
яйца. Съществуват много варианти относно вярванията,
свързани с появата на тази
практика. Според една от
легендите, това е свързано
със случка, станала, когато
Христос бил на кръста. В този
момент в подножието на Христовия кръст дошла кокошка и
снесла яйце. Кръвта, която се
стичала от Христовото тяло,
обагрила яйцето в червен
цвят и затова възникнала
практиката да се боядисват
яйцата.
Според друга версия, Мария Магдалена застанала

пред император Тиберий и му
поднесла в дар червено яйце с
думите “Христос Възкръсна!”.
Боядисаните яйца, според
народните вярвания, имат
магическо и предпазващо
свойство, поради което първото яйце или се заравя в
нивата за плодородие, или
се държи на иконата, за да
се “лекуват” болните с него.
Когато домакинята боядиса
първото яйце, тя натърква с
него бузките на децата, за да
са здрави.
На Разпети петък не се
върши никаква домакинска
работа. Тази забрана отдавна
е загубила значението си като
почит към смъртта на Христос
и се е превърнала в суеверие,
което гласи, че който работи
на този ден, ще го сполети нещастие. На този ден се правят
и Великденските хлябове, в
които се вмесват боядисани
яйца.
В събота, 2 часа преди
полунощ, започва службата
в православната църква. На
нея ходят всички, като носят
със себе си по едно боядисано яйце. Когато свещеникът
обяви Възкресението на Христос, всички се поздравяват
и заедно с това прекратяват
Великденския пост, като изяждат яйцето.

терството на отбраната не
могат да членуват в доброволните формирования.
Доброволецът има право на
неплатен отпуск за участие
в обучение и за изпълнение
на задачи по предотвратяване или овладяване на
бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от
тях, който му се признава за
служебен или трудов стаж,
застраховка, осигуряване за
всички осигурени социални
рискове, възнаграждение
при участие в дейности
по предотвратяване или
овладяване на бедствия,
пожари и извънредни ситуации и отстраняване на

последиците от тях, възнаграждение при участие
в обучения и практически
учения, екипировка. Доброволните формирования ще
се изграждат и развиват
в съответствие с добрите
европейски практики като
самостоятелно действащи
единици в структурата на
ЕСС, способни да осигуряват ефективна защита
на населението в районите
с ниска интензивност на
произшествията и успешно подпомагащи органите
за пожарна безопасност
и защита на населението
за действия при бедствия,
пожари и извънредни ситуации.

Програма за Великденските празници
в храм „Св. преподобни Иван Рилски“ в
град Дългопол

На 9 април - Цветница, службата е от 9 часа, ще се
раздават осветени върбови клонки за здраве
На 13 април - Велики четвъртък - от 20,00 четене
на 12-те евангелия
На 14 април - Велики петък - служба от 21 часа. Опелото Христово, след което се изнася Светата плащеница
и се обикаля храмът три пъти
На 15 април, събота - службата е от 23,30 ч.- приветствие и палене на свещи от благодатния огън, след което
ще има Света литургия и даване на Свето причастие.
На 16 април, неделя - Воскресение Христово Храмът ще бъде отворен от 8 до 15 часа. Сутринта ще
отслужа водосвет за здраве и благоденствие на България.

По случай светлия християнски
празник Великден ви поздравявам и
благославям да бъдете здрави, весели
щастливи и благословени. Божието
благословение и благодат да е винаги
с вас. Честит празник Воскресение
Христово.
Христос возкресе!

Ваш молитводател
иконом Иван Иванов
храм „Св. преп. Иван Рилски“
в гр. Дългопол
За информация
моб. номер 0888034550
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МИГ „Дългопол-Смядово“ проведе
информационен семинар

На 16 март в гр. Смядово
се проведе заседание на УС
на МИГ „Дългопол-Смядово“ и информационен семинар на тема „Представяне на подхода „Водено от
общностите местно развитие“ (ВОМР)“. Присъстваха
Управителният съвет на
МИГ-а, читалищни настоятелства, представители на
земеделски производители,
малки и средни предприятия, СНЦ и представители
на двете общински администрации. На семинара
бе представен подходът
„Водено от общността местно развитие (ВОМР)“ като
метод за включване на партньори на местно равнище,
включително на граждан-

ското общество и местните
икономически участници, в
разработването и прилагането на местна интегрирана
Стратегия, която спомага
на съответните райони
за осъществяването на
преход към по-устойчиво

бъдещe и ще допринесе
за развитие и стимулиране
на предприемачеството и
устойчив бизнес, както и за
динамична жизнена среда
на територията на община
Дългопол. На срещата бе
представена аналитичната

част на стратегията, в която
се поставя акцент върху
силните и слабите страни
на територията, както и
възможностите и заплахите.
Предстои провеждането на
множество информационни
кампании, семинари, срещи
във всички населени места
от територията на МИГ-а.
Графикът на събитията
ще бъде оповестен на интернет сайтовите на двете
общини: http://www.dalgopol.
org/list.php?category_id=77
Тел. за контакти:
Злати Златев –
0887002243; adv.zlatev@
abv.bg
Ганка
Георгиева – 0886445601;
snc.dalgopol@gmail.com

С красиви мартеници,
Отбелязаха Деня на
изработени от деца, любителското творчество
посрещнахме 1 март

В първия ден на месец
март в България празнуваме Баба Марта – хилядолетна българска традиция,
която символизира края
на зимата и настъпването
на пролетта. На 1 март и
през следващите няколко
дни на месеца всички ние
си подаряваме мартеници,
като си пожелаваме здраве
и щастие с думите „Честита
Баба Марта“.
Вече за втора поредна година ЦПЛР – ОДК
„Андрей Германов” и НЧ
„Н. Й. Вапцаров” се обърнаха към всички деца от

общинските училища да
изработят мартеници, с
които да зарадват възрастните хора, обслужвани от
общинския социален патронаж и на Хоспис и дом
за възрастни хора „Топъл
дом” в с. Рояк.
Благодарим на учениците от ОУ „Васил Левски”
в с. Поляците, ОУ „Христо
Ботев” в с. Цонево и СУ
„Св. Климент Охридски”
в гр. Дългопол, които се
включиха в инициативата
“Мартеница направи и на
самотен възрастен човек
от сърце я подари!

Малчуганите от детските градини в общината получиха играчки и мартенички по случай посрещането на
Баба Марта, която е предвестник на пролетта. Раздаде
им ги лично кметът на общината Георги Георгиев.
В Деня на любителското
творчество - 1 март, кметът на община Дългопол
Георги Георгиев посети НЧ
„Светлина-1928“ в с. Сава,
където самодейци от селата
Боряна, Комунари, Сава,
Комарево и Дългопол отбелязаха празника. Той е израз

на уважение към всички,
които са свързали живота си
с любителското изкуство. На
децата от детските градини
в община Дългопол кметът
раздаде играчки и мартенички по случай посрещането на Баба Марта, която
е предвестник на пролетта.
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Почетохме с
празнична програма
и заря националния
празник 3 март
В о б щ и н а Д ъ л го п ол
139-годишнината от Освобождението на България от
турско робство бе отбелязана с редица прояви в чест
на националния празник – 3
март. На този ден през 1878
г. Русия и Турция подписват Сан-Стефанския мирен
договор, който предвижда
възстановяването на Княжество България. От 1888
г. се празнува като Ден на
Освобождението, а от 5 март
1990 г. е определен за национален празник. Чества-

нето му започна с хоро на
площада, с което жителите
на общината се включиха в
инициативата „Пробуждане
с хоро” като част от гражданската вълна „Българи за
България”. В тържествения
концерт, посветен на Освобождението на България,
взеха участие колективът
за художествено слово при
НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1896“ в
гр. Дългопол, с ръководител
Ивелина Трендафилова,
Детско театрално-експериментално студио при НЧ „Н.

Й. Вапцаров - 1896“ с ръководител Милена Калчева,
вокалната група “Камчийче”
при НЧ „Н. Й. Вапцаров“
с ръководител Галина Чакърова, танцовият колектив
“Веселяче” при СУ “Св. Кл.
Охридски”, с ръководител
Добри Добрев, Детската
фолклорна група при НУ
„Иван Вазов“ с ръководител
Галина Чакърова, клубът за
народни танци “Ритми”- младежи при НЧ „Н. Й. Вапцаров
- 1896“ с ръководител Гинка
Андонова, представителни-

11

ят хор за обработен фолклор
при СУ “Св. Кл. Охридски”,
с ръководител Нина Михайлова. Празничният концерт
завърши с изпълнението на
танцов колектив “Камчийски
буенец” при СУ “Св. Кл. Охридски” с ръководител Росен
Русев. В по-късните часове
се проведе тържествена заря-проверка, с участието на
представителна част от под.
38010 - ВМС („Родни Балкани“). Бяха поднесени венци
и цветя пред паметника на
загиналите във войните.

По случай Деня на самодееца – 1 март, ръководството
Учениците от начален курс на СУ „Св. Климент Охридна община Дългопол поздрави всички любителски състави ски” отбелязаха 139-годишнината от Освобождението
с постановката „Албена” по Й. Йовков на Театрално-му- на България с богата програма, която изнесоха пред
зикалния център “Назъм Хикмет” в Разград.
своите съученици и учители.
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Чествахме Деня на розовата фланелка
Колумбия обявява 27 февруари за ден срещу тормоза
в училище. На 25 февруари
2009 г. много ученици честват този ден, отивайки на
училище по розови тениски и
други розови дрехи, на които
пише „Тормозът спира тук”
и „Ден на розовата фланелка”. Скоро тази инициатива
на канадските ученици се
подема от хиляди училища
по целия свят и през 2011 г.
около 1 млн. ученици от над
25 страни честваха този ден.
За първи път инициативата
в България се подема през
2012 г. Всяка година Денят на
розовата фланелка се отбелязва в последната сряда на
месец февруари. Не са малко учениците, които и днес
изпитват тормоз в училище,
понякога дори ежедневно.
Затова МКБППМН в община
Дългопол поде инициативата
за включване в кампания-

та, като обяви конкурс под
мотото „Да спрем тормоза!”
като за целта призова всички
класове, които подкрепят
инициативата, да се включат
с различни идеи, които да покажат тяхната съпричастност
към проблема с насилието
и тормоза в училище. Инициативите, документирани
със снимков материал, бяха
изпратени на МКБППМН и
на заседание същата отличи
най-добрите – СУ „Назъм
Хикмет” – с. Медовец, НУ
„Иван Вазов” – гр. Дългопол,
ОУ „Христо Ботев” – с. Партизани и ОУ „Митко Палаузов”
– с. Лопушна. Наградените
ученици от тези училища ще
посетят УВЦ „Юрий Гагарин”
в комплекс „Камчия”.
За лице на кампанията
бе избрана малката Халимя Ахмед Хасан от III клас
в СУ „Назъм Хикмет” – с.
Медовец.

дар за изяви по интереси на
деца и ученици”. Севдалина
Емилова Байчева - 12 г., от
школа „2 - Приложно изкуство“ от ОУ „Христо Ботев“ в
с. Цонево получи специална
награда, ІІІ място – медал.
Ръководител на школа „2 Самодейците са тези,
Приложно изкуство“ е Бир- които поддържат българския
сен Ахмедова.
дух и традиции, обичаи,
песни. На този ден се правят
и мартеници от бял и червен
конец. Белият цвят е символ
на дълголетие и здраве, а
червеният прогонва злото и
се бори с болестите. Рано
сутринта под стряхата на
къщата се вързва червен
плат или червена прежда в
знак, че от този ден започва
нов живот, който е прогонил
злото, натрупано през зимните дни. Навремето празнувахме Баба Марта на 14 март
(по стар стил). Завързвахме
си мартенички и ги носехме
За своята великолепна рисунка 12-годишната Севдали- само 9 дни - до 22 март. Марна Байчева от ЦПЛР – ОДК „А. Германов” в гр. Дългопол теничките, които носехме
бе наградена с медал и грамота за престижното трето тогава, не си ги връзвахме
място в националния конкурс, организиран от община на ръцете, а ги слагахме на
дрехите си. Само на малСунгурларе.

ките бебета се връзваха на
ръцете и на крачетата. По
случай Баба Марта и Деня
на самодееца фолклорните
групи от Комунари, Боряна,
Дългопол, Сава и с. Комарево (от община Провадия) се
събрахме в клуба на пенсионера в с. Сава. Разменихме
си мартеници и подаръци.
Празненството продължи с
песни и хора. За наша голяма радост телевизия „Скат”
засне нашето тържество.
Повечето от участниците
в това тържество бяхме от
по-старото поколение и затова искаме да предадем тези
традиции на по-младите.
Калушка Василева
ръководител на фолклорна група „Детелина”
при читалище „Н. Й.
Вапцаров” - гр. Дългопол

Световният ден против
тормоза в училище, известен като Деня на розовата
фланелка, бе отбелязан на
22 февруари. На този ден
участниците носят розово,
за да символизират своята
позиция и неприемането на
тормоза в училище. Всичко
започва като протест срещу
инцидент, свързан с тормоз
в едно училище в канадска
провинция. При откриването на учебната година
през 2007 г. група по-големи
ученици се подигравали
и тормозили един деветокласник, че дошъл на училище облечен в розово поло.
На следващия ден двама
ученици Дейвид Шепърд и
Травис Прайс решили да
купят и да разпространят
сред съучениците си 50
розови тениски в подкрепа
на тормозения техен съученик. Тази тяхна инициатива

За лице на кампанията
бе избрана Халимя Ахмед
Хасан от III клас в СУ „Назъм
Хикмет” в с. Медовец.
бързо става популярна сред
учениците от други училища
чрез sms-и, email-и, както и
след публикации в печатните медии и предавания
по телевизията. През 2008
г. премиерът на Британска

Наградиха рисунки на наши Самодейците празнуваха
деца в национален конкурс

На 14 февруари 6 деца от
школите по приложно изкуство при ЦПЛР – Общински
детски комплекс „А. Германов” в гр. Дългопол взеха
участие в национална изложба-конкурс за детска рисунка
„Св. Трифон Зарезан“ 2017 г.
гр. Сунгурларе. Проявата бе
част от “Националния кален-

