Разпространява се безплатно

Брой 11, април 2017 г.

Тренировъчен лагер събра
млади надежди в борбата

42 борци премериха сили под зоркия поглед на вицеолимпийската
и многократна световна шампионка Станка Златева

От 10 до 15 април в
Спортния комплекс - с. Аспарухово, се събраха на тренировъчен лагер 3 отбора
по борба свободен стил от
възрастова група, деца до
15 г. Общо 42 участници от
отбора на Станка Златева,
отбора на Руен, с треньори
Салим Салим и Баязид
Кемал, и отбора от нашата
община - “Партизани”, с
треньор Пламен Стоянов.
Целта на това събиране бе
свързана с подготовката на
младите спортисти за предстоящите летни държавни

шампионати. И трите отбора
тренираха под професионалното ръководство на
Станка Златева, носителката на 2 сребърни олимпийски медала и многократна
световна шампионка.
След лагера две от момичетата от отбора на с. Партизани продължават тренировките си в подготвителен лагер
в клуба на Станка Златева в
Сливен. Това са шампионката ни до 62 кг Назифе Таир
и Емине Османски - шеста в
републиканския шампионат
в категория до 48 кг.
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Очакваме изграждането на подпорна
стена, за да спрем ерозията на брега

Визитка

Ниази Хасан е роден на 8.01.1952 г. в с. Рояк, община
Дългопол. От 1978 г. работи като фелдшер в близките села Поляците, Медовец, Лопушна, Партизани
и Арковна. Втори мандат е кмет на с. Лопушна.
Женен, с две деца.
- Колко жители наброява ция за отвеждане на отпадни
води и заустване в пречистс. Лопушна, г-н Хасан?
- По списък са 1267 души. вателна станция. В селото
Някои от тях са с двойно имаме и доста пенсионери,
гражданство и живеят в но нямаме пенсионерски
Турция, затова може да се клуб, където хората да се
каже, че в селото са около събират. От години нямаме
и читалище.
1000 души.
- Потърсихте ли въз- Кои са най-сериозните
проблеми в селото и как, можности за решаването
според Вас, могат да бъдат на тези проблеми през
годините?
решени?
- П од дъ р ж а м е т я с н а
- Те са много. Преди всичко трябва да оправим както връзка с общинското ръцентъра на селото, така и ководство и търсим винацентралната улица. Сигур- ги неговото съдействие. В
но забелязахте, че колите предния мандат построихме
почти не минават през тази дългоочакваните сватбени
част, защото тя е в окаяно навеси и осъществихме
състояние. Изисква се ре- ремонт на водопроводната
монт. Нямаме и автобусна мрежа в центъра на селото.
спирка. Някога имаше та- За съжаление, времето за
кава, но я трансформираха осъществяването на ремонна кафене и така вече не та бе сравнително кратко и
изпълнява функцията си. полагането на тръбопровода
Както на много места, така не беше изпълнено качести в нашето село улиците са вено, а улицата беше асфалв лошо състояние. През по- тирана набързо. Всичко това
следните 27 години тук почти даде много скоро дефект
никой не поглежда каква е в изпълнението. Мостът в
инфраструктурата. Необхо- началото на селото, който
дим е ремонт на ул. „Първа“ също бе ремонтиран, се
в центъра, ул. „Осма“, ул. оказа проблемен. Сега по
„Единадесета“, ул. „Дванаде- него разминаването на две
сета“ и ул. „Петнадесета“. По коли е опасно, а за пешеходпоследната често се движат ци е още по-опасно. Вижте
линейки, за да обслужват ремонта на моста в с. Парболни, които са на хемодиа- тизани - по съоръжението се
лиза. Също така за ремонт движат свободно пешеходци
са улиците „Втора“, „Трета“, и от двете страни. Направе„Пета“, „Четиринадесета“, ните ремонти по улиците на
„Шестнадесета“ и „Седем- селото се оказват недостанадесета“. Освен асфалти- тъчни. Често след проливен
ране, в центъра на селото дъжд сме принудени да
по улиците „Първа“ и „Чет- събираме изронения чакъл.
върта“ трябва да ограничим Имаме постоянен проблем
скоростта на преминаващи- с живеещите от отсрещнате автомобили, защото може та страна на селото на ул.
да се създаде предпоставка „Тринадесета“. Реката ги
за пътно-транспортно про- разделя, а речното корито
изшествие. Необходимо е постоянно ерозира и събиподновяване на водопрово- ра наноси, които трудно се
да, изграждане на канализа- чистят. В този участък реката

е дълбока около 5–6 метра.
Така живеещите често стават заложници, защото там
много трудно преминава
камион или друг транспорт,
който да носи дърва за зимния отоплителен сезон, а камионите за сметосъбиране
и снегопочистване въобще
не влизат. В тази връзка
от години сигнализирам
общинското ръководство, с
което изисквам да бъде направен проект за специално
бетонно корито с подпорна
стена, дълга поне 100 м в
този участък, с която да се
спрат тези процеси. Тогава
живеещите в тази част на
селото ще си отдъхнат и
няма да бъдат лишени от
нормални условия на живот.
През т.г. в капиталовата
програма на общината за
този обект са предвидени
8000 лв. Но за изпълнението
му са нужни повече средства. За пенсионерски клуб
сме определили място, кметът Георги Георгиев възложи
на проектантите да подготвят проекта, след което ще
започнем строежа. Уличното
осветление на няколко места е недостатъчно и сме
предвидили закупуването на
необходимите осветителни
тела. Има проект за смяна на
водопровода на ул. „Осма“ и
ул. „Дванадесета“. Тук искам
да благодаря на общинския

кмет Георги Георгиев, тъй
като правим всичко от сърце
и според възможностите.
- Споменахте, че в тази
част на селото не могат да
влизат сметопочистващи
коли. А как стои проблемът
със сметосъбирането в останалата част на селото?
Достатъчен ли е графикът
два пъти в месеца да се
почиства?
- Събирането на сметта е
от особена важност при нас,
защото някои жители нямат
кофи, а плащат такса смет.
Затова пак казвам, работим
много добре с кметското ръководство и тук също търсим
неговата подкрепа за решаването на проблема. Имаме
нужда от събиране на сметта
в селото поне един път в
седмицата, а не както е сега
2 пъти в месеца. Е, това може
да наложи повишаване на
такса смет, което хората едва
ли ще одобрят, но трябва по
някакъв начин да намерим
изход от създалата се ситуация. Сега някои са принудени
да си изхвърлят сметта извън
селото и така се образуват
нерегламентирани сметища.
Вече сме подали заявка към
общинското ръководство за
12 контейнери за битови
отпадъци и 152 съда тип “фамилна кофа” с вместимост
240 литра.
Следва на 9 стр.

БРОЙ 11, април 2017 г.

3

С ентусиазъм деца показват как
можем да опазим природата чиста
На 21 април ОУ „Васил
Левски“ – с. Поляците, отбеляза Международния
ден на Земята под мотото
„Защото заедно можем“ с
представителна изява на
клубовете „Аз пътешественикът“, Аз и природата“ и „Да пеем заедно“ по
проект „Твоят час“ (Проект
BG05M2OP001-2.004-0004
„Развитие на способностите
на учениците и повишаване
на мотивацията им за учене
чрез дейности, развиващи
специфични знания, умения
и компетентности (Твоят
час)“ – фаза 1, финансиран

от Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейските
структурни и инвестиционни
фондове). Сред гостите на
празника бяха Г. Георгиева,
Ю. Якимова, Х. Хасан, учители, родители и ученици. Под
формата на сценки, песни и
танци в препълнената зала
учениците с ентусиазъм
обясняваха на присъстващите гости наученото в кръжоците за влиянието на човека
върху природата и грижите
за нейното опазване.

Наши деца печелят награди от национален конкурс в Шумен
Деца от „1 – Вокална група” и „2
– Вокална група при ЦПЛР – ОДК
„Андрей Германов” – гр. Дългопол,
с ръководители Нина Михайлова и
Хриска Младенова, взеха участие
във ІІ Национален конкурс „Децата на
България пеят, танцуват, рисуват”. Той
се проведе на 11 и 12 март 2017 г. в гр.
Шумен. Проявата бе организирана от
СУ „Сава Допроплодни” – гр. Шумен,
и местната община. Участниците се

състезаваха в 3 раздела – хореография, изобразително изкуство и
музика, в 4 възрастови групи. Целта
на конкурса е да открива и насърчава талантливи деца и младежи,
като предостави сцена за изява на
талантите им.
Талантът на нашите деца, които
взеха участие в раздел „Музика”,
направление „Популярна музика и вокални групи”, беше оценен от журито.

Диляра Тансел Рафет получи трета
награда във втора възрастова група, а
Елис Ейваз Али получи поощрителна
награда в четвърта възрастова група.
Беше даден плакет на ЦПЛР – ОДК
„Андрей Германов” за добро цялостно
представяне.
Сеймен Гюнай Сали очарова журито и публиката със своето сценично
поведение и получи грамота „Усмивка
на конкурса”.
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Решения на Общински съвет - Дългопол

Продължение от предния брой
3. Определя наемна цена за 1 декар
предоставена под наем площ пасища
и ливади, собственост на Община
Дългопол, в размер на 7,00 лева за
пасища и 8,00 лева за ливади.
4. Съгласно чл. 37и, ал. 15 от ЗСПЗЗ
при сключване на договорите за наем
на пасища и ливади, които изцяло или
частично не попадат в актуалния към
датата на подписване на договора
специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от
Наредба № 2/17.02.2015г. за критериите за допустимост на земеделските
площи за подпомагане по схеми и
мерки за плащане на площ, не се
дължи заплащане на наемна цена за
две стопански години от сключването
на договора.
5. Дава съгласие останалите след
горепосоченото разпределение свободни пасища и ливади, собственост
на Община Дългопол, да се отдадат
под наем чрез търг по реда на чл.
37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ с начална тръжна цена 7,00 за 1 декар
предоставена площ пасища и 8,00
лева за ливади.
6. Дава съгласие договорите за наем
на пасища и ливади, собственост на
Община Дългопол, да бъдат сключени за срок от 5 стопански години при
условията на чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ
и чл. 100, ал. 10 от ППЗСПЗЗ.
7. Определя и дава съгласие пасищата и ливадите, собственост
на Община Дългопол, останали неразпределени след гореизброените
процедури да бъдат разпределени за
общо ползване.
8. Определя правила за ползване
на пасища и ливади, собственост на
Община Дългопол, подробно описани
в приложение 2.
9. Упълномощава Кмета на общината и го задължава да извърши
необходимите законови действия по
изпълнение на Решението.
РЕШЕНИЕ 23–12
I. Приема пазарната оценка в размер на 125 800.00 лв. (сто двадесет и
пет хиляди и осемстотин лева) за имот
частна общинска собственост – Урбанизирана територия, съставляваща
поземлен имот с идентификатор №
00789.30.691 по кадастралната карта
на с.Аспарухово, подробно описан в
АОС № 365/05.06.2009 г.
II. Да се открие процедура за
продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на имот частна общинска собственост, съгласно АОС №
365/05.06.2009 г., а именно: Урба-

низирана територия, съставляваща
поземлен имот с идентификатор №
00789.30.691 по кадастралната карта
на с.Аспарухово, с площ 4537 кв. м
(четири хиляди петстотин тридесет
и седем квадратни метра), с начална
тръжна цена 125 800.00 лв. (сто двадесет и пет хиляди и осемстотин лева).
III. Възлага на Кмета на Общината
и го упълномощава да извърши продажба на горепосочения недвижим
имот по реда и условията на Наредба
за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество
на ОбС-Дългопол.
РЕШЕНИЕ 23–13
I. Приема пазарната оценка в
размер на 80 800.00 лв. (осемдесет
хиляди и осемстотин лева) за имот
частна общинска собственост – Терен,
находящ се в кв. 72 по регулационния
план на с.Цонево, подробно описан в
АОС № 1707/20.11.2015 г.
II. Да се открие процедура за
продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на имот частна общинска собственост, съгласно АОС №
1707/20.11.2015 г., а именно: Терен,
находящ се в кв. 72 по регулационния
план на с. Цонево, с площ от 7900
кв. м (седем хиляди и деветстотин
квадратни метра), с начална тръжна
цена 80 800.00 лв. (осемдесет хиляди
и осемстотин лева).
III. Възлага на Кмета на Общината
и го упълномощава да извърши продажба на горепосочения недвижим
имот по реда и условията на Наредба
за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество
на ОбС-Дългопол.
РЕШЕНИЕ 23–14
I. Приема пазарната оценка в размер на 83 500.00 лв. (осемдесет и
три хиляди и петстотин лева) за имот
частна общинска собственост – Урбанизирана територия, съставляваща
поземлен имот с идентификатор №
00789.30.699 по кадастралната карта
на с. Аспарухово, подробно описан в
АОС № 373/08.06.2009 г.
II. Да се открие процедура за
продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на имот частна общинска собственост, съгласно АОС №
373/08.06.2009 г., а именно: Урбанизирана територия, съставляваща
поземлен имот с идентификатор №
00789.30.699 по кадастралната карта
на с.Аспарухово, с площ 3013 кв. м
(три хиляди и тринадесет квадратни
метра), с начална тръжна цена 83
500.00 лв. (осемдесет и три хиляди и

петстотин лева).
III. Възлага на Кмета на Общината
и го упълномощава да извърши продажба на горепосочения недвижим
имот по реда и условията на Наредба
за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество
на ОбС-Дългопол.
РЕШЕНИЕ 23–15
I. Приема пазарната оценка в размер на 4500.00 лв. (четири хиляди и
петстотин лева) без включен ДДС, за
имот частна общинска собственост
– Дворно място с площ от 472 кв.м,
съставляващо УПИ ІІ, в кв. 61А по регулационния план на с. Цонево, ведно с
построените в дворното място – сграда
за търговия със ЗП от 34 кв.м и тоалетна със ЗП от 4,20 кв.м, подробно
описани в АОС № 2359/15.12.2016 г.
II. Да се открие процедура за
продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на имот частна общинска собственост, съгласно АОС №
2359/15.12.2016 г., а именно: Дворно
място с площ от 472 кв.м (четиристотин
седемдесет и два квадратни метра),
съставляващо УПИ ІІ, в кв. 61А по
регулационния план на с. Цонево,
ведно с построените в дворното място
– сграда за търговия със ЗП от 34 кв.м
(тридесет и четири квадратни метра) и
тоалетна със ЗП от 4,20 кв. м (четири
квадратни метра и двадесет квадратни
сантиметра), с начална тръжна цена
4500.00 лв. (четири хиляди и петстотин
лева) без включен ДДС.
III. Възлага на Кмета на Общината
и го упълномощава да извърши продажба на горепосочения недвижим
имот по реда и условията на Наредба
за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество
на ОбС-Дългопол.
РЕШЕНИЕ 23–16–1
1. Отпуска безвъзмездно 3м3 дърва
за огрев на Наню Тодоров Киров – жител на с. Цонево.
2. Възлага на Кмета на Общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 23–16–2
1. Отпуска еднократна помощ на
Мартин Добрев Мартинов – жител на
гр. Дългопол, в размер на 100 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 23–16–3
1. Отпуска еднократна помощ на
Петър Кръстев Кръстев – жител на гр.
Дългопол, в размер на 100 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да
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извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 23–16–4
1. Отпуска еднократна помощ на
Теменужка Йорданова Младенова –
жител на с. Величково, в размер на 50
лв. Сумата да бъде получена от кмета
на с. Величково Цеца Найчева.
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 23–16–5
1. Отпуска еднократна помощ на
Михаил Атанасов Атанасов – жител
на гр. Дългопол, в размер на 100 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 23–16–6
1. Отпуска еднократна помощ на
Мария Костова Янакиева – жител на
гр. Дългопол, в размер на 85 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 23–16–7
Отлага за разглеждане на следващото заседание на ОбС-Дългопол
заявление с вх. № ОС – 58/21.02.2017г.
от Кезван Ахмед Осман от с. Поляците.
РЕШЕНИЕ 23–16–8
Отказва да отпусне еднократна
помощ на:
1. Заявление с Вх. № 9400 – 34
/09.01.2017 г. от Димитрина Тодорова
Калчева, адрес гр. Дългопол, ул. „Георги Раковски‘‘ № 26
2. Вх. 9400 – 67/16.01.2017 г. от
Петрана Василева Добрева, адрес гр.
Дългопол, ул. ,,Н. Обретенов‘‘ №67
3. Вх. 9400 – 174/30.01.2017 г. от
Лиляна Станимирова Асенова, адрес с.
Величково, общ. Дългопол, обл. Варна
4. Вх. №9400 – 215/03.02.2017 г. от
Гергина Златева Иванова, адрес гр.
Дългопол, ул. „Георги Раковски‘‘ №5
5. Вх. №9400 – 266/09.02.2017 г. от
Зера Кямил Юсеин, адрес с. Камен дял,
общ. Дългопол, обл. Варна
6. Вх. №9400 – 282/13.02.2017 г.
от Славка Ройчева Косева, адрес гр.
Дългопол, ул. „Ивайло‘‘ №7
7. Вх. №9400 – 360/23.02.2017 г. от
Ангел Господинов Петров, адрес гр.
Дългопол, ул. „Митко Палаузов‘‘ №8.
ПРОТОКОЛ №24
от заседание на Общински съвет – Дългопол, 09.03.2017 г.
РЕШЕНИЕ 24–1
Отменя като незаконосъобразно Решение №22-5/17.02.2017 г. на
Общински съвет-Дългопол, относно:
Включване на Зийнеб Зия Юсуфова
в списъка на длъжностите и лицата с
право на транспортни разноски през
2017 г.

РЕШЕНИЕ 24–2
1. Дава съгласие за кандидатстване
с проектно предложение по процедура
за безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.007 „Развитие на
социалното предприемачество“.
2. Дава съгласие за създаване на социална услуга - Социално предприятие
3. Дава съгласие за ремонт и оборудване на помещения - общинска
собственост Акт №103/11.11.1999 г.
4. Предоставя за времето на изпълнение на проекта и със срок до
одобряване на окончателния доклад
по проекта помещения, находящи се
в гр. Дългопол в обект Комплекс за
здравеопазване с АОС № 61/10.10.2011
г. находящи се в УПИ с идентификатор
24565.502.1830 и помещение находящо се в гр. Дългопол в кв. 54 парцел І
по Акт №103/11.11.1999 г.
РЕШЕНИЕ 24–3
1. Одобрява кандидатстването на
община Дългопол пред Предприятието за управление на дейностите по
опазване на околната среда с проект:
„Изграждане на захранващ водопровод
по ул. „Антон Иванов” и ул. „Христо
Ботев” в гр. Дългопол”.”
2. Проектът е сред приоритетите в
Общинския план за развитие на Община Дългопол за 2014-2020г.
3. Упълномощава Кмета на Община Дългопол да предприеме всички
действия във връзка с кандидатстване
с проекта.
РЕШЕНИЕ 24 – 4
1. Общински съвет – Дългопол дава
своето съгласие за разсрочване погасяването на отпуснатият от МФ временен
безлихвен заем в размер на 990 000
лв. до 01.03.2018 г.
2. Задължава кмета на общината
да предприеме необходимите действия пред Министъра на финансите за
изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 24 – 5
1. Актуализира Програмата за капиталови разходи за 2017 г. с източник
собствени средства със следните суми:
- за изготвяне на технически проект
за „Аварийно-възстановителни работи по водосток при о.т. 129 и източно
дере, с. Партизани, Община Дългопол,
Област Варна” сумата е 9000,00 /девет
хиляди/ лева без включен ДДС или 10
800,00 /десет хиляди и осемстотин/
лева с включен ДДС
- изготвяне на технически проект
за „Аварийно укрепване на устоите на
мост в с. Партизани, Община Дългопол,
Област Варна“ на стойност 6 950,00 /
шест хиляди деветстотин и петдесет/
лева без ДДС или 8 340,00 /осем хиляди триста и четиридесет/ лева с ДДС.
- за съставяне на технически паспор-

5

ти за 4 сгради общинска собственост
сумата е 9 000,00 (девет хиляди) лева
без ДДС или 10 800,00 (десет хиляди
и осемстотин) лева с ДДС.
2. Възлага на Кмета на Община
Дългопол изпълнението на Актуализираната Програма за капиталови
разходи за 2017 год.
ПРОТОКОЛ №25
от заседание на Общински
съвет – Дългопол, 29.03.2017 г.
РЕШЕНИЕ 25–3
1. Избира за секретар на ПК „Финанси и бюджет” към Общински съвет –
Дългопол – Руска Йорданова Иванова
от МК „Всички за долината”.
2. Избира за член на ПК „Обществен
ред и сигурност” към Общински съвет –
Дългопол – Руска Йорданова Иванова
от МК „Всички за долината”.
3. Избира за член на ПК „Стратегическо планиране и европроекти” към
Общински съвет – Дългопол – Руска
Йорданова Иванова от МК „Всички за
долината”.
4. Избира за член на Специализиран орган „Социални проекти“ към
Общински съвет – Дългопол – Руска
Йорданова Иванова от МК „Всички за
долината”.
РЕШЕНИЕ 25–4
Изменя и допълва Наредба № 4 за
реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество
на община Дългопол, както следва:
§ 1. Добавят се т. 5, 6 и 7 на чл. 4,
ал. 4:
т. 5 „обектите, за изграждането на
които е необходимо отчуждаване на
частни имоти“
т. 6 „обектите по т. 5 от първостепенно значение“
т. 7 други данни, определени от
общински съвет.
Чл. 4, ал. 4 придобива следния вид:
Годишната програма съдържа:
1. Прогноза за очакваните приходи
и необходимите разходи, свързани с
придобиването, управлението и разпореждането с имотите – общинска
собственост;
2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи
за предоставяне под наем, продажба,
за внасяне като непарична вноска в
капитала на търговски дружества, за
учредяване на ограничени вещни права
или за предоставяне на концесия;
3. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
замяна срещу имоти на граждани или
юридически лица, с подробно описание
на нуждите и вида на имотите, които
общината желае да получи;
4. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в
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собственост и способите за тяхното
придобиване;
5. Обектите, за изграждането на
които е необходимо отчуждаване на
частни имоти;
6. Обектите по т. 5 от първостепенно
значение;
7. Други данни, определени от общински съвет.
§ 2.Изменя чл.17, ал.1, както следва:
„Части от имоти“ се ПРОМЕНЯ на
„Свободни имоти или части от тях“ и
„За срок до 5 години“ се ПРОМЕНЯ на
„За срок до 10 години“ и чл.17, ал.1 от
Наредба № 4 придобива следния вид:
Свободни имоти или части от тях
– публична общинска собственост, с
изключение на обектите, подлежащи на
концесиониране, могат да се отдават
под наем след решение на общинския
съвет за срок до 10 години.
§ 3.Изменя чл.40, ал.1, както следва:
„Или придобили право на строеж“
ОТПАДА и ал.1 придобива следния
вид:
Продажбата на земя - частна общинска собственост се извършва от Кмета
на Общината, без търг или конкурс на
физически лица или юридически лица,
собственици на законно построена
сграда върху общинска земя - урегулиран поземлен имот или поземлен
имот в урбанизираната територия на
общината.
§ 4. Отменя ал.3 и ал.5, ал. 4 става
3, ал. 6 става 4, ал. 7, 8 и 9 съответно
5, 6 и 7, и чл.40 следния вид:
ал.(1) Продажбата на земя - частна
общинска собственост се извършва
от Кмета на Общината, без търг или
конкурс на физически лица или юридически лица, собственици на законно
построена сграда върху общинска
земя - урегулиран поземлен имот или
поземлен имот в урбанизираната територия на общината.
ал.(2) Лицата по ал.1 могат да подават молба за придобиване правото
на собственост върху общинската
земя до Кмета на Общината. Молбата
се придружава със съответното от:
нотариален акт, разрешение за строеж, одобрения архитектурен проект,
констативен акт образец № 15 за установяване годността за приемане на
строежа или удостоверение по § 16,
ал.1 от ПР на ЗУТ, договор за учредено
право на строеж или удостоверение
за признато право на строеж по § 6 от
предходните правила на ЗС, скица на
имота от действащия регулационен
план с попълнен кадастър, документ за
законно учредено право на строеж на
роднина по права линия, ако е налице
такова, данъчна оценка на сградата,
удостоверение за наследници, ако

имота е наследствен, удостоверение
за наличие или липса на задължения
към Община Дългопол.
ал.(3) Продажбата по ал.1 се извършва от Кмета на общината по
пазарна цена на земята, определена
от експерт-оценител.
ал. (4) Цената, по която се продава
собствеността по предходните алинеи,
се определя по пазарна цена от оценител на имоти.
ал. (5) Когато с влязъл в сила подробен устройствен план към момента
на подаване на молба, се предвижда
ново застрояване върху имота или
надстрояване, или пристрояване на
съществуваща сграда, в цената на земята се включва и пазарната стойност
на правото на строеж върху реализираното застрояване и предвиденото в
подробния устройствен план.
ал. (6) В случаите, когато липсва
застроителен план, в цената на земята
се включва и пазарната стойност на
правото на строеж върху разликата
между реализираното застрояване и
максимално възможното застрояване,
съгласно застроителните правила и
норми за устройство на територията,
главния архитект на общината изготвя
становище за реализираното и максимално допустимото застрояване.
ал. (7) Главният архитект на общината дава становище за законността
на реализираното строителство, в
случай, че постройките на са отразени
в подробните устройствени планове.
РЕШЕНИЕ 25–5
Изменя и допълва Наредба №11
за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на
територията на община Дългопол,
както следва:
§ 1. Отменя т. 4 и 5 на чл. 4, ал. 1 от
Наредбата и той придобива следната
редакция:
Чл. 4, ал. (1) Размерът на местните
такси и цени на услуги се определя при
спазване на следните принципи:
1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на
услугата;
2. създаване на условия за разширяване на предлаганата услуга и
повишаване на тяхното качество;
3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане
на местните такси.
§ 2. Изменя т. 6 на чл. 26, ал. 2 от
Наредбата и той придобива следната
редакция:
Чл. 26, ал(2) освобождава се от
такса собствениците на кучета по чл.
175, ал 2 от ЗВД:
Кучета на инвалиди;
Служебни кучета в организациите

на бюджетна издръжка;
Кучета, използвани за опитни цели;
Кучета, използвани от БЧК;
Кастрирани кучета;
Кучета, които придружават или
охраняват селскостопански животни,
които се отглеждат в регистриран животновъден обект.
§ 3. Отменя т. 4 на чл. 34, досегашните точки 5,6,7 и 8 стават 4,5,6, и 7
§ 4. В чл. 42, раздел „Административни услуги“ се правят следните
допълнения:
добавя се т. 11 „Сключване на граждански брак с класически ритуал“
11.1. в работен ден /8.00-17.00 часа/
- 30 лв.
11.2. в почивен ден – 50 лв.
§ 5. В чл. 42, раздел III „Местни
данъци и такси“, т. 1 „За издаване на
удостоверени за данъчна оценка“ се
правят следните изменения:
- „За седем работни дни“ – опада
- „До 14 работни дни“ – става „ 5
работни дни“
РЕШЕНИЕ 25–6
Приема Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински
план за развитие 2014 - 2020 г. за 2016 г.
РЕШЕНИЕ 25–7
1. Приема актуализираната капиталова програма по функции и източници
на финансиране, съгласно Приложението.
2. Възлага на Кмета на Община
Дългопол да извърши необходимите
действия свързани с изпълнението на
т.1 от Решението.
РЕШЕНИЕ 25–8
1. Намалява заложеният бюджетен
кредит за разходи по параграф 51-00
„Основен ремонт” във функция „Икономически дейности”, дейност „Други
дейности по икономиката” със сумата
50 000 лв.
2. Намалява заложеният бюджетен
кредит за разходи по параграф 10-00
„Издръжка” във функция „Общи държавни служби” с 53 940 лв.
3. Намалява заложеният бюджетен
кредит за разходи по параграф 52-00
„ Придобиване на ДМА” във функция„Жилищно строителство, благоустройство и опазване на околната среда”,
дейност „Други дейности по жилищното
строителство и благоустрояването” –
8 000 лв.
4. Увеличава бюджетният кредит за
разходи по параграф 51-00 „Основен
ремонт” във функция „Общи държавни
дейности”, дейност „Общинска администрация” с 39 000 лв.
5. Увеличава бюджетният кредит за
разходи по параграф 51-00 „Основен
ремонт” във функция „Жилищно строителство, благоустройство и опазване
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на околната среда”, дейност „Водоснабдяване и канализация” с 5 000 лв. и в
дейност „Други дейности по жилищното
строителство и благоустрояването” с
25 140 лв.
6. Увеличава бюджетният кредит за
разходи по параграф 51-00 „Основен
ремонт” във функция „Социално подпомагане и грижи”, дейност „Пенсионерски клубове” с 2 000 лв. и по параграф
52-00 „Придобиване на ДМА- сгради”
– 16 800 лв.
7. Увеличава бюджетният кредит за
разходи по параграф 51-00 „Основен
ремонт” във функция „Икономически
дейности”, дейност „Служби и дейности
по поддържане, ремонт и изграждане
на пътища”– 24 000 лв.
8. Възлага на Кмета на Община
Дългопол да извърши необходимите
действия свързани с изпълнение на Решението при запазване общият размер
на бюджета в часта местни дейности.
РЕШЕНИЕ 25–9
1. Приема Годишен план за ползване
на дървесина в горските територии
- общинска собственост за 2017г. съгласно приложение 1, неразделна част
настоящото Решение;
2. Приема Годишен план за ползване
на дървесина в горските територии
- общинска собственост по чл. 19 от
ЗСПЗЗ (гори ВСО) за 2017г. съгласно
приложение 2, неразделна част настоящото Решение;
3. Дава съгласие дейностите по
дърводобив и подпомагане на естественото възобнобяване в горските
територии - общинска собственост да
бъдат извършени от правоспособни
лица, наети от Община Дългопол;
4. Определя ползването на дървесината да се осъществи по начините
посочени в Наредбата за условията
и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за
ползването на дървесина и недървесни
горски продукти, а именно чрез добив и
продажба на добита дървесина;
5. В изпълнение на утвърдения лесоустройствените проекти на Община
Дългопол през 2017г. да се извърши
Приложение № 2

землище
Арковна

имот/идентификатор №
012082

подпомагане на естественото възобновяване на горите чрез изсичане на подлес в отделите от Годишните планове за
ползване на дървесина за 2017 г., като
тези дейности да се извършат заедно
с добива на дървесина;
6. Задължава и упълномощава Кмета на общината да предприеме всички
законосъобразни мерки за изпълнение
на Решението.
РЕШЕНИЕ 25–10
Приема предоставения за ползване
училищен автобус марка Ситроен,
модел Джъмпер, 16+1 места, рег. №
В 7320 ВМ, собственост на СУ„Свети
Климент Охридски” – гр. Дългопол, с
всички произтичащи от това права и
задължения, а именно - да поеме техническото обслужване, и заплащането
на всички данъци, такси, застраховки
и други разходи за времето на ползването му.
РЕШЕНИЕ 25–11
І. Променя и допълва Програмата за
управление и разпореждане с имоти,
общинска собственост за 2017г., както
следва:
1. Раздел V придобива следния
вид „ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОБЩИНСКИ
ИМОТИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И
АРЕНДА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА”.
2. Допълва т. 4.2 (Приложение №
2) с имоти, собственост на Община
Дългопол, както следва:
3. Създава нова т. 5.1 „Отдаване под
аренда за срок от 5 стопански години
чрез публично оповестен търг при
начална тръжна цена от 40,00 лева
на имот № 057028 с площ от 3.884
дка и НТП „Друга селскостопанска
територия”, находящ се в местността
„МЕЗАРЛЪК БАШИ” в землището на
с. Лопушна.”
4. Създава нова т. 5.2 „Отдаване под
наем за срок от 5 стопански години чрез
публично оповестен търг при начална
тръжна цена от 40,00 лева на 14.000 дка
идеална част от имот с идентификатор
№ 24565.502.2005 по кадастралната
карта на гр. Дългопол.”
ІІ. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички законосъобразни
действия по изпълнение на Решението.

площ/дка
2.100

обработваема
площ/дка
2.100
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РЕШЕНИЕ 25–12
1. Дава съгласие да бъдат добити
от Общински горски територии - 60 м3
плътна средна и едра иглолистна и
широколистна дървесина, необходими
за ремонт на покривите на сграда 1 на
Община Дългопол, градския музей и
пейките на градския стадион.
2. Възлага на Кмета на Община
Дългопол да предприеме съответните
действия за изпълнение на настоящето
решение.
РЕШЕНИЕ 25–13
Общински съвет – Дългопол приема
отчет на изпълнението на общинска
програма за закрила на детето в община Дългопол за 2016 година.
РЕШЕНИЕ 25–14
Общински съвет – Дългопол приема
Програма за мерките за насърчаване
на творческите заложби и потребности
на деца с изявени дарби в община
Дългопол за 2017 година.
РЕШЕНИЕ 25–15
Общински съвет – Дългопол приема
Отчет за изпълнението на „Програма
за опазване живота и здравето на децата в пътното движение” на община
Дългопол за 2016 година.
РЕШЕНИЕ 25–16
Приема „Програма за опазване живота и здравето на децата в пътното
движение” на Община Дългопол за
2017г.
РЕШЕНИЕ 25 – 17
1. Дава съгласие за кандидатстване
с проектно предложение по процедура
за безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.007 „Развитие на
социалното предприемачество“.
2. Дава съгласие за създаване на социална услуга - Социално предприятие
3. Дава съгласие за ремонт и оборудване на помещения - общинска
собственост Акт №103/11.11.1999 г.
4. Дава съгласие за спазване на
ангажимента за устойчивост, посочен в
т. 23.2 от Условията за кандидатстване
и административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, а именно Община Дългопол се
задължава да запази функционирането
на социалното предприятие, както и

НТП

местност

Нива

Градината

Арковна

012084

2.541

2.541

Нива

Градината

Величково

031032

1.377

1.377

Нива

Юрутлука

Величково

031033

1.459

1.459

Нива

Юрутлука

Дългопол

24565.502.2003

0.885

0.885

Регулация

Дългопол

24565.502.2004

1.053

1.053

Регулация

9.415

9.415
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Музеят в Дългопол ще гостува
с изложба в Плевен
След като м.г. нашият музей участва
във временна изложба в Националния
антропологически музей – София, сега
отново ще участваме в нова временна
изложба, под наслов „Отвъд знаците.
Послания от праисторията”. Този път в
Регионален исторически музей – Плевен. Ще участваме с къснонеолитни
находки (5500 г. пр.Хр.) от селището
„Усое - 1” край с. Аспарухово. Изложбата е посветена на най-старите пис-

мени знаци, запазени върху керамика
от древната праистория. Тя ще бъде
официално открита на 15 май, когато
се чества и Нощта на музеите.
Участието във временни изложби с
материали от нашия музей в големите
Регионални музеи е много важно за
популяризирането на дългополския
музей пред многобройните посетители.
Илиян Илиев
уредник–археолог

Решения на Общински съвет - Дългопол
заетостта на минимум 50 процента от
новоназначените представители на
целевата група по бюджетно перо 1.
„Разходи за трудови възнаграждения
по реда на КТ и възнаграждения по
реда на ЗДСл на всяко лице, включено
в заетост при работодател - в размер
на 100% от сумата на минималния
осигурителен доход за съответната
длъжност и всички дължими вноски за
сметка на работодателя върху договореното възнаграждение“ за период не
по-малко от 6 месеца след приключване на проектните дейности за общо 96
човекомесеци.
5. Предоставя за времето на изпълнение на проекта и със срок до
одобряване на окончателния доклад
по проекта помещения, находящи се
в гр. Дългопол в обект Комплекс за
здравеопазване с АОС № 61/10.10.2011
г. находящи се в УПИ с идентификатор
24565.502.1830 и помещение находящо се в гр. Дългопол в кв. 54 парцел І
по Акт №103/11.11.1999 г.
РЕШЕНИЕ 25–18–1
1. Отпуска безвъзмездно 2м3 дърва
за огрев на Атче Исуф Ахмед – жител
на с. Аспарухово.
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 25–18–2
1. Отпуска безвъзмездно 3м3 дърва
за огрев на Анка Мирева Милкова –
жител на гр. Дългопол.
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 25–18–3
1.Отпуска безвъзмездно 2м3 дърва
за огрев на Небие Абил Хайрула –
жител на с. Партизани.
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всичко необходимо във връзка

с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 25–18–4
1. Отпуска еднократна помощ на
Василка Люцканова Николова – жител
на гр. Дългопол, в размер на 50 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 25–18–5
1. Отпуска еднократна помощ на
Петранка Димитрова Мартинова – жител на гр. Дългопол, в размер на 70 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 25–18–6
1.Отпуска еднократна помощ на
Румен Костов Райчев – жител на гр.
Дългопол, в размер на 100 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 25–18–7
1. Отпуска еднократна помощ на
Стефан Радев Стефанов – жител на с.
Партизани, в размер на 200 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 25–18–8
1.Отпуска еднократна помощ на
Кезван Ахмед Осман – жител на с.
Поляците, в размер на 300 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 25–18–9
1.Отпуска еднократна помощ на
Тихомир Йорданов Станчев – жител на
гр. Дългопол, в размер на 30 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 25–18–10
Отлага за разглеждане на след-

ващото заседание на ОбС-Дългопол
заявления с Вх. 9400 – 419/06.03.2017г.
от Севда Ангелова Райчева, Вх. №
9400-565/23.03.2017г. от Деян Николов
Жечев и Вх. №9400-381/28.02.2017г. от
Веселина Любенова Маринова, с мотив
допълнително обследване.
РЕШЕНИЕ 25–18–11
Отказва да отпусне еднократна
помощ на:
1. Заявление с Вх. 9400 –
463/10.03.2017г. от Галя Кирилова
Русева, адрес гр. Дългопол, ул. ,,Съби
Дичев‘‘ №1
2. Заявл ение с Вх. №9400 –
392/01.03.2017г. от Виолета Маринова Христова, адрес гр. Дългопол, ул.
,,Първа‘‘№6
3. Заявл ение с Вх. №9400 –
432/07.03.2017г. от Камен Демирев
Ненов, адрес с. Аспарухово
4. Заявл ение с Вх. №9400 –
445/09.03.2017г. от Емине Алиева Салиева, адрес гр. Дългопол, ул. ,,Добри
войвода‘‘ №22
5. Заявление с Вх. №9400112/20.01.2017г. от Георги Ненов
Жеков, адрес гр. Дългопол, ул. ,,Н.
Христов‘‘ №15
6. Заявление с Вх. №9400127/23.01.2017г. от Анна Алексиева
Христова, адрес гр. Дългопол, ул.
,,Христо Ботев‘‘ №2
7 . З а я вл е н и е с Вх . № 9 4 0 0 356/23.02.2017г. от Атанаска Георгиева
Димова, адрес гр. Дългопол, ул. ,,Г.
Димитров‘‘ № 23
8. Заявление с Вх. №9400366/24.02.2017г. от Юлияна Анкова
Андонова, адрес гр. Дългопол, ул. ,,Д.
Чинтулов‘‘ №29
9. Заявление с Вх. №9400512/16.03.2017г. от Тодора Николова
Иванова, адрес гр. Дългопол, ул.
„Софроний Врачански‘‘ №1
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Очакваме изграждането на подпорна...

Продължение от 2 стр.
- Имате ли лекарски
пункт или медицинска
практика в селото?
- Да, имаме. Два пъти
седмично идва семеен лекар
д-р Радка Йотова от с. Партизани. През останалото време
жителите се обслужват от медицински фелдшер Надрие
Хасан. В някои случаи и аз
помагам, когато се наложи.
- Как се развиват малкият и средният бизнес
при вас? Създават ли се
условия за разкриване на
нови работни места?
- Тук имаме земеделска
кооперация, която обработва земите около Лопушна,
Арковна, Поляците и Медовец. В нея работят около 30
души. Освен кооперацията
имаме дъскорезница, в която
са открити няколко работни
места. Няколко семейства
се занимават с пчеларство
и животновъдство. Частният бизнес работи според
условията – имаме пекарна,
4 магазина, склад за безалкохолни напитки и няколко
кафенета. За съжаление,
нямаме аптека. Преди години в сградата на кметството имахме специално
пригоден лекарствен шкаф,
разположен в здравната
служба. В предния си мандат преместих лекарския
кабинет на първия етаж, в
съседство с пощенския клон,
за да улесним старите хора,
които имат нужда от техните
услуги. Закупихме 20 нови
стола, които са поставени в
чакалнята.
- Събрали сте няколко
служби в тази сграда под
един покрив. А тя видимо
се руши. Предвиждате ли
проект, с който да я реконструирате?
- Необходим е основен
ремонт на сградата, в която
се помещава кметството. За
т.г. са предвидени 10 000 лв.
от капиталовата програма,
но те ще са твърде недостатъчни. Има пропадане
на основите, покривът е
с изгнили носещи греди,
има течове и пропукване

Ниази Хасан показва ската, който трябва да бъде
укрепен
- Още от ранните си година стените. Част от тавана
е увиснал. Необходимо е ни много от хората ни замии разширение на самата нават в чужбина, работят, но
сграда, както и изграждане се връщат и влагат парите
на вътрешни тоалетни поме- си тук, на село. Идват през
щения. Трябва да осигурим лятото на сватби, наглеждат
необходимите стаи за здрав- си имота и се надяват един
но обслужване и читалищна ден да се върнат тук отново.
- А имате ли младежи,
дейност, защото наличните
не са достатъчни. Необходи- които искат да спортуват,
мо е да се направи основен да играят футбол, наприремонт и на оградата. Сега мер?
- Някога имахме футболен
тя е с разрушена основа,
наклонена е и представлява отбор ,,Олимпиец‘‘, който
опасност за преминаващите. беше доста силен и често
Скоро направихме основен печелеше. За съжаление,
ремонт на склада за дър- вече нямаме такъв. Е, нява. Временно е укрепен кои деца отиват да играят
покривът до намиране на на местния стадион, но
средства за основен ремонт. това са индивидуални слуНеобходимо е прочистване чаи. Нямаме организирани
на ненужната земна маса спортни школи или други
от двора на кметството и занимания. Нямаме спортна
покриване на открития канал площадка, освен тази в училищния двор. Няколко деца
за дъждовни води.
- А младите от селото от селото тренират в спортен
търсят ли препитание из- клуб по борба ,,Аркос‘‘ в с.
Партизани. С гордост искам
вън страната?
- Имаме хора, които рабо- да спомена успехите на
тят във Франция, Холандия Мустафа Акиф Мустафа от
и Германия. Тук се женят, с. Лопушна, който е двукраимат и деца, но младите тен републикански шампион
семейства заминават да за 2016 г. На 16 декември
работят в чужбина. Децата 2016 г. на традиционния
се отписват от училището национален турнир ,,Никола
и там продължават да учат. Петров‘‘ Иляз Сейфетин от
Въпреки това имаме без- с. Лопушна стана шампион в
работни. Регистрираните в категория до 53 кг, а Али Али
бюрото по труда са 79 души. от с. Цонево и Сали Юмер от
- Как си обяснявате с. Медовец завоюваха втофакта, че в някои бъл- рите места в категориите си.
гарски села от общината Пожелаваме на участниците
животът запада, виждат се в спортния клуб по борба и
доста запустели къщи, а в на техния треньор да постигдруги населени места, като нат все повече успехи и да
вашето например, в което ни карат да се гордеем с тях.
живее предимно турско на- Имаме и група от деца за моселение, строителството дерни танци към Общински
продължава, има живот? детски комплекс ,,Андрей

Германов‘‘ в гр. Дългопол. За
децата сме предвидили да
направим детска площадка
в центъра на селото. Имаме
проект за нея от няколко години. Очакваме в най-скоро
време да се реализира.
- Колко души се възползват от услугите на
социалния патронаж в
селото?
- Нямаме желаещи хора,
които да се възползват от
услугите на социалния патронаж.
- Ако трябва да направите реклама на с. Лопушна, за да привлечете тук
туристи, какво бихте им
казали?
- Имаме прекрасен въздух
и чудесни природни гледки.
В близост е водопадът Куза
скока, който се намира между селата Поляците и Лопушна. Създадени са няколко
хранилки, с които природозащитниците привличат защитените семейства на лешояди. Имаме стара дървена
джамия, която се нуждае
от ремонт, защото е на над
200 г. Искаме да я запазим
като паметник на културата.
Ще потърсим под формата
на дарения средства за
нейната реконструкция и
обновяване. До нея имаме
нова джамия, която е изградена с дарения от местното
население и други дарители.
Имаме и прекрасни обичаи,
които също биха могли да
представляват интерес.
Сватбените ни традиции
са запазили едновремешния си вид, а облеклата са
неповторими. Хората могат
да видят старите турски
обичаи, запазени в своята
автентичност и красота.
Нека не забравяме, че село
Аспарухово е само на около
12 километра от нас.
- Имате ли редовен
транспорт до общинския
център?
- Да, имаме както до Дългопол, така и до Варна. Но
пак искам да отбележа, че
тук трябва да изградим и
нова автобусна спирка за
удобство на пътуващите.
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Великден възкреси нашите души!
Великден! Това е денят, в който възкръсва надеждата и вярата, че доброто
се възражда и винаги тържествува.
Христос воскресе! Воистина воскресе!
Така нашите деди са се поздравявали
от Великата нощ на Възкресението,
та чак до Спасовден. Великден! Нека
се спрем и послушаме гласа на камбаните. Ще усетим една удивителна
смесица от чувства – съвремие и
древни митове, преплели нишки и
изтъкали най-хубавия ден – деня на
Възкресението. Ще усетим за кой ли
път най-важното в живота на традицията – нейното вечно обновление.
“Пролет пукна, та посипа
вред ливади и градини.
Зелен губер с пъстро цвете.
Да го бере малка мома,
на вит венец да го кърши.
За Тодоровден на кушия.
Да накити суро конче –
дълга шия, бързогонче.
За Благовец да запее
песен звънка, гласовита,
как се радва Божа майка,
че ще роди млада Бога.
За лазарки да нагизди
тънка риза, шита руба,
венче здравец и иглика.
За Великден – кръстов празник,
да нашари пъстри яйца,
да омеси сладка пита.
За Гергьовден да окичи
вити люлки полюлейки.
Да се люшне нависоко
дор до него, дор до Бога.
Да извика малка мома,
че ми й мило, че ми й драго,
дето ми се пролет пукна,
та нарони пъстро цвете
на свят ден, навръх празник.”

Няма такива песни, каквито са
нашите. Няма такива мъдрости,
каквито са мъдростите на нашия
народ. Те разкриват богатството на
една неписана история, историята на
всяко едно населено място. Мъката и
радостта оживяват в тях, оживяват в
тях и празниците. Празници, които се
тачат и до днес, защото сме слушали
за тях от нашите баби, а те от своите
и така са се запазили през вековете,
за да стигнат до нас. Пролетните
празници са свързани с идеята за
възраждащата се сила на природата.
Хората са вярвали, че през този сезон

се събуждат и добри, и лоши сили, за
това те били сигурни, че с помощта на
магически сили, песни и танци могат
да омилостивят природата.
В празничния концерт, посветен на
най-големия християнски празник –
Великден, се изявиха талантливите
ни деца и самодейци от НЧ „Н. Й.
Вапцаров - 1896“, НУ „Иван Вазов“,
СУ „ Климент Охридски” - гр. Дългопол, и децата от танцова формация
за модерен балет от с. Поляците към
ЦПЛР-ОДК „Андрей Германов” - гр.
Дългопол. На читалищната сцена се
преплитаха изпълнения на песни и
танци от нашето съвремие с фолклорното ни песенно и танцово богатство.
Усмивките на малките изпълнителки
на народни песни от НУ „Иван Вазов“
Алисия и Миленка и техните изпълнения, аплаузите, които получиха,
ни показаха, че е жив неугасващият
огън на приемствеността. Със своите изпълнения Силвия Николаева
и формацията за модерен балет от
с. Поляците с ръководител Мариан
Славов получиха заслужени аплодисменти от зрителите в залата. С
много настроение, усмивки и емоция
заредиха присъстващите в залата за
предстоящите празници танцовите колективи при НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1896“
„Камчийки” с ръководител Мануел
Генчев, “Ритми” – младежи и “Ритми”
с ръководител Гинка Андонова, и при
СУ “Климент Охридски” с ръководител
Добри Добрев. Празничният концерт
завърши с пожелания за здраве от
водещите Катерина Добромирова и
Николета Николаева: „Червен, червен
Великден, зелен, зелен Гергьовден и
догодина със здраве!”
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В Цонево засадиха липи по
случай Седмицата на гората

11

Националната инициатива „Лесовъд
за един ден” беше проведена в навечерието на Седмицата на гората 2017,
която се проведе от 3 до 9 април под
мотото „Гората е живот”.
На 1 април в двора на ТП „Държавно
горско стопанство Цонево” служители
организираха истински горски празник
за учениците от ОУ „Христо Ботев” - с.
Цонево. Децата научиха повече за
лесовъдството, дейностите в горите,
горските екосистеми и процесите, които протичат в тях. Имаха възможност
и да се превъплътят в лесовъди, като
се включат в залесяването на липи в
района на стопанството и училището.
Участниците получиха материали, специално изработени за инициативата.

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

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП:
Мариана Николаева – зам.-кмет, Юлияна Манолова – секретар
МКБППМН, Пламен Минасов – редактор
Тел: 0517/22-185
ПРЕДПЕЧАТ: „Медиа бокс“ ЕООД, ПЕЧАТ: „Алфа дизайн“ ООД
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“Имало едно време...” – месец на приказките

През 2017 г. някои от
най-великите български
и световни разказвачи на
приказки имат годишнини:
Елин Пелин – 140 г., Ангел
Каралийчев – 115 г., Емилиян Станев – 100 г.
С приказките на тези
автори са израснали десетки поколения, обичащи
книгата и четенето. И не
случайно “приказният”
месец е април.
През 1967 г. Международният съвет на детската
книга взема решението
да превърне датата 2 април – рождения ден на
Ханс Кристиян Андерсен,
в Международен ден на
детската книга. Този празник обединява децата и
запазилите детското в себе
си възрастни по целия свят
вече по-вече от 50 години.
И тази година за пореден
път библиотеката при НЧ
„Н. Й. Вапцаров – 1896”
организира редица начинания, чрез които да провокира желанието за общуване
с книгата още от най-ранна
детска възраст. Така на 4
април стартира Седмицата
на детската книга с участието на общественици и ръководители, четящи хора,
под надслов: „Представям
Ви моята любима книга”,
а в „Къде са ми детските
книжки” родители четоха
на деца свои любими приказки и стихове, заедно
подреждаха приказни пъзели, които получиха като
награда за активното си
участие.
В истинско „Великден-

ско настроение” се превърна литературното четене,
свързано с празника и
символите на българския
обичай, осъществено с
учениците от начален курс
на НУ „Иван Вазов“ - гр.
Дългопол, и СУ „Св. Кл.
Охридски”, които дори и
изпяха характерните празнични песни.
Едно от най-вълнуващите книжни приключения
беше „Приказният карнавал – Библиотекария”, в
който децата имаха възможност да се превъплътят в своите любими приказни герои. Навсякъде се
носеше детски глъч и смях.
Като малки работливи
пчелички в кошер децата
„жужаха”, тичаха нагоре,
надолу, облечени в различни карнавални костюми.
Палячовци, феи, принцове
и принцеси, клоуни и великани – поредният пролетен
празник от поредицата
Приказландия, посветена
на детската книга и маратона на четенето. Сцената
се превърна в огромен
дворец с богато украсена
сребърна бална зала с
дълъг червен подиум, издигащ се над столовете в
зрителната зала, по който

гордо дефилираха приказните герои. А това бяха
децата от ЦДГ „Детелина”
и НУ „Ив. Вазов”.
В дните от 10 до 13
април се представяха анимирани световни приказки
пред първокласниците в
библиотечното кино. През
тези дни на отворени врати
читателите на детския отдел получаваха безплатни
регистрации и услуги.
За любителите на съвременна поезия на 18
април се проведе среща-разговор с младата
поетеса Ивелина Никова

и нейната книга „Все ти
пиша, любов”, посветена
на Световния ден на книгата и авторското право.
Срещата бе подчинена и
на националната кампания
„Походът на книгите”.
Начинанията в Месеца
на детската книга и авторското право завършиха с
пътуващ семинар на читалищните работници до
родното място на патрона
на НЧ „Н. Й. Вапцаров” в
Банско и под наслов: „Манастирите на България”,
отразени в българската
литература.

Уважаеми военнослужещи,
Скъпи съграждани и гости на Дългопол,
В навечерието на 6 май Светата църква чества
подвизите на Свети Георги Победоносец, отбелязваме Деня на храбростта и празника на
българската армия. Свети Георги се приема от
българския народ като покровител на земеделието
и скотовъдството.
Гергьовден - един от най-големите и светли
пролетни празници, е денят, в който почитаме
паметта на българските войни, жертвали живота
си за свободата и независимостта на България.
Честит Ден на храбростта и българската армия!
Господа ветерани от войните, офицери, сержанти и войници, нека Свети Георги Ви закриля,
вдъхва смелост и увереност във всяко начинание
и изпитание! Нека празничният ден бъде повод
за заслужена гордост! Честит имен ден на всички
именници! Пожелавам на всички ни да бъдем
по-смели, по-успешни и по-добри!
ЧЕСТИТ ГЕРГЬОВДЕН!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Георги Георгиев, Кмет на община Дългопол

