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Стартира ремонтът на улици в Дългопол
по капиталовата програма на общината

След проведена обществена поръчка на стойност
200 хил. лева от 1 юни започна ремонт на улици и
общинска пътна мрежа на
територията на общината,
предвидени в капиталовата
ни програма за бюджетната
2017 г. Подменена е 350 метра водопроводна мрежа на
улици „Отец Паисий“, „Пейо
Яворов“ и „Филип Тотю“.
Изцяло са асфалтирани 850
метра на улиците „Отец Паисий“, „Пейо Яворов“, „Добри
Чинтулов“. Започна частичен
ремонт от 7000 метра на улици „Райна Княгиня“, „Георги
Раковски“, „Самуил“, „Иван
Вазов“, „Георги Бенковски“,
„Тодор Илиев“, „Климент“,
„Христо Трендафилов“ в с.
Цонево, улицата до жп гарата в с. Аспарухово, пътя от
с. Красимир до главния път
и частта от пътя, свързваща
стадиона с пътя с. Сава-с.
Аспарухово.

Припомняме, че през 2016
г. в гр. Дългопол бе изпълнен
проект за „Изграждане на
канализационна и подмяна
на водопроводна мрежи по
улици: ул. „Цар Самуил“, ул.
„Л. Каравелов“, ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Софроний Врачански“, ул. „Филип
Тотю“, ул. “Панайот Хитов”
на 1100 метра. По проекта се финансираше само
поставяне на асфалт на 1
метър ширина в границите
на изкопния канал. Останалата част от 5 метра ширина
се асфалтира от собствени
средства на стойност 16
хил. лева.
В гр. Дългопол вече има
напълно асфалтирани 1950
м от уличната мрежа.
За информация и сравнение на жителите на община
Дългопол:
През 2016 г. - началото на
мандата на Георги Георгиев,
Следва на 3 стр.

С европейски средства подобряват живота на хора с увреждания

От месец май в община
Дългопол стартира изпълнението на нов социален
проект „Активни за равни
възможности”, който се изпълнява по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски
социален фонд.
Общата стойност на проекта е 391 160 лв., като фи-

нансирането от Европейския
социален фонд е 332 486,00
лв., а националното финансиране е 58 674.00 лв.
Основната цел на проекта
е подобряване качеството
на живот на хората с увреждания и техните семейства,
повишаване на мотивацията
им за независим и самостоятелен начин на живот чрез
предоставяне на равни въз-

можностите за заетост на
тези лица, осигуряване на
социални услуги с цел улесняване на техния достъп и
на членовете на техните семейства до заетост в община
Дългопол.
Проектът цели и насърчава трудовата активност на
хората с увреждания, като
адаптира и създава 3 работни места за тях, след преми-

нато квалификационно обучение, предоставя услугите
„социален асистент“, които
да са в помощ при осъществяване на техният достъп до
трудова заетост. Създава
условия на неактивни лица
да се включат в пазара на
труда, като бъдат обучени и
наети като „социални асистенти“ за 12 месеца.
Следва на 9 стр.
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Цеца Димова, кмет на с. Величково:

Решихме проблема с жп подлеза,
но имаме нужда от по-добри пътища
Визитка

Родена е на 13 март 1959 г. в с. Цонево. През годините е работила като счетоводител, детска
учителка и плановик в ТКЗС. От 1993 г. е в сферата
на общинската администрация. Кмет е на село Величково вече шести мандат.
- Вие доста години сте
- Г-жо Димова, колко жители има в с. Величково? кмет на селото. Какво беше
- Имаме 643 жители по направено за подобряване
постоянен адрес, но имаме на инфраструктурата му?
- Да, кмет съм на село
и хора, които живеят тук, но
не са регистрирани при нас, Величково шести мандат.
Предния кметски мандат
а в други населени места.
- Кои са най-сериозните нищо конкретно не се напроблеми в селото и как прави поради липса на
могат да бъдат преодо- достатъчно средства. Ще
припомня, че през селото
лени?
- Както виждате, учили- минава железопътна линия
щето ни е закрито, сградата и имаме изграден подлез,
е разграбена и е в окаяно който е важен за жителите
състояние. Миналия мандат на селото. При лошо време
подготвихме проект, с който от дъждовете обаче съоръпоискаме да я превърнем в жението ставаше неизползмногофункционална сграда. ваемо, защото непрекъснато
Тя би могла да обедини под се наводняваше. Водата тук
един покрив както функци- често достигаше над метър.
ите на читалището, така и През зимните месеци, когато
ритуалната и компютърната студът скове всичко наоколо,
зала. За съжаление, про- се принуждавахме да разбиектът ни не беше одобрен ваме леда. С новия мандат
от министерството. Сега кметът на община Дългопол
съществуващото читалище Георги Георгиев положи усисе намира на втория етаж в лия и проблемът бързо беше
рушаща се сграда. Първият решен. Новоизграденото
й е приютил администра- отводнително съоръжение
цията на потребителската работи нормално и водите
кооперация. Нямаме пен- вече не се събират в този
сионерски клуб, защото се район. Откакто съм тук обаче
наложи част от библиоте- уличната мрежа е в лошо
ката да бъде преместена в състояние и изисква постодруга стая, тъй като нашите янно ремонтни дейности.
читатели са предимно малки Наскоро успяхме да издейстдеца и ученици. Намираше ваме ремонт на няколко
се също на втория етаж на улици, които очакълихме.
читалището. Затова пред- Имаме уговорка с кметското
почетохме да вземем ста- ръководство централната
ята на пенсионерите и да улица до края на селото да
поставим книгите, които се бъде асфалтирана. Децата
използват от деца. Сега тук ни пътуват до Дългопол и
се изплащат и пенсиите, и Цонево, а това изисква тук
таксите за изразходваната да имаме нормална улична
вода от жителите на селото. инфраструктура, защото
Също така имаме нужда и от автобусите се движат еженова детска площадка. За дневно. Имаме много деца
съжаление, старата бе из- и това налага да се правят
потрошена, а съоръженията по няколко курса.
- Прекрасно е, че имате
от нея откраднати.

деца в селото, но чрез тях
развивате ли художествена самодейност?
- Децата вземат участие в
различни самодейни състави в училищата, където учат.
При нас нямаме възможност
да развиваме някаква самодейност, защото виждате
какви проблеми имаме с
читалището.
- Имате ли здравна
служба? Как стои въпросът със здравеопазването
на хората?
- Нямаме здравна служба.
На нуждаещите се от помощ
им се налага да пътуват до
Цонево и Дългопол, за да
получат всичко необходимо.
- Нормална ли е транспортната връзка до и от
общинския център?
- Имаме добра железопътна връзка, но пътната инфраструктура, както
споменах, е в много лошо
състояние.
- Имате ли е безработни
във вашето село?
- Безработицата е голяма.
Нямаме предприятия или
фирми, които да обхванат
част от населението. Преди
години тук хората работеха
в системата на БДЖ, имахме база на ДАП-2, ТКЗС-то
също даваше препитание на
много хора. Част от жителите ни работеха във Варна,
Белослав и Девня. Всичко

беше ликвидирано и хората
останаха без работа. Сега
някои от семействата заминаха във Варна, за да си търсят работа. Други напуснаха
страната и намират препитание в строителния сектор.
Иначе местните жители се
занимават с билкарство.
Имаме земеделска кооперация, както и арендатори,
които обработват земите ни.
- Местният бизнес има
ли възможности и желание
да инвестира при вас?
- Много е трудно да пробие местният бизнес или ние
да го привлечем на наша
територия. Тук младите
трудно се връщат. Е, имаме няколко души, които се
занимават със земеделие и
отглеждане на животни. Но
това са много малко хора.
Имаме два частни магазина
и потребителната кооперация, но това е всичко.
- Селото се намира в живописна местност. Могат
ли природните дадености
да привлекат туризма в
този район?
- Тук е спокойно и тихо, а
при нас природата е наистина красива. В близост се
съединяват Луда и Голяма
Камчия. Допреди известно
време, когато влаковете се
движеха много по-редовно,
при нас идваха туристически
Следва на 7 стр.
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С песни, танци и забавления
отбелязахме Деня на детето
Денят на детето – 1 юни, бе отбелязан с редица прояви в община Дългопол.
Празникът започна с литературно-музикална програма на откритата сцена
пред читалището. След нея най-добрите колоездачи участваха в състезание с велосипеди. Участниците в
забавната викторина показаха знания,
оригиналност и съобразителност в отговорите си и получиха много награди
и лакомства. Най-малките участници
в празника се включиха в рисуването
на асфалт и арт работилницата. А
накрая, за финал на празника, всяко
дете имаше възможност да се качи
на истински изтребител „МиГ-21“ и да
си направи снимка за спомен. Лично
кметът на общината Георги Георгиев
им показа уредите в пилотската кабина
и обясни за какво служат.

Стартира ремонтът на улици в Дългопол...

Продължение от 1 стр.
от отпуснатата сума за капиталови
разходи на община Дългопол от 450
хил. лв. 400 хил. бяха изразходвани
за изплащане на договори, сключени
в предишния мандат.
С остатъка от 50 хил. лв. бяха направени ремонти на 1940 метра по
улиците - „Кирил и Методий”, „Добри
Недев”, „Здравко Бомбов”, „Добри
Славов”, „Вела Пеева” и Общински
път VAR 3192 /III-208, Дългопол-Комунари/-Камен дял
През 2014 г. на стойност 217 хил.
лева е направен ремонт на път VAR
2190/III-208, Дългопол- Комунари/-Боряна-Сладка вода и ремонт на улици
в гр. Дългопол - ул. „Цар Самуил”, ул.

„Райна Княгиня”, ул. „Васил Левски,
ул. „Христо Михайлов”, ул. „Христо
Ботев“, ул. „Иван Вазов”, ул. „Антон
Иванов”, ул. „Маршал Толбухин”, ул.
„Здравко Бомбов”, извършено частично изкърпване на ул. „Цар Самуил“, ул.
„Райна Княгиня“, ул. „Васил Левски“, ул.
„Христо Михайлов“, ул. „Хр. Ботев“, ул.
„Иван Вазов“, „Антон Иванов“, „Маршал
Толбухин“ и „Здр. Бомбов“.
През 2015 г. на стойност 178 хил. е
извършен ремонт на път с. Величково
– с. Цонево - 4250 м.
Изводите и преценката каква част
от средствата са вложени реално,
оставяме на Вас!!!
Предстои подмяна на водопровод и
цялостно асфалтиране на 6 бр. улици

в гр. Дългопол и една в с. Цонево,
включени в проект по Програма за
развитие на селските райони на обща
дължина от 3592 м, но поради забавяне на процедурите в Държавен фонд
„Земеделие” реално дейностите ще
започнат през пролетта на 2018 г.
В момента се изготвя проект за доизграждане на канализационна мрежа
в гр. Дългопол с обща дължина 3000 м.
Планувано е реконструкция на захранващ водопровод Ф 200 от помпена
станция по улици „Г. Димитров“, „Антон
Иванов“ и „Христо Ботев“ до водоем в
землището на гр. Дългопол. Водопроводът е с дължина 5500 метра и се
предвижда цялостно асфалтиране на
улиците, по които минава водопроводът.
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Решения на Общински съвет - Дългопол

Продължение от предния брой
6. Общински съвет- Дългопол задължава община Дългопол да не се
присъединява към друго РСУО за срока
на изпълнение на проекта и най-малко
5 год. след окончателното плащане на
средствата за проекта по ОПОС 20142020.
7. Общински съвет - Дългопол задължава община Дългопол да не прехвърля на трети лица собствеността на
изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и
недвижимо имущество, и съпътстваща
инфраструктура, най-малко в продължение на 5 години от окончателното
плащане на средствата за проекта по
ОПОС 2014-2020 г.
8. Общински съвет- Дългопол дава
съгласие за проектно предложение на
общини - Аврен, Бяла, Дългопол, Девня,
Долни Чифлик, Провадия, Суворово,
Вълчи Дол и Ветрино, процентното разпределение на разходите /допустими,
недопустими /в т.ч. ДДС/, и първоначални/, между общините бенефициенти,
представляващи собствено участие на
общините, да стане на база брой население, както следва (виж Таблица 2):
Необходимите финансови ресурси за
покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата
да бъдат възстановени от ОПОС 20142020 г. и да разполага с финансови ресурси от други източници за покриване
на допустими разходи по проекта, които
няма да бъдат финансирани от ОПОС
2014-2020 г., вкл. собствения принос,
както и да разполага с финансови ресурси от други източници за покриване
на недопустимите разходи, необходими
за изпълнението на проекта да се осигурят чрез разходване на отчисленията
по чл. 64 от Закона за управление на
отпадъците или чрез ползване на заем
от фонд „Флаг“.
9. Общински съвет – Дългопол дава
съгласие при налагане на евентуални
санкции и/или финансови корекции,
отнасящи се до функционирането на
определена инсталация, същите да се
поемат от общината/общините, експлоатиращи съответната инсталация.
10. Общински съвет - Дългопол одобрява Споразумение за партньорство
за подготовка и кандидатстване 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.”, съгласно
приложение 1 към докладната записка.
11. Възлага на Кмета на Община
Дългопол да подпише споразумение

Споразумение за партньорство и предприеме всички необходими действия
за кандидатстване на Общината, съвместно с общините от регион Провадия.
РЕШЕНИЕ 26-15
1. Не допуска изменение на договора
за аренда между Община Дългопол и
„Фиш Мар България” ЕООД от 5 на 10
години.
2. Не допуска изменение на договора
за аренда между Община Дългопол и
„Камчия Вали” ЕООД от 5 на 10 години.
РЕШЕНИЕ 26–16–1
1. Отпуска еднократна помощ на
Севда Ангелова Райчева – жител на с.
Величково, в размер на 300 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 26–16–2
1. Отпуска еднократна помощ на Деян
Николов Жечев – 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 26–16–3
1. Отпуска еднократна помощ на Веселина Любенова Маринова – жител на
с. Камен дял, в размер на 50 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 26–16–4
1. Отпуска еднократна помощ на
Величка Драганова Тодорова – жител
на с. Аспарухово, в размер на 100 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 26–16–5
1. Отпуска еднократна помощ на
Рачо Атанасов Петров – жител на гр.
Дългопол, в размер на 200 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 26–16–6
1. Отпуска еднократна помощ на

учениците от ХІІа и ХІІб клас от СУ „Св.
Климент Охридски” в гр. Дългопол, в
размер на 100 лв. за всяка паралелка.
Сумите да бъдат получени от класните
ръководители на учениците.
2. Отпуска еднократна помощ на
учениците от ХІІ клас от СУ „Назъм
Хикмет” в с. Медовец в размер на 100
лв. Сумата да бъде получена от класния
ръководител на учениците.
3. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 26–16–8
1. Отпуска безвъзмездно 2м3 дърва
за огрев на Ирена Гавраилова Горчева
– жител на с. Красимир.
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 26–16–9
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1 . З а я вл е н и е с В х . № 9 4 0 0 610/30.03.2017 г. от Паскал Янакиев
Стаматов адрес гр. Дългопол, ул. ,,Жечо
Топалов ‘‘ № 9
2 . З а я вл е н и е с В х . № 9 4 0 0 617/31.03.2017 г. от Стана Атанасова
Костова адрес гр. Дългопол, ул. ,,В.
Левски ‘‘ № 47
ПРОТОКОЛ №27
от заседание на Общински съвет
– Дългопол, гр. Дългопол, 19.05.2017 г.
РЕШЕНИЕ 27-2
Приема на информация за състоянието на здравеопазването в община
Дългопол.
РЕШЕНИЕ 27-3
1. Разрешава поемане на задължение
в размер на 78 000 лева (седемдесет
и осем хиляди лева) обезпечаваща
авансово плащане по договор №
BG05M9OP001-1.002-0014-C01 по процедура BG05M9OP001-2.005 – «Активно
включване» Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», сключен
между Община Дългопол и Министерство на труда и социалната политика.

община

брой население

% 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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2. Упълномощава Кмета на Община Дългопол – Георги Киров Георгиев
да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на
предявяване в полза на Министерство
на труда и социалната политика, с адрес: 1051 гр. София, ул. „Триадица” №
2, ЕИК 000695395, в качеството му на
Управляващ орган в размер на 78 000
лева (седемдесет и осем хиляди лева)
за обезпечаване на пълния размер на
авансово плащане по договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.005-0014-C01 по процедура BG05M9OP001-2.005 – «Активно
включване», Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», сключен
между Община Дългопол и Министерство
на труда и социалната политика.
3. Възлага на Кмета на Община Дългопол да подготви необходимите документи
за получаване на авансовото плащане по
договор BG05M9OP001-2.005-0014-C01
по процедура BG05M9OP001-2.005 – «Активно включване», Оперативна програма
«Развитие на човешките ресурси», и да
ги представи пред Управляващия орган
на ОП РЧР.
РЕШЕНИЕ 27-4
Включва в списъка на длъжностните
лица с право на транспортни разноски от
местоживеене до месторабота и обратно
Славчо Павлов Славов на длъжност в
общинска администрация гр. Дългопол
– Гл. експерт „Общински земи и гори” с
маршрут: Варна - Дългопол- Варна.
РЕШЕНИЕ 27-5
1. Определя 5 броя таксиметрови
автомобили, които да работят на територията на Община Дългопол.
2. Определя ред и условия за разпределение на определеният в т. 1 брой
автомобили между превозвачите, както
следва:
2.1 По реда на постъпилите заявления
от лицензирани превозвачи.
2.2 Разрешението за таксиметров
превоз на пътници се издава от Кмета
на общината или от упълномощено от
него длъжностно лице, за всеки отделен
автомобил. В разрешението се вписват
данните на водача в случаите, когато
той извършва дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка.
2.3 Разрешението се издава на регистриран по реда на Закона за автомобилните превози превозвач, който е
подал заявление до Кмета на общината,
в която ще извършва дейността си по
таксиметров превоз на пътници, и:
- таксиметровият автомобил отговаря
на изискванията на Наредба № 34/1999г.
за таксиметров превоз на пътници на
Министъра на транспорта и за него има
издаден знак за периодичен преглед за
проверка на техническата изправност;
- регистрираният превозвач няма
задължения за данъци и осигурителни
вноски, освен когато са разсрочени или
отсрочени по законов ред; изискването

за липса на задължения се отнася и за
водача, извършващ превоз от името
на регистриран превозвач, но за своя
сметка.
2.4 Разрешението се издава за срока,
посочен от превозвача в заявлението,
но не по-късно от края на календарната
година, за която се иска разрешението.
2.5 В 14-дневен срок от получаването
на заявлението Кметът на общината
издава разрешението или със заповед
отказва издаването му, ако не са налице
изброените по-горе обстоятелства.
2.6 За издадените разрешения се води
регистър, който е публичен.
2.7 Разрешението е поименно и не
подлежи на преотстъпване.
2.8 Разрешението се получава, след
като е платен дължимият данък върху
таксиметров превоз на пътници, за срока
за който е издадено разрешението.
2.9 Кметът на общината прекратява
със заповед действието на разрешението
в описаните в Закона за автомобилните
превози случаи.
3. Определя следните минимални и
максимални цени за таксиметров превоз
на пътници за един километър пробег на
територията на Община Дългопол:
3.1 минимална цена за 1 км. пробег:
- дневна тарифа - 0,70 лв. км./пробег;
- нощна тарифа - 0,80 лв. км./пробег.
3.2 максимална цена за 1 км. пробег:
- дневна тарифа - 0,90 лв. км./пробег;
- нощна тарифа – 1,00 лв. км./пробег.
4. Възлага на Кмета на общината
изпълнението на Решението.
РЕШЕНИЕ 27-6
I. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост за 2017 г. като включва:
Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот публична общинска
собственост, подробно описан в АОС №
54/10.10.2011 г., на Областна дирекция
„Земеделие” гр. Варна, а именно:
- Информационен център с площ от
31,5 кв.м. и стая № 2 с площ от 13 кв.м.,
находящи се на eтаж I от административна сградата на ул. „Г Димитров” № 105
с идентификатор № 24565.502. 862.1 по
кадастралната карта на гр. Дългопол.
II. Цитираните имоти се предоставят
на Областна дирекция „Земеделие” гр.
Варна
за нуждите на Общинска служба „Земеделие” гр. Дългопол.
III. Областна дирекция „Земеделие”
гр. Варна да осъществи управлението
на публичната общинска собственост
от свое име, за своя сметка и на своя
отговорност в рамките на действащата
нормативна уредба.
IV. Упълномощава и задължава Кмета
на Общината да предприеме законосъобразни действия, за изпълнение на
решението.
РЕШЕНИЕ 27-7
1.Актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти - общин-
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ска собственост за 2017г. като включва в
същата отдаване под наем чрез публично
оповестен конкурс на части от недвижим
имот, публична общинска собственост
съгласно АОС№ 60 от 10.10.2011 г.- Сграда на култура и изкуство с идентификатор
24565.502.856.1 по КК на гр. Дългопол,
с административен адрес: гр. Дългопол
,ул. „ Георги Бенковски” № 15, а именно:
Заседателна зала в приземния етаж, с
площ от 51 кв.м., стая № 2 с площ от 10
кв.м., стая № 3 с площ от 37 кв.м и стая
№ 14 с площ от 14 кв.м, находящи се на
първия етаж от сградата.
2. Задължителни конкурсни условия:
2.1. Минимална месечна конкурсна
цена в размер на 0,20 лв./кв.м.
2.2. Срок на отдаване -10 / десет
години/.
2.3. До участие се допускат само
Сдружения с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна
дейност и изпълняващи стратегията за
местно развитие на Община Дългопол.
3. Публичния конкурс да се проведе по
реда на Глава седма от Наредба № 4 на
Об.С Дългопол за реда за придобиване
управление и разпореждане с общинско
имущество.
4. Упълномощава и задължава Кмета
на общината да предприеме законосъобразни действия за изпълнение на
Решението.
РЕШЕНИЕ 27-8
І. Определя цени за паша на селскостопански животни в горски територии,
собственост на Община Дългопол, за
календарна година както следва:
1. За едър рогат добитък – 1.50 лв.
за брой.
2. За коне, катъри, магарета и мулета
– 0.80 лв. за брой.
3. За овце – 0.30 лв. за брой.
4. За свине – 2.00 лв. за брой.
5. За кози или ярета – 0.30 лв. за брой.
ІІ. Възлага на Кмета на общината
изпълнението на Решението.
РЕШЕНИЕ 27-9
1. Общински съвет Дългопол дава
съгласие да бъдат осигурени и доставени безвъзмездно по 5 м3 пр. дърва за
огрев от гори - общинска собственост
на ветераните от войните от Община
Дългопол съгласно списък, неразделна
част от настоящето Решение.
2. Дървата да бъдат доставени до
домовете на ветераните от войните,
находящи се на територията на Община
Дългопол.
3. Възлага на Кмета на общината
изпълнението на Решението.
РЕШЕНИЕ 27-10
Общински съвет – Дългопол дава
съгласие:
1. Да бъдат осигурени без заплащане
по 5 пространствени куб.м. дърва за
огрев от Общинските горски територии
на Църковни и Джамийски настоятелства, Пенсионерски и Спортни клубове
на територията на Община Дългопол.
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2. Да бъдат осигурени без заплащане
по 10 пространствени куб.м. дърва за
огрев от Общинските горски територии
на Пенсионерски клуб „Централен“ в гр.
Дългопол
3. Възлага на Кмета на Община Дългопол да предприеме всички необходими
действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 27-11
1. Определя и упълномощава Георги
Георгиев-Кмет на Община Дългопол
да представлява Община Дългопол в
извънредно неприсъствено заседание
на съдружниците на “Водоснабдяване
и канализация-Варна” ООД.
2. Да гласува със „За” по предварително обявения дневен ред в писмо с вх.№
ОС-142/09.05.2017 год. за одобряване на
”статут на одитния комитет” на основание
чл.107,ал.7 от Закона за независимия
финансов одит(ЗНФО).
3. Възлага на Кмета на Община Дългопол да предприеме съответните действия
за изпълнение на настоящето решение.
РЕШЕНИЕ 27-12
1. Дава съгласие на лицето Шевкет Муталиб Шевкет - Управител на
фирма”Мулти-строй груп” ЕООД,с.
Партизани,ЕИК 203001262, за изграждането на навес с размери 15/3,8 м (с
площ около 57 м2) в имот № 000879
по КВС на с.Партизани-Общинска
собственост и възстановяването на
чешма за негова сметка и за обществено ползване.
2. Възлага на Кмета на Община
Дългопол да предприеме съответните
действия за изпълнение на настоящето
решение.
РЕШЕНИЕ 27-13
1. Дава съгласие да бъдат предоставени без заплащане на кметство с. Аспарухово 3м3 (три) плътни кубични метра
едра строителна дървесина, добита от
горски територии – собственост на община Дългопол, за изграждане на заслон с
маса и пейки в местността „Топлишки дол”
в землището на с. Аспарухово.
2. Дава съгласие за изграждането на
заслон с маса и пейки в имот №30.518
по КК, местност „Топлишки дол” в с.Аспарухово.
3. Възлага на Кмета на Община Дългопол да предприеме съответните действия
за изпълнение на настоящето решение.
РЕШЕНИЕ 27-14
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 27-15
Приема изменение и допълнение
на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на Община
Дългопол, както следва:
§ 1. В чл.22, ал. (1) „не се събират

месечни такси от” – се ДОБАВИ, „дължат месечни такси в размер на 35.00
лева”– ОТПАДА „целодневни” - ОТПАДА
и чл.22, ал. (1) от Наредба №11 придобива следния вид: „За ползване на детски
градини не се събират месечни такси от
родителите или настойниците.”;
§ 2. Отменя ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 на Чл. 22
§ 3. Нова ал. 2 и чл. 22, ал. 2 от
Наредба №11 придобива следния вид:
„За дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното предучилищно
образование за ползване на детската
градина или училището извън финансираните от държавата дейности не се
събират месечни такси от родителите
или настойниците.”
РЕШЕНИЕ 27-16
Изменя Наредба № 29 за реда за
записване, отписване и преместване
на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските
училища на територията на община
Дългопол, както следва:
§ 1. Отменя т. 10 на чл.19, ал. 1, като
т. 11 става т. 10, т. 12 става т. 11 на чл.19,
ал. 1 от Наредба № 29 за реда за записване, отписване и преместване на деца
в предучилищна възраст в общинските
детски градини и общинските училища
на територията на община Дългопол;
§ 2. Отменя ал. 3, 4, 5 на чл. 30 и чл.
31 от Наредба № 29 за реда за записване, отписване и преместване на деца
в предучилищна възраст в общинските
детски градини и общинските училища
на територията на община Дългопол.
РЕШЕНИЕ 27-17
Присъжда награда „Община Дългопол” в системата на предучилищното
и училищно образование за учебната
2016/2017 год., по категории, както следва: В Категория „Директор на годината в
основното и средно образование”: Невин
Исмаил Кадир – СУ „Назъм Хикмет” с. Медовец; В Категория „Учител на годината
в системата на основното образование”:
Хриска Матеева Младенова – ОУ „Христо Ботев” с. Цонево; В Категория „Учител
на годината в системата на средното
образование”: Бекир Наил Бекир – СУ
„Назъм Хикмет” с. Медовец; В Категория
„Учителски колектив на годината в системата на предучилищното възпитание”:
Учителски колектив при ДГ „Щастливо
детство” с. Медовец; В Категория „Учителски колектив на годината в системата
на основното и средно образование”:
Учителски колектив при НУ „Иван Вазов” гр. Дългопол. В Категория „Група,
ученическа формация на годината в
системата на основното образование”:
Модерен балет „Фантастик” - СОУ
„Назъм Хикмет” с. Медовец и Група за
художествено слово към НУ „Иван Вазов” гр. Дългопол; В Категория „Ученик
на годината в областта на изкуствата и
обществената дейност”: 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”:
Назифе Мустафова Тахир – СУ „Назъм
Хикмет” с. Медовец и Али Али Али - ОУ
„Христо Ботев” с. Цонево.
РЕШЕНИЕ 27-18
1. Приема изменение и допълнение
на т. 2 от Решение 9-4/19.05.2016 год.
на общински съвет – Дългопол , както
следва:
§ 1. т. 2 от Решение 9-4/19.05.2016
год „620” – се ПРОМЕНИ на „895”, „8”
– се ПРОМЕНИ на „12”,след броя се
ДОБАВИ „със следни характеристики –
офсетова хартия, пълноцветни 1, 2, 3, 10,
11 и 12 страници, а от страница 4 до 9
вкл. – черно бели”. Като т. 2 от Решение
9-4/19.05.2016 год. на общински съвет –
Дългопол придобива следния вид „Община Дългопол да издава вестника веднъж
в месеца с тираж 1500 броя със следни
характеристики – офсетова хартия, пълноцветни 1, 2, 3, 10, 11 и 12 страници, а
от страница 4 до 9 вкл. – черно бели, на
цена - 895 лв. без ДДС. Същият да е с
обем от 12 /Дванадесет/ страници формат А-4, като на заглавната страница е
изобразено логото на Общината.”
2. Възлага на Кмета на община Дългопол да предприеме съответните действия
за изпълнение на настоящето Решение.
РЕШЕНИЕ 27-19
1. Дава съгласие Община Дългопол
да съфинансира финалните игри на XII
държавни игри на спортистите от малките
селища организирани от Българската
асоциация за селски спорт с финансови
средства в размер на 5000 / Пет хиляди/
лева.
2. Възлага на Кмета на Община Дългопол да сключи договор с Българската
асоциация за селски спорт за съфинансиране.
РЕШЕНИЕ 27-20
1. Разрешава на Осман Реджеб Осман
да възложи изработване на Подробен
устройствен план – План за регулация
и застрояване на собствения си имот
№ 027002 находящ се в землището на
с.Медовец, общ.Дългопол, обл.Варна, с
начин на трайно ползване „др. селищна
територия” в местността „Ясак” с площ
0,605 дка., четвърта категория и изменение на улична регулация между ОТ 66 и
ОТ 69. и одобрява техническо задание
за изработване на ПУП – ПРЗ за същия
имот, което е неразделна част от настоящото разрешение.
ПУП да се изготви в обем и съдържание съгласно изискванията та Наредба
№ 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените
планове, както и всички специализирани
законови и подзаконови актове, касаещи
устройството на територията.

Следва
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Решихме проблема с жп подлеза,
но имаме нужда от по-добри пътища

Продължение от 2 стр.
групи. Нашата гара се бе
превърнала в отправна точка
за много туристи от Варна и
страната към с. Дебелец. Но
от известно време, покрай
тежката ситуация с БДЖ,
любителите на природата
предпочитат да използват
други маршрути или да се
придвижват с автомобили.
- Как стои въпросът със
събирането на сметта и
нейното извозване? Достатъчни ли са контейнерите,
които използвате? Имате
ли нерегламентирани сметища?
- Не можем да се оплачем,
сметта се събира по график
и той се спазва. Е, имало е
инциденти, когато машината
за провлачване се повреди,
но това са единични случаи. За съжаление, имаме
нерегламентирани сметища
и очакваме с машина да се
събере и изхвърли. Виждаме, че някои наши жители
имат нехайно и безотговорно
поведение. Контейнерите ни
не са достатъчни, но съм

дала заявка в общината,
с която бих искала да ни
отпуснат още бройки. Сега
използваме 3 контейнера и
194 кофи, но имаме нужда
от още.
- Откъде идва името на
селото?
- Имаме запазени данни
за съществуването на селото
едва от началото на ХХ век.
Според тях населеното място
е създадено от трима турски
бейове, които някога са имали чифлици наоколо – Котели, Мавря и хаджи Муса. Но
това са стари наименования
на близки местности, вероятно наречени по имената на
живеещите наоколо собственици на имотите в този район.
Хората, които идват от тези
3 чифлика тук, в ниското,
за да се заселят, нарекли
новото село Коте. По-късно, в началото на ХХ век,
тук се заселват и десетина
български семейства. След
Освобождението, през 1903
г., селото било преименувано
на известния български писател Константин Величков.

Благодарност

Обява

Колективът и децата на ДГ „Пролет“ в с. Цонево изказват голяма благодарност на
ЕТ „Интер“ – Азис Мустафов – Цонево, и „Фейземи Тимбър Груп ЕООД“ – Фейзи Османджиев – Цонево, за безвъзмездното доставяне на по един камион изрезки за разпалване
на камините през зимния сезон в ДГ. Благодаря и на г-н Борислав Кунев - началник на
хидротехнически район Цонево в „Напоителни системи“, за безвъзмездното извозване
на изрезките от „Фейземи Тимбър Груп ЕООД“.
Цветанка Петрова,
Директор на ДГ “Пролет“ – с. Цонево

Продавам изгодно
къща на два етажа
в с. Арковна, срещу
„Гюрлата”.
Тел. 0896/431 468.
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Идвал ли е Васил Левски в Дългопол?
През 60-те години на миналия век
имах щастието мой комшия да бъде
Димитър Златарски – най-колоритната личност, живяла някога в Дългополския край. Тогава аз като млад
студент, следващ история, воден от
патриотични чувства, в разговори,
които съм имал с него, го запитах
какво е неговото мнение по въпроса
идвал ли е Левски в Дългопол. Отговорът беше категоричен „Не! Никога!”.
Тогава му разказах, за онова, което
дядо Станьо Добрев ми разказваше
при нашите срещи през далечната
1964/65 година. Този дядо ми говореше с такъв патос и убедителност, че
неговият баща, когато бил малък, на
около десетина години, една вечер
му поръчал: „Тази вечер няма да си
лягаш рано, а ще излезеш на улицата
и ще следиш всеки човек и кой къде
отива”. Казал му също, че около полунощ ще дойде един много важен
мъж, качен на кон и да го доведе в
тяхната къща. Поръчал му още да си
отваря очите на четири и да си държи
езика зад зъбите.
Действително мъжът дошъл, бил
на кон и с ямурлук на главата. Когато
слязъл, той снел ямурлука. Бил с
руса коса. След това го завел у тях,
където до късно през нощта заседа-

вали. По-късно разбрал, че това бил
Левски. Г-н Златарски също направи
проучване по въпроса. Той се натъкна
на интересни факти за пребиваването на Левски в Дългопол. Главен
източник е разказът на дядо Велико
Добрев – друга колоритна личност,
голям патриот, виден деец на БЗНС
в нашия край. Ето неговият разказ:
«През 1917 г. Марин Тодоров
Стойков – Чунчито, който умрял при
Камбурова прочка в средните лозя
към 1964 г. Та този Марин Чунчито
като войник се запознал в с. Черна

На 2 юни почетохме
паметта на Христо Ботев
На 2 юни отдаваме почит на големия поет-революционер Христо Ботев
и на всички, загинали за
свободата и независимостта на България. Тази
година се навършиха 141
години от гибелта на Ботев
и разбиването на неговата
чета. В знак на признателност и преклонение
пред паметта на онези,
които са дали живота си
за нашето Отечество, всяка година ние свеждаме
глави пред техния подвиг
и саможертва. Жителите
на община Дългопол почетоха делото на Ботев и
всички, дали живота си за
свободата на България, с
поднасяне на венци пред
паметника на загиналите

във войните. Групата за
художествено слово към
НЧ „Н. Й. Вапцаров” – Дългопол, изпълни рецитал,
посветен на безсмъртния
им подвиг.

(в Северна Добруджа) с някой си
Костадин и двамата ходили на гости
у Митьо Козаря – стар, едър и здрав
българин. Като разбрал, че Марин е
от Дългопол, тогава Ново село, той
му разправил как навремето е ходил
там с Васил Левски. Митьо Козаря си
спомнил, че с Левски отишли у някой
си Дели Иван или Дели Добри. Дядо
Велико пък помнел дядо Въльо Дели
Добрев – починал през 1912 г. Та той,
Въльо Дели Добрев, разправял на
внука си, че една нощ у тях идвал
някакъв човек, събрал хора, говорил
им, търсел човек за тайна работа…
А Пейчо Киров Пъдаря слушал, че
Левски идвал в къщата на дядо Желез, край дола, сега дето е къщата на
Колю Мариза. Казват, че Левски присъствал в една къща на кръщене и на
софрата пял народни песни. Неделчо
Минченчето от Аспарухово разказвал,
че Левски е идвал и в тяхното село.”
Ето ти версиите, драги читателю,
които представих пред теб. Ти имаш
правото да мислиш дали е истина или
не. А аз ще завърша с думите: истина
или не, но е истина, че е вродена
черта на българина неговото родолюбие, затова е склонен да превръща
най-хубавите си желания във вяра!
Руси Димитров

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Дългопол на основание чл.124 б, ал.2 от
Закона за устройство на територията съобщава, че
на основание чл.124 а, ал.1 и ал.5 и чл.124б, ал.1 от
ЗУТ с Решение 27-20 от 19.05.2017 г. на Общински
съвет – Дългопол, е одобрено задание и е разрешено
изработване чрез възлагане от заинтересовани лица
на Подробен устройствен план - План за регулация и
застрояване (ПУП-ПРЗ) на имот № 027002 от КВС на
земл. на с. Медовец, общ. Дългопол, обл.Варна.
Община Дългопол на основание чл.124 б, ал.2 от
Закона за устройство на територията съобщава, че на
основание чл.124 а, ал.1 и ал.5 и чл.124 б, ал.1 от ЗУТ
с Решение 27-21 от 19.05.2017 г. на Общински съвет
– Дългопол, е одобрено задание и е разрешено изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен
план за захранващ водопровод от помпена станция
по ул. „Г. Димитров” до о.т.199 на ул. „Антон Иванов” в
гр. Дългопол и от края на регулацията при ул. „Христо
Ботев” до водоем в землището на гр. Дългопол.
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ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
ФОНД „СОЛИДАРНОСТ”
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейски съюз

Стартира проект, с
който обновяват пътната
инфраструктура в Медовец

На 5 юни т.г. приключи проект „Възстановяване на инфраструктура - пътища, отводнителни
канали, канавки и дерета в с.
Медовец, общ. Дългопол” на стойност 500 хил. лв., по договор №
2015BG16SPO001-018, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Солидарност” на
Европейския съюз.
Продължителността на проекта е
16 месеца. По проекта се асфалти-

раха 7 улици в с. Медовец с обща
дължина 1277 м.
По проекта не се предвиждаше
поставяне на бордюри, но такива
бяха поставени. Улиците придобиха
завършен вид, предпазени са от
прииждащи води, подобри се отводняването, улесни се движението
на преводните средства и хора.
Така с. Медовец се превърна в
село с най-много рехабилитирани
улици в община Дългопол.

С европейски средства подобряват
живота на хора с увреждания
Продължение от 1 стр.

В рамките на проекта ще се създадат условия и ще се предоставя
социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ с капацитет 20 потребителя.
Услугата включва разнообразни
консултативни, терапевтични
и рехабилитационни дейности,
насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за
водене на самостоятелен начин на
живот. Създаването и функционирането на центъра ще бъде в съответствие с националното законодателство. За функционирането
на центъра съгласно Методиката

за определяне на длъжностите на
персонала в специализираните
институции и социалните услуги
в общността щатната численост
е 6 бр. в следния състав: управителят - 1 бр., трудотерапевт - 0,5
бр., и социални работници – 2 бр.,
хигиенист – 0,5 бр., рехабилитатор
–- 0,5 бр., логопед – 0,5 бр. психолог – 0,5 , медицинска сестра
– 0,5 бр. Ще се закупи мобилен
уред за активно раздвижване на
горен крайник (рамо и лакът);
уред за раздвижване на глезен,
маса за рехабилитация на ръка
– китка и пръсти, фина моторика,
масажна кушетка, шведска стена,
проходилки за деца и възрастни,

клетка на Роше, с комплект принадлежности, сгъваем дюшек, 3
части; комплект принадлежности
за гимнастика, топки масажни с
бодлички и др.
Проектът предвижда и дейности за насърчаване на равните възможности на хората с
увреждане до заетост и промяна
на негативните нагласи на обществото и работодателите към
тях чрез провеждането на кръгла
маса, разработването на сайт,
изготвянето на филм „Активни за
равни възможности“.
Проектът е с продължителност
20 месеца и се планува да приключи в края на 2018 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд”.

www.eufunds.bg

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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Сърдечни срещи на украинска земя

Клубът за народни танци „Ритми”, фолклорният
танцов театър „Ритми” и
вокалната група „Камчийче” от гр. Дългопол бяха
на посещение в Украйна.
Срещата се осъществи по
покана на дружество „Отечество” и Областния център
за национални култури в
украинския гр. Рени. Поводът за сърдечната среща с
бесарабските приятели бе
24 май - Денят на българската просвета и култура и
на славянската писменост.
В делегацията присъстваха
и ученици от Националното

музикално училище - Варна. На концерта в гр. Рени
те успяха да завладеят
сърцата на публиката с
обичая „Жътва”, с танците
и песните, които изпълниха, с невероятно чувство и
професионализъм.
На следващия ден във
Всеукраинския център за
българска култура в Одеса
самодейците отново зарадваха ценителите на българската просвета и култура
с програмата си. Нашите
народни танци, песни и гайдарски мелодии заредиха с
много настроение, гордост

и родолюбие зрителите в
залата. За бесарабските
българи подобни срещи
са уникална възможност
да се докоснат отново до
българското народно творчество и традиции. Затова
срещите продължиха в Болград, където групата посети
Спасо-Преображенската
катедрала, паметника на
българските опълченци и
Болградската гимназия „Г.
С. Раковски”. Последната
спирка от посещението
беше единственото българско село в Ренийския
район – село Нагорное.

Там концертната програма
продължи с песни и танци
заедно с българите от селото. Въпреки натоварената
програма и умората от пътуването самодейците бяха
удовлетворени и горди от
факта, че българските корени поддържат любовта към
нашата култура и изкуство,
а народно творчество има
своето специално място в
сърцата на бесарабските
българи. Групата се завърна обогатена с много
емоции от незабравимите
срещи, преживявания и
приятелства.
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С празнично шествие общината посрещна 24 май
Тържествено, официално и изпълнено с много емоции премина
честването на 24 май – Деня на
българската просвета и култура и на
славянската писменост. Празникът
започна с шествие, в което участваха
училища, детски градини, читалища,
бивши учители, общественици. Участниците в него тръгнаха от градския
парк и преминаха през площада, поздравявайки насъбралата се публика.
Шествието завърши пред откритата
сцена на читалището. Кметът на Община Дългопол Георги Георгиев поздрави присъстващите с най-светлия
български празник, а председателят
на Общинския съвет Злати Златев
награди с ежегодните награди, плакет
и грамота изявени учители, ученици и
ученически формации за постигнатите
резултати в областта на училищното
дело, изкуството и спорта.

Празникът продължи с богата концертна програма в зрителната зала
на читалището, в която участваха
певчески, танцови и други формации
към училищата и читалището, както

и индивидуални изпълнители. Повече от празнично бе настроението
след изявата на най-малките участници от ДГ „Детелина” – гр. Дългопол. Тяхното изпълнение бе бурно
аплодирано от публиката.
В празничния ден не бяха
забравени и ветераните
на училищното дело в
общината. За тях бе предвиден коктейл в Къщата на
културата – гр. Дългопол,
където те се срещнаха с
ръководството на Община Дългопол и споделиха
свои виждания и идеи за
бъдещето на просветната и
културна дейност в нашата
община.

Достойно представяне на борците от с. Партизани
За пореден път състезателите от
Клуба по борба – г. Партизани, ни
зарадваха с постиженията си на държавните първенства. На държавния
личен отборен шампионат (ДЛОШ) за
момичета в Сливен (4–5 май) отлично
се представиха Назифе Таир и Емине
Осман. И двете станаха републикански
вицешампионки в своите категории.
В Петрич на ДЛОШ за деца (13–14
май) Иляз Сайфетин зае 3-то място,
а Салим Юмер стана пети в кат. 53
кг. Не ни изложиха и Мустафа Акиф
(кат. 59 кг) и Гьокан Галиб (кат. 38 кг).
В шампионатната надпревара за момчета в Русе и двамата се класираха на
трето място.
От 1 септември т.г. Назифе Таир,
Емине Осман и Мустафа Акиф ще бъдат възпитаници на спортното училище
в Сливен и ще се състезават за клуба
на Станка Златева. Пожелаваме им
много успехи и да достигнат върховете,

които покори тяхната треньорка.
А тези, които остават в клуба в с.
Партизани, ще се радват на обновената зала за тренировки, за което можем
за благодарим на кмета на общината

Георги Георгиев. Благодарение на
неговото съдействие и подкрепа на
същата бе направен основен ремонт
и се превърна в притегателен център
за всички, които обичат този спорт.
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Община Дългопол е домакин на ХХII Държавни
игри на спортистите от малките селища – 2017 г.

От 6 до 24 юли 2017 г.
под патронажа на Красен
Кралев – министър на
младежта и спорта, и с
подкрепата на община
Дългопол в с. Аспарухово и гр. Дългопол ще се
проведат ХХII Държавни

Красен Кралев,
министър на
младежта и спорта:

За мен е удоволствие
да Ви поздравя по повод
организирането на ХХII
държавни игри на спортистите от малките селища – 2017 г. С радост Ви
информирам, че приемам
да бъда почетен патрон
на игрите, които са така
значими за развитието на
детско-юношеския спорт
в малките населени места. Убеден съм, че и занапред ще работим заедно
за развитието и популяризирането на спорта сред
подрастващите.

Съобщение

Във връзка с отбелязването на 180-годишнината от
рождението на Васил Левски
и по инициатива на Областния
управител на област Ловеч
ще се проведе Колоездачна
обиколка на национално ниво
през месец юли 2017 г. Обиколката обхваща маршрут,
свързан със знакови места
от дейността на Апостола:
Карлово – Троян –Ловеч, и е
включена в спортния календар на Българския колоездачен съюз за 2017 г.
Колоездачното състезание
Купа “Васил Левски 2017” ще
се състои на 16 и 17 юли.
За повече информация тел. 0517/2 21 85.

игри на спортистите от
малките селища – 2017
г. В тях ще участват над
800 спортисти от цялата
страна, които ще се състезават в 8 вида спорт: тенис
на маса, шахмат, футбол,
хандбал, борба свободен

стил (юноши и девойки),
лека атлетика, баскетбол
и волейбол. Повечето от
турнирите ще се проведат
в с. Аспарухово. Община
Дългопол е домакин на
игрите, а организатор е
Българската асоциация

за селски спорт (БАСС).
Президентът на БАСС
заяви, че на призьорите и
отличилите се в игрите ще
бъдат връчени 520 медала
и 120 купи. Официалното
откриване на проявата ще
се състои на 6 юли 2017 г.

