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Златен медал от конкурса в Котел
за самодейците от с. Аспарухово

изпълнение представиха
не само клуба и селото, но
най-вече и ръководителя на
клуба – младият и талантлив
хореограф, един от емблематичните възпитаници на
училището в гр. Котел, Росен
Русев.
С вълнение, гордост и
трогателни думи, директорката на училището Мария
Градешлиева връчи наградата - I място и златен медал,
на Росен Русев и неговия
КНТ „Ченгенско хорце” - с.
Аспарухово.

На 29 април т.г. КНТ „
Ченгенско хорце” при НЧ
„Добри Иванов-1894” в с.
Аспарухово взе участие в
XIV Национален конкурс-надиграване „Златна гега” в
гр. Котел. Организатори на
конкурса са Министерство на
културата, НУФИ „Филип Кутев” - гр. Котел, и Сдружение
училищно настоятелство
„Филип Кутев” - гр. Котел.
С участието си в конкурса,
танцьорите от КНТ „Ченгенско хорце” в с. Аспраухово
с достойнство и отлично

Наша ученичка отличена в
конкурс за детски рисунки
14-годишната
ученичка Виктория Петрова
Янкова от школа
„1-Приложно - изкуство” при ЦПЛР
– Общински детски комплекс „А.
Германов” участва със своя рисунка в Националния
конкурс за детска
рисунка, скулптура и приложно изкуство „Шарено петле” в гр. Средец. Тя спечели
ІІІ място в жанр Живопис в ІІІ
възрастова група, модул 1 –
Детска рисунка, скулптура и
приложно изкуство на тема:
„Странджа - край на славни
войводи и прочути певци”.
Заедно с грамотата за участие в конкурса и диплома за
полученото призово трето
място, тя получи и много
предметни награди от орга-

низаторите.
Ръководителката на школата Петя
Петрова също получи диплом в първи
модул - Детска рисунка, скулптура и
приложно изкуство
на тема: „Странджа
- край на славни
войводи и прочути
певци”.
Конкурсът бе организиран
от Регионално управление на образованието - гр.
Бургас, Община Средец
и Общински детски комплекс - Средец. Целта на
конкурса бе откриването и
насърчаването на млади
таланти от детските градини, училищата, школи и
други извънкласни форми
на обучение в областта на
изобразителното, приложното и театралното изкуство.

Честит 24 май,
Уважаеми културни и
просветни дейци,
Уважаеми граждани,
Денят на българската просвета и култура и на
славянската писменост е празник на светлината
в душата ни.
Това е времето да отдадем заслужено признание на тези, които съградиха нашата култура
и на тези, които я обогатяват и предават на
следващите поколения.
Съвременните водачи на светлия път към
знанието се отдадоха на благородна кауза. Празникът на светите братя Кирил и Методий е
повод да им благодарим затова, че изграждат
българското самосъзнание и възпитават достойни личности.
На днешния духовен празник
нека си пожелаем щастливи
и светли дни. Нека е честит
празникът и на всички, които
носят прекрасните имена Кирил
и Методий.
Георги Георгиев
Кмет на община Дългопол
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Мехмед Али Кодран, кмет на с. Рояк:

Имаме нужда от подобряване
на пътната инфраструктура

Визитка

Роден е на 20.08.1961 г. в Дългопол. Учи в Дългопол
и Провадия. Дълги години работи в областта на
машиностроенето. От 1990 г. до 2003 г. е кмет на с.
Рояк. От 2011 г. отново заема този пост.
- Г-н Кодран, Вие сте
кмет на село Рояк 5 мандата. Как се работи тук?
Кога беше по-лесно, преди
години или сега?
- През първите години на
промените беше по-лесно.
Направихме доста ремонти
на улиците, част от тях бяха
асфалтирани. Тогава връщаха нивите, ТКЗС-то все
още работеше, но когато се
върнах отново през 2011 г. на
кметския стол, постепенно
разбрах, че нещата вече
бяха доста по-различни.
- Колко са жителите в
селото?
- Тук сме около 220 души,
но имаме хора, които са
с двойно гражданство и
живеят предимно в Турция.
Връщат се през лятото тук
и някои инвестират в строителството на нови къщи.
Така през летните месеци
ставаме около 350 души.
В селото имаме прекрасни
новоизградени къщи. Така
например един от ректорите
на Техническия университет
във Варна си купи при нас
къща. Известен варненски
скулптор също вдигна при
нас хубав дом за живеене.
Имаме и друг художник,
който сега строи. И двама
англичани живеят постоянно
при нас.
- Чувства ли се безработицата в селото?
- Както навсякъде и при
нас се усеща. Тя особено
силно засегна жените. Мъжете се оправят по-лесно.
Някои работят в строителството - в страната или
в чужбина. Имаме хора,
които плават с корабите
на Параходство Български
морски флот, а други са във
фирми под чужд флаг. Има-

ме и мъже, които работят в
Германия. Но имаме и доста
безработни.
Преди време функционираше дърводелски цех,
но от няколко години спря
работа. Имахме и цех за
бетонови изделия, но той
просъществува само няколко месеца и затвори врати.
Иначе нивите ни ги работят
5 арендатори. Но те нямат
нужда от общи работници,
защото сеят предимно жито
и слънчоглед и използват
механизирана техника при
прибирането на реколтата.
Имаме фирма, която се занимава с животновъдство.
От друга страна, имаме
доста билкари и пчелари,
които предлагат на пазара
своята продукция.
- В последните години
какво бе направено за подобряване на инфраструктурата на селото?
- Очакълихме няколко
улици в централната част.
Създадохме много красива
емблема и надпис на разклона за селото, с което показвахме на хората, че влизат
на територията на община
Дългопол. За съжаление,
прекрасното някога съоръжение вече не се поддържа
и започна да се руши.
- Какво предвиждате
за 2017 г. от капиталовата
програма на общината да
бъде направено тук?
- След като през 2007 г.
бе продадена сградата на
училището и превърната в
частен Дом за стари хора,
очакваме в селото да бъде
изградена нова зала. Тя ще
има функциите на читалище
и, същевременно, в нея хората ще могат да се събират
по различни поводи. Имаме

нужда от детска площадка.
Проектът ни за нея е готов
отдавна, но няма възможност за реализация. Искаме
на главната улица да поставим специално съоръжение
тип “легнал полицай”, за
да ограничим скоростта на
движение. Тук младите често
карат с доста висока скорост,
а наблизо играят деца и
може да стане злополука.
- Имат ли жителите на
селото подходящ транспорт до общинския център?
- Нямаме такъв, затова
разчитаме на собствен превоз. Хората ползват по-удобния транспорт до Провадия.
- А с медицинското обслужване как сте?
- До 2006 г. имахме фелдшер в селото. Сега сградата на здравната служба
стои празна. Поради отдалечеността ни хората предпочитат да използват услугите
на медицинските работници
от Провадия, защото тази
услуга им идва по-близо.
- Има ли деца в селото?
- Имаме около 30 деца, но
те не учат при нас, а пътуват
всеки ден до Дългопол. Има
специализиран транспорт.
Както вече казах, сградата
на старото училище беше
продадена.
- Има ли спортни съоръжения, които да при-

влекат младите хора да
спортуват?
- Имаме футболно игрище, но то не се ползва често,
защото е занемарено.
- Как се развива читалищната дейност при вас?
- Имаме библиотека, но
читалищна сграда нямаме.
Очаква се след продажба
на една от сградите тук да
бъде изградено ново читалище, в което да се обединят
обществените дейности на
хората.
- Какво е състоянието на
местната джамия?
- Поддържаме я, защото
е паметник на културата с
местно значение. Не е постоянно действаща, а хората
се събират само в петък и
по време на религиозните
празници.
- Какво е състоянието на
водопроводната мрежа?
Правени ли са инвестиции
в нея?
- В доста лошо състояние
е, затова разчитаме предимно на местни източници.
През летните месеци водата
не ни достига. Пък и хората
намаляха, вече няма такова
поливане на селскостопанска продукция, както преди.
Тръбопроводът е доста стар.
Откакто е направен през 1966
г., не са му извършвани сериозни ремонтни дейности.
Следва на 7 стр.

Режисьорът Искрен
Красимиров се облече
като Христо Ботев, за да
представи новия си филм
Местната комисия за борба
с противообществените прояви
към община Дългопол организира
прожекции на филма „Ботев: от
Голгота към Свобода” в училища от
общината. Филмът бе представен
лично от неговия режисьор Искрен
Красимиров, който пристигна облечен като Христо Ботев. Мероприятието е част от инициативата на
МКБППМН „Урок по родолюбие”,
която има за цел да привлече вниманието и интереса на учениците
към българската история и нейните
велики личности. Учениците от
ОУ “Хр. Ботев” – с. Партизани, ОУ
„Митко Палаузов” – с. Лопушна,
СУ „Назъм Хикмет” – с. Медовец,
и НУ „Иван Вазов” – гр. Дългопол,
имаха възможността не само да
изгледат филма, но и да покажат
своите знания за живота и делото
на великия български революцио-
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нер и поет пред младия режисьор.
Той бе впечатлен от посрещането
на учениците и емоциите, които
предизвика творбата му. В НУ „Иван
Вазов” група ученици, облечени
като четници, го развълнуваха
силно с изпълнението на песента
„Тих бял Дунав”.

С поклонение отбелязахме Гергьовден в Дългопол Връчват награди
на абитуриентисамодейци

В община Дългопол Гергьовден бе отбелязан с възпоменание – поклонение
и полагане на венци и цветя пред паметника на загиналите във войните.
В българския народен календар той е един от най-големите празници през
годината. Именуван е в чест на Свети Георги Победоносец, традиционно
схващан като покровител на земеделците и най-вече на овчарите и стадата. Той е учреден и като Ден на храбростта и Българската армия с Указ
№5 на Княз Александър I Батенберг от 9 януари 1880 г.

В навечерието на 24 май – Деня
на българската просвета и култура и на славянската писменост
и традиция, ръководството на
читалище „Н. Й. Вапцаров - 1896“
- гр. Дългопол, връчи награди
и благодари на абитуриентите-самодейци за участието им в
различните форми на любителско творчество. Читалищният
секретар Ася Демирова връчи
наградите за най-активно и дългогодишно участие на Илия Николаев Николов, Кристин-Благовест
Неделчева и Кристиян Тошев
Горанов.
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Решения на Общински съвет - Дългопол

ПРОТОКОЛ №26
от заседание на Общински
съвет – Дългопол, гр. Дългопол,
20.04.2017 г.
РЕШЕНИЕ 26-2
Приема информация за готовността на ВиК за летен сезон 2017 г.
РЕШЕНИЕ 26-3
Общински съвет – Дългопол приема общинска програма за закрила
на детето в община Дългопол за
2017 година.
РЕШЕНИЕ 26-4
Приема Наредба за условията и
реда за организиране на почасови,
съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по
отглеждане на децата в общинска
детска градина на територията на
община Дългопол на второ четене.
РЕШЕНИЕ 26-5
1. Упълномощава кмета на община Дългопол да подпише Запис
на заповед, без протест и разноски,
без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било
характер, срещу представянето на
този Запис на заповед да заплатя
на поемателя – Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, Координиращ орган
на фонд „Солидарност” – Главна
дирекция „Градско и регионално
развитие”, сумата: 253 359,77 лв.)
(двеста петдесет и три хиляди триста
петдесет и девет лева и седемдесет
и седем ст.).
Платим на предявяване. Срок
за предявяване за плащане – до
05.08.2017 г. (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение
на договора за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ).
Сумата е платима по банковата
сметка на поемателя: в банка БНБгр.София, IBAN : BG86 BNBG 9661
3000 1663 01, BIC - BNBGBGSD, на
името на Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Координиращ орган на фонд „Солидарност” – Главна дирекция „Градско
и регионално развитие”.
2. Възлага на кмета на община
Дългопол да подготви необходимите документи за получаване на
авансовото плащане по проект
“Възстановяване на инфраструктура - пътища, отводнителни канали,
канавки и дерета в с. Медовец,
общ. Дългопол” по договор №
2015BG16SPO001-018.
РЕШЕНИЕ 26-6
Приема финансово-счетоводен

отчет и отчет за дейността на „Медицински център І – Дългопол” ЕООД
за 2016 година.
РЕШЕНИЕ 26-7
1. Общински съвет – Дългопол
приема докладите за Читалищни
настоятелства на територията на община Дългопол, за осъществените
читалищни дейности в изпълнение
на програмата по чл. 26, ал. 2 от
Закона за Народните читалища и
изразходваните от бюджета средства през 2016 година, съгласно
приложения от №1 до № 10.
2. Задължава Кмета на община
Дългопол да наложи глоба в минимален размер на читалищата,
които не са си представили отчетите
за изпълнението на читалищните
дейности и за изразходваните от
бюджета средства в срока по чл.
26а, ал. 4.
РЕШЕНИЕ 26-8
Общински съвет – Дългопол
приема „Програма за развитие на
читалищната дейност в община
Дългопол за 2017 година”.
РЕШЕНИЕ 26-9
1. Отменя на Решение 711/21.05.2015 год. на общински съвет - Дългопол;
2. Средствата да бъдат преразпределени поравно и предоставени
за издръжка на регистрираните и
действащи клубове на пенсионера
и инвалида в община Дългопол;
3. Възлага на Кмета на община
Дългопол да предприеме съответните действия за изпълнение на
настоящето Решение.
РЕШЕНИЕ 26-10
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 26-11
1. Утвърждава изразходваните
средства за командировки в страната и чужбина за периода 01.01.2017г.
до 31.03.2017г. както следва:
На Злати Златев - Председател на
общински съвет – 372,60 лв.
РЕШЕНИЕ 26-12
1. Дава съгласие за закупуване на
4 (четири) броя Преносими компютри на стойност 4201,20 лв. с ДДС,
от средствата на МКБППНМН.
2. Упълномощава Кмета на Община Дългопол да предприеме всички

необходими действия във връзка с
изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 26-13
1. Дава съгласие да бъде поставена стационарна експозиция на
територията на Община Дългопол.
2. Възлага на Кмета на Община
Дългопол да предприеме съответните действия за изпълнение на
настоящето решение.
РЕШЕНИЕ 26 – 14
1. Общински съвет – Дългопол
дава съгласие община Дългопол да
кандидатства с проектно предложение за изграждане на инсталация за
предварително третиране и инсталация на компостиране по процедура №
BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана
процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации
и на инсталации за предварително
третиране на битови отпадъци“ по
приоритетна ос 2 на Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020
г.” съвместно с общини бенефициенти - Аврен, Бяла, Дългопол, Девня,
Долни чифлик, Провадия, Суворово,
Вълчи дол и Ветрино.
2. Общински съвет – Дългопол
дава съгласие община Девня да
бъде определена като водеща община за проектно предложение за
изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталация
на компостиране за общини Аврен,
Бяла, Дългопол, Девня, Долни Чифлик, Провадия, Суворово, Вълчи
Дол и Ветрино по процедура №
BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана
процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации
и на инсталации за предварително
третиране на битови отпадъци“ по
приоритетна ос 2 на Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020
г.”, а общините Аврен, Бяла, Дългопол, Долни Чифлик, Провадия,
Суворово, Вълчи Дол и Ветрино, са
общини- партньори.
3. Общински съвет – Дългопол
дава съгласие съоръженията, които
следва да се изградят по процедура
№ BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране
и изграждане на компостиращи
инсталации и на инсталации за
предварително третиране на битови отпадъци” за регион Провадия,
съгласно изготвени Анализ за
необходимостта от изграждане на
допълнителна инфраструктура за
третиране на отпадъците и Анализ
за ефективност на централизи-
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ран и децентрализиран подход за
изграждане на инфраструктура за
управление на отпадъците, са:
- Инсталация за предварително
третиране на битовите отпадъци
генерирани от общините - Аврен,
Бяла, Дългопол, Девня, Долни чифлик, Провадия, Суворово, Вълчи
дол и Ветрино, попадаща в УПИ
ІІІ-68 с ЕКАТТЕ 55110, в землището
на с. Падина, община Девня, област
Варна;
- Инсталация за компостиране на
зелените отпадъци от общините –
Аврен, Бяла, Дългопол, Девня, Долни
Чифлик, Провадия, Суворово, Вълчи
Дол и Ветрино, на площадка, попадаща в УПИ ІІІ-68 с ЕКАТТЕ 55110,
в землището на с. Падина, община
Девня, област Варна;
- Разпределението на задълженията на общините по изпълнението на
целите по чл.31 от ЗУО, да стане чрез
постигане на законовите изисквания
по чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 2, от всяка
една община поотделно - член на
Регионалното сдружение, за изградените инсталации.
4. Общински съвет – Дългопол
дава съгласие изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо
имущество, да бъде публична общинска собственост/съсобственост
на всички общини, които ще ползват
изградените инсталации. Собствеността на изградената инфраструктура (инсталации за компостиране
и инсталации за предварително
третиране), преди въвеждането и
в експлоатация, да бъде прехвърлена от община Девня, общината
- собственик на терена, съответно
носител на вещното право на строеж,
на останалите общини, съгласно до-

говорените дялове на съсобственост
на всяка една от тях. Необходимата
съпътстваща инфраструктурата
към инсталациите е собственост на
общината, в чиито административни граници се намира тя - община
Девня, като:
- Инсталацията за предварително
третиране на битовите отпадъци,
генерирани от общините - Аврен,
Бяла, Дългопол, Девня, Долни чифлик, Провадия, Суворово, Вълчи
дол и Ветрино, разположена в УПИ
ІІІ-68 с ЕКАТТЕ 55110, в землището
на с. Падина, община Девня, област
Варна, да е собственост на общините
Аврен, Бяла, Дългопол, Девня, Долни
Чифлик, Провадия, Суворово, Вълчи
Дол и Ветрино;
- Инсталацията за компостиране
на зелените отпадъци от общините –
Аврен, Бяла, Дългопол, Девня, Долни
чифлик, Провадия, Суворово, Вълчи
дол и Ветрино, разположена в УПИ
ІІІ-68 с ЕКАТТЕ 55110, в землището
на с.Падина, община Девня, област
Варна, да е собственост на общините
Аврен, Бяла, Дългопол, Девня, Долни
чифлик, Провадия, Суворово, Вълчи
дол и Ветрино.
Процентното разпределение на
собствеността между общините да
стане на база брой население по
настоящ адрес, както следва (Виж
Таб лица 1):
5. Общински съвет – Дългопол
определя:
5.1 Възлагането на експлоатацията на изградените съоръжения да се
възложи по Закона за обществените
поръчки, както следва:
- За Инсталация за предварително
третиране на битовите отпадъци,
генерирани от общините - Аврен,
Бяла, Дългопол, Девня, Долни чи-

Таблица 1
община

брой население

собственост на
инсталация за предварително третиране
- Девня,
% разпределение

Аврен

9658

9,850076492

Бяла

3326

3,392146864

Дългопол

13715

13,98776135

Девня

8752

8,926058134

Долни чифлик

18914

19,29015808

Провадия

21401

21,82661907

Суворово

7455

7,603263641

Вълчи дол

9759

9,953085161

Ветрино

5070

5,170831209

общо

98 050

100
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флик, Провадия, Суворово, Вълчи
дол и Ветрино, съвъзложители са
общините - Аврен, Бяла, Дългопол,
Девня, Долни чифлик, Провадия,
Суворово, Вълчи дол и Ветрино;
- за Инсталация за компостиране
на зелените отпадъци, генерирани от
общините – Аврен, Бяла, Дългопол,
Девня, Долни чифлик, Провадия,
Суворово, Вълчи дол и Ветрино,
съвъзложители са общините Аврен,
Бяла, Дългопол, Девня, Долни чифлик, Провадия, Суворово, Вълчи
дол и Ветринo.
5.2. Възлагането на изграждането
на съоръженията да се възложи по
Закона за обществените поръчки,
като възложител да е съответната
община - собственик на терена,
както следва:
- За Инсталация за предварително
третиране на битовите отпадъци,
генерирани от общините - Аврен,
Бяла, Дългопол, Девня, Долни чифлик, Провадия, Суворово, Вълчи
дол и Ветрино, възложител да е
община Девня.
- За Инсталация за компостиране
на зелените отпадъци, генерирани от
общините – Аврен, Бяла, Дългопол,
Девня, Долни чифлик, Провадия,
Суворово, Вълчи дол и Ветрино,
възложител да е община Девня.
5.3. Възлагането на изграждането
на съпътстващата инфраструктура
да се възложи по Закона за обществените поръчки, като възложител
за съответната инсталация да е
общината, в чиито административни
граници се намира, както следва:
- За инфраструктурата към Инсталация за предварително третиране
на битовите отпадъци, генерирани от
общините - Аврен, Бяла, Дългопол,
Девня, Долни чифлик, Провадия,
Суворово, Вълчи дол и Ветрино,
възложител да е община Девня.
- За инфраструктурата към Инсталация за компостиране на зелените
отпадъци, генерирани от общините
– Аврен, Бяла, Дългопол, Девня,
Долни чифлик, Провадия, Суворово,
Вълчи дол и Ветрино, възложител да
е община Девня.
5.4. Възлагането на останалите
обществени поръчки, извън тези
за експлоатация и изграждане на
инсталациите за компостиране и
предварително третиране на отпадъците и инфраструктурата към тях
и такива, свързвани с Инсталация
за предварително третиране на
битовите отпадъци, Инсталация за
компостиране на зелените отпадъци,
възложител да е община Девня.
Следва
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По случай 24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската
писменост, община Дългопол връчва наградата „Община Дългопол в системата
на предучилищното и училищно образование” на следните номинирани:
В категория „Директор на годината в
основното и средно образование” на г-жа
Невин Исмаил Кадир – Директор на СУ
„ Назъм Хикмет” – с. Медовец;
В категория „Учител на годината в
системата на основното образование”
на г-жа Хриска Младенова – учител в
ОУ „Христо Ботев” – с. Цонево;
В категория „Учител на годината в
системата на средното образование” на
г-н Бекир Бекир – учител в СУ „Назъм
Хикмет” – с. Медовец;

В категория „Учителски колектив в системата на предучилищното възпитание”
на ДГ „Щастливо детство” – с. Медовец;
В категория „Учителски колектив в
системата на основното и средно образование”, на НУ „Иван Вазов” – гр.
Дългопол;
В категория „Ученическа формация на
годината в системата на основното образование” на Модерен балет „Фантастик”
при СУ „ Назъм Хикмет” – с. Медовец, и
„Група за художествено слово” при НУ

„Иван Вазов” – гр. Дългопол;
В категория „Ученик на годината в
областта на изкуствата и обществената
дейност” на Диляра Тансел Рафет - ОУ
„Христо Ботев” – с. Цонево, и Аслъ Алиева Мехмедова - НУ „Иван Вазов” – гр.
Дългопол;
В категория „Ученик на годината в областта на спорта” на Назифе Мустафова
Тахир - СУ „Назъм Хикмет” – с. Медовец,
и Али Али Али - ОУ „Христо Ботев” – с.
Цонево.
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С кушии и рев на мотори
премина съборът в Цонево
На 1 май се проведе традиционният
събор на с. Цонево. От ранни зори
близките местности край селото се
огласиха от радостни емоции. Празненството предложи горещи страсти
на жителите и гостите на събора. Те
се забавляваха около трасето за конни
надбягвания. Този път в надпреварата
взеха участие над 90 коня от професионални клубове в страната. Състезанието бе разпределено в 4 гари.
В празничната програма взеха
участие и 20 състезатели по мотокрос, които допълнително повдигнаха
адреналина на всички, преминавайки
по трасето.

Имаме нужда от подобряване на пътната инфраструктура
Продължение от 2 стр.

Имахме проект, който предвиждаше да бъде ремонтирана водопроводната тръба по главната улица, но
за съжаление, нещата пропаднаха.
- Спазва ли се графикът за
сметосъбиране и сметоизвозване? Достатъчни ли са съдовете
за смет?
- По график трябва да събират
сметта от селото 2 пъти в месеца.
Но нещата в последно време се
объркаха и графикът за събиране
не е много редовен. Фирмата има
недостиг на кофи и контейнери. Тя
събра остарелите, но все още не са
ни дали нови. Всичко това създаде
предпоставки да се образуват нерегламентирани сметища. Трудно
е да кажем хората да не го правят,
защото кофите не стигат навсякъде
в селото.
- Ако ви се наложи да рекламирате вашето село, как бихте го
направили?
- Кои са хубавите неща, които
имаме ли - ами наблизо е разположен скален манастир, който може

Сградата на кметството

да ни помогне да развием туризма
в региона. Пешеходни туристически
групи често го посещават. Затова мисля, че ако се инвестират средства
за развитие на инфраструктурата,
може да имаме туризъм в региона.
А тук сме на едно от най-високите
места във Варненска област. При

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

хубаво време от тук се вижда на
изток Варненското езеро и квартал
Владиславово, а на запад паметника
“Създатели на българската държава”
край Шумен.
- Каква е историята на селото?
Откъде идва името му?
- Няма конкретни податки за това
кога е създадено, но доколкото си
спомням от разказите на стари хора,
то е основано преди около 350 години. До 1934 г. носело името Куш тепе,
което означавало птичи връх. Хората
разказвали, че в селото имало много
деца, по 7–8 във всяка къща. Затова
го нарекли като рояк птички, много
деца. През 1934 г. го преименували
на Рояк. Няма друго населено място
в България с такова име.
- Кога правите събор в селото?
- Нямаме такава традиция. Опитахме се няколко години да я създадем, но не се получи. Последно се
събрахме през 2008 г. на земляческа
среща, но оттогава не се събират
вече хората. Пък и за такива прояви
са необходими средства, трябва да
се търсят и спонсори.
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Залюляха детска “Люлка” на Гергьовден

Децата от ДГ „Пролет”с. Цонево, пресъздадоха
обичая „Люлка” като част
от ритуала за Гергьовден.
Малчуганите пяха, танцуваха и се люляха за здраве
и късмет.
В годишния план и стратегията за развитие на детските градини са заложени
открити уроци с участието
на децата и техните родители. В тази връзка през
месеците април и май се
проведоха мероприятия
във всички детски градини.
Децата и техните учители
представиха по забавен и
креативен начин това, което
са постигнали през учебната
година. В откритите уроци
се включиха родители и
представители на общинска
администрация.

ДГ „Пролет“ - с. Цонево

ДГ „Пролет“ - с. Цонево

ДГ „Пролет“ - с. Цонево

ДГ „Пролет“ - с. Цонево

ДГ „Първи юни“ - с. Партизани

ДГ „Първи юни“ - с. Партизани

