Разпространява се безплатно
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Министър Красен Кралев откри
финалите на ХХІІ Държавни игри на
спортистите от малките селища 2017 г.

Министърът на младежта
и спорта Красен Кралев официално откри XXII Държавни
игри на спортистите от малките селища, домакин на които
бе община Дългопол. От 6 до
24 юли се включиха 800 спортисти – юноши и девойки, от
цялата страна. Те се съревноваваха в 8 вида спорт – тенис
на маса, шахмат, хандбал,
борба свободен стил, лека
атлетика, баскетбол, футбол и волейбол. Проявата
се осъществи с помощта на
Българската асоциация за
селски спорт (БАСС).
На 6 юли в Общинския

спортен комплекс – с. Аспарухово, сред официалните
гости на откриването бяха:
Красен Кралев – министър на младежта и спорта,
Стоян Пасев – областен
управител на област Варна, кметовете на общините
Белослав, Девня, Долни
чифлик, Ветрино, Провадия,
Аксаково и Смядово, както и
изпълнителите на строителството на комплекса – „МН
СТРОЙ“ – Милчо Михалев
и Неделчо Марков. Те бяха
посрещнати от домакина на
игрите – кмета на община
Дългопол Георги Георгиев.

Той представи домакинството на общината и приветства
спортистите и гостите, след
което даде думата на министър Красен Кралев. Той
подчерта, че ведомството,
което ръководи, винаги се
стреми да помага, когато
става дума за младите хора.
“Моето лично убеждение е,
че младите трябва да имат
равни условия за спорт,
независимо дали живеят в
малки или големи общини.
Това, което се стремим да
направим, е да осигурим
подходящи спортни съоръ-

жения за всички“.
Главният секретар и съдия на игрите Стефан Стефанов изказа благодарност
на домакина за прекрасната
база и организация на събитието, а председателят
на БАСС Стоян Караиванов
връчи плакети на организаторите. Присъстващите в залата имаха възможността да
се насладят на прекрасните
изпълнения на клубовете за
народни танци „Ченгенско
хорце“ – с. Аспарухово, и
„Ритми“ – гр. Дългопол.
Още по темата на 2 и 3 стр.
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Футболистите от “Брестник” спечелиха златните медали, а „Камчиец“ са шести

Футболистът ни Ивелин
Милков получи грамота за
„Най-млад състезател“. За
голмайстор на първенството беше обявен Беркант
Еврен от „Ценово“, който
вкара 10 гола, а вратарят
им Борислав Борисов взе
титлата за „Най-добър вратар“. „Най-перспективен
отбор“ бе обявен отборът
на Гложене - „Септември“, а
за „Най-добър защитник“ бе
награден Димитър Тодоров.
За „Най-полезен състезател“
бе обявен Ерджан Амишев
от отбора на Брестник, а наставникът им Продан Попов
бе обявен за „Най-добър
треньор“.

Футболистите на „Брестник“ дублираха успеха от
миналата година, след като
спечелиха първото място в
игрите. На финала в залата
в с. Аспарухово отборът,
воден от Продан Попов, спечели с 3:0 срещу „Белослав“.
В спор за третото място
„Ценово“ (Рс) победи с 4:0
„Септември“ (Гложене, Врачанско). Общо осем отбора
тръгнаха в битката за медалите, разделени в две групи.
Група „А“ събра: „Брестник“
(Пд), „Ценово“ (Рс), ФК „Камчиец“ (Дългопол) и „Две
могили“ (Рс). В група „Б“
попаднаха: „Белослав“ (Вн),
„Гложене“ (Вр), „Бенковски“

(Костенец) и „Ихтиман“ (Сф).
Подреждането на отборите
е според класирането им в
групите. Според регламента
за титлата се срещнаха победителите в групите, а за

Финалните схватки по
борба за юноши и девойки,
в Общинския спортен комплекс – с. Аспарухово, също
предвещаваха оспорвана
надпревара и много емоции.
Състезаваха се клубовете от с. Партизани – като
домакини, общ. Тополовград, общ. Долни чифлик,
Симеоновград, и Средец.
В класирането при момичетата първо място спечели
отборът на Симеоновград,
с най-технична състезателка
– Жулиета Панкова (30 кг) и
най-резултатна състезателка - Мима Танева (48 кг).
Второто място зае клубът по борба „Аркус“ – с.
Партизани, и Емине Хюсеин
Осман (48 кг), а на трето
място остана „Тича“ от Долни

Надпреварата около мал- индивидуалното класиракото топче за пинг-понг и тази не при юношите първи се
година предизвика много класира Мартин Кълвачев
емоции сред участници и от Тополовград. На второто
зрители. Наградите, естест- място остана Петър Христов
вено, отидоха при най-добри- от Роман, а третото спечели
те. При юношите златните брат му Велислав Христов.
При девойките индивимедали спечелиха тенисистите от Поповица, втори дуално първа е Мирослава
остана отборът на гр. Роман, Андронова от Две могили,
а трети – от Тополовград. За второто място бе за Полина
най-перспективен бе обявен Бенчева от Роман, а трета
отборът от Дългопол. При остана Виктория Николаева
девойките на първо място от Две могили.
застанаха момичетата от
В шахматната надпреДве могили, втори се класи- вара отборът от Белослав
раха от Роман, а трети – от се класира на първо място,
чифлик.
втори са състезателите на
В надпреварата при мом- Поповица.
И тук ни признаха за Попинци, а трети останаха
четата първото място спечели отборът от Средец, втори най-перспективен отбор. В шахматистите от Суворово.
се класира отборът на с.
Партизани, а трети останаха
„Камчия“ от Долни чифлик.
За най-технични състезатели бяха избрани Иляз Илязов (59 кг) от с. Партизани,
Александър Дойчев (35 кг) и
Виктор Димитров (32 кг) от
Долни чифлик. Най-резултатен е Кристиян Илиев (47
кг) от Средец.
За развитието на физическото възпитание и спорт
на Държавното първенство
на спортистите от малките
И хандбалистите взеха участие в Държавните игри
селища бяха отличени и
съдиите Васил Атанасов, на спортистите от малките селища. Във финалите на
Георги Петков, Иван Коста- първенството се включиха общо 56 състезатели от 5
отбора – Сливница, Белене, Опака, Труд и Минерални бани.
динов и Данчо Пеев.

бронзовите медали играха
отборите, заели вторите
места. На пето място остана
отборът на „Бенковски“ –
Костенец, а ФК „Камчиец“
се класира на шесто място.

Оспорвани схватки в Признаха ни за най-перспективен
борбата, взехме медали
отбор в тениса на маса
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Около лекоатлетическата писта вреше и кипеше

Състезанията по лека
атлетика се проведоха на
обновения стадион „Камчия“
в Дългопол. В надпреварата
се включиха три отбора от
Костенец, Ихтиман и Ракитово. В индивидуалното
класиране при девойките на
100 м гладко бягане първа
достигна до финала Боряна
Йорданова (Костенец), която
взе и златен медал в сектора
на висок скок. Втора остана
Габриела Иванова (Костенец), която същевременно
завоюва първо място и на
дълъг скок, а трета остана
Биляна Николова (Ихтиман).
На 800 м гладко бягане
първа е Вяра Димитрова
(Костенец), втора Биляна
Николова и трета Цветелина
Закева (и двете от Ихтиман).
Ерика Маринова (Костенец)
и Виктория Кирова (Ихтиман)
се класираха съответно с
втори и трети на висок скок.
Вяра Димитрова (Костенец)

и Лидия Зерова (Ракитово)
се окичиха със сребърен и
бронзов медал в дисциплината дълъг скок.
Първи в щафетното бягане са състезателките от
отбора на Костенец, втори
останаха от Ракитово, а
трети – от Ихтиман. В дисциплината тласкане на гюле
първа е Виктория Василева
(Ихтиман), втора остана
Анна Мария Гатова (Ракитово), а с бронзовия медал
се окичи Моника Димитрова
(Костенец).
При момчетата в дисциплината 100 м гладко
бягане златен медалист е
Минчо Давидов (Ракитово),
среброто остана за Антон
Раданов, също от Ракитово,
а с бронзът се окичи Ангел
Жаров от Костенец. Минчо
Давидов завоюва и златото
на 800 м гладко бягане, където пък втори остана Димитър
Стаменов (Ихтиман). С брон-

зовия медал се окичи Михаил
Михайлов (Ракитово). Първото място в скок височина е за
Константин Тачев (Костенец),
втори остана Георги Зарев
(Ракитово), а бронзовият медал завоюва Атанас Ангелов
(Костенец). Златен медалист
в дисциплината дълъг скок
е Петър Спасов (Ихтиман),
сребърното отличие отиде при Константин Тачев
(Костенец), а бронзът при
Антон Раданов (Ракитово).

Петър Димитров (Ихтиман),
Ивайло Антов (Костенец) и
Даниел Йорданов (Ихтиман)
са съответно първи, втори и
трети в тласкането на гюле.
В щафетните бягания при
момчетата първи е отборът
на Ихтиман, втори – на Ракитово, а трети – на Костенец.
Християн Стайков от Ихтиман бе награден с грамота
за „Най-млад състезател“,
участвал в лекоатлетическите игри.

Истинска драма под кошовете – останахме пети

В спортния център в с.
Аспарухово си дадоха среща 5 баскетболни отбора
от страната. Участие взеха
миналогодишните домакини
на игрите от Перущица, отборът на Генерал Тошево, на
Сунгурларе и на Рогош. Като
домакини, взехме участие с
отбора на СУ „Назъм Хикмет“
от с. Медовец. След оспорвани мачове и доста емоционална игра, отборът на Перущица
завоюва първото място, втори
са Рогош, трети – Сунгурларе,
четвърти – Генерал Тошево и
петото място завоюва отборът на с. Медовец.
Индивидуално наградени бяха баскетболистът на
Перущица Мариян Айвазов
за „Най-добър реализатор“
и „Най-перспективен състезател“, а Никола Николов
от Сунгурларе бе обявен за
„Най-полезен състезател“. За
„Най-добър борец“ бе обявен
Венцислав Костов от Рогош.
Баскетболният отбор на
Вълчи дол, грабна златото
при девойките. Две от състезателките – Ива Димитрова
и Биляна Маринова, бяха

– кмет на община Вълчи дол, и Георги
Тронков – председател на местния ОбС,
които бяха сред гостите на финалните
срещи в залата на Спортния комплекс в
с. Аспарухово. Второто място бе заето от
отбора на Поликраище, с „Най-полезен
състезател“ – Силвия Кутева. Бронзови
медалисти са Велики Преслав, които
получиха и титла за „Най-добър борец“
– присъдена на Даниела Валентинова, и
връчени от Станислав Йорданов – общински съветник от Велики Преслав. Четвърти
наградени съответно за „Най-добър реализа- са Перущица, пети Сунгурларе, а Дългопол
тор“ и „Най-перспективен състезател“. Купата и Полски Тръмбеш са съответно на шесто
на отбора, беше връчена от Мерткан Ибрямов и седмо място.

Във волейбола над всички бяха отборите от Ихтиман

Победители във XXII Държавни игри на спортистите от
малките селища във волейболната надпревара станаха ВК
„Ботев“ от Ихтиман, с „Най-добър разпределител“ Любослав
Медарев и „Най-добър нападател“ Борислав Въртийски. Второ място завоюва ВК „Омуртаг“,
а трети останаха състезателите
от ВК „Родина“ - Суворово, с
„Най-полезен състезател“ – Синан Джамалов. На четвъртото
място остана ВК „Белослав“.
При девойките победителки са ВК „Ботев“ от Ихтиман

с „Най-полезен състезател“
– Лиляна Дерменджийска,
второ място за ВК „Тополово“
с „Най-добър нападател“ –
Зинка Чернева, трето - ВК

„Кирково“, четвъртото - място
ВК „Омуртаг“ с „Най-добър разпределител“ – Селин Сеидова,
пето място за ВК „Белослав“ и
шесто място за ВК „Любимец“.
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Решения на Общински съвет - Дългопол

Продължение от предния брой
Съгласно чл.128 ал.6 от ЗУТ преди
внасянето за одобряване проектът да
се съгласува със заинтересуваните
централни и териториални администрации, а при необходимост - и със
специализираните контролни органи
и експлоатационните дружества по
реда на чл. 121 ал. 2 от ЗУТ.
Да се представи Решение за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда от РИОСВ-Варна на
основание чл.93 ал.3 от ЗООС и чл.6
от Наредбата за условията и реда за
извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство,
дейности и технологии.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ
настоящото решение не подлежи на
оспорване.
2. Решението да се разгласи по реда
на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ с обявление,
което да се постави на определените
за това места в сградите на Община
Дългопол и Кметство с.Медовец и да
се публикува на интернет страницата
на общината и в местния вестник и
същото да се впише служебно в регистъра на общинската администрация
съгласно чл.5 , ал.5 ЗУТ.
РЕШЕНИЕ 27-21
1. Общински съвет - гр. Дългопол
дава на Община Дългопол РАЗРЕШЕНИЕ за изработване на Подробен
устройствен план – Парцеларен план
за обект„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” И ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на
Подробен устройствен план – Парцеларен план за СЪЩИЯ обект, 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.
Съгласно чл.128 ал.6 от ЗУТ преди
внасянето за одобряване проекта да
се съгласува със заинтересуваните
централни и териториални администрации, а при необходимост - и със
специализираните контролни органи

и експлоатационните дружества по
реда на чл. 121 ал. 2 от ЗУТ.
Да се представи Решение за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда от РИОСВ-Варна на
основание чл.93 ал.3 от ЗООС и чл.6
от Наредбата за условията и реда за
извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство,
дейности и технологии.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ
настоящото решение не подлежи на
оспорване.
2. Решението да се разгласи по реда
на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ с обявление,
което да се постави на определените
за това места в сградата на Община
Дългопол и да се публикува на интернет страницата на общината и в
местния вестник и същото да се впише
служебно в регистъра на общинската
администрация съгласно чл.5 , ал.5
ЗУТ.
РЕШЕНИЕ 27-22
І. Открива процедура за продажба
чрез публично оповестен търг с явно
наддаване на следните движими вещи
(автомобили), собственост на Община
Дългопол:
1. ВЛЕКАЧ, цвят – бял, марка (модел) – „ДАФ ФТ ХФ 105.460Т” с регистрационен номер В8302ВМ, идентификационен номер на превозното
средство – XLRTE47MS0E784327,
номер на двигателя – М42654, дизел, с
начална тръжна цена в размер на 38
700.00 лв. /тридесет и осем хиляди и
седемстотин лева /.
2. ПОЛУРЕМАРКЕ, цвят – бял, марка (модел) – „ШЕРО ЦД 382 Ж” с регистрационен номер В1831ЕН, идентификационен номер на превозното
средство – VM4CD382GXA000529, с
начална тръжна цена в размер на 16
000.00 лв. /шестнадесет хиляди лева/.
3. СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ,
цвят – бял, марка (модел) – „МЕРЦЕДЕС 2628 Л ЕКОНИК” с регистрационен номер В7981НС, идентификационен номер на превозното средство
– WDB9576812V207990, номер на
двигателя – 90695200490923, дизел,
с начална тръжна цена в размер на 27
400.00 лв. /двадесет и седем хиляди
и четиристотин/.
ІІ. Публичният търг 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.
ІІІ. Упълномощава и задължава
Кмета на общината да предприеме

законосъобразни действия за изпълнение на Решението.
ІV. Приходите от реализираните
продажби да се използват за придобиване на техника за осъществяване на
строителни, комунални и други дейности, осъществявани от Общината.
РЕШЕНИЕ 27-23-1
1. Отпуска еднократна помощ на
Гюлсюм Хюсеин Хюсеин – жител на с.
Партизани, в размер на 100 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 27-23-2
1. Отпуска еднократна помощ на
Стойка Димитрова Стоянова – жител
на гр. Дългопол, в размер на 300 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 27–23–3
Отказва да отпусне еднократна
помощ на:
1 . З а я вл е н и е с В х . 9 4 0 0 –
763/25.04.2017г. от Гергина Атанасова
Демирева с адрес гр. Дългопол, ул.
,,Христо Смирненски‘‘ №12
2 . З а я вл е н и е с В х . 9 4 0 0 –
805/28.04.2017г. от Петранка Милева
Маринова с адрес гр. Дългопол, ул.
,,Добри Войвода‘‘ №4
П Р О Т О К О Л №28
от заседание на Общински съвет
– Дългопол, 07.06.2017 г.
РЕШЕНИЕ 28-1
1. Приема пазарната оценка в
размер на 24 900.00 лв. (двадесет и
четири хиляди и деветстотин лева)
без ДДС на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ:
Дворно място с площ от 1830 кв.м.,
съставляващо УПИ № II-82, кв.14 по
регулационния план на с. Рояк, в едно
с построената в това дворно място I
–ви етаж от двуетажна сграда, със ЗП
от 425 кв.м., подробно описан в АОС
№ 2367/19.04.2017 г.
2. Разрешава прекратяване на
съсобственост в УПИ № II-82, кв.14
по регулационния плана на с. Рояк
чрез продажба на частта на Община
Дългопол, представляваща д ворното
място с площ от 1830 кв.м в едно с
построената в това дворно място I –ви
етаж от двуетажна сграда със ЗП от
425 кв.м., на собственика на етаж II от
същата сграда съгласно Н.А № 145,
том III, рег. № 2620, дело 493/2008 г.,
вписан в Служба по вписванията-гр.
Провадия с рег. № 3451, акт № 8, том
VIII, дело 149/10.06.2008 г., БИЛМАКС”
ЕООД, ЕИК 148146076 със седалище
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и адрес на управление с. Рояк, общ.
Дългопол, представлявано и управлявано от Билянт Максудов Мустафов.
3. Режийните разноски, административните такси, такса вписвания и
всички останали разходи по придобиването на имота да бъдат за сметка на
„БИЛМАКС” ЕООД, ЕИК 148146076 със
седалище и адрес на управление с.
Рояк, общ. Дългопол, представлявано
и управлявано от Билянт Максудов
Мустафов.
4. Упълномощава и задължава
Кмета на общината да предприеме
законосъобразни действия за изпълнение на Решението.
РЕШЕНИЕ 28-2
1. Одобрява Проект за кандидатстване по Наредба № 2 на Министерството на младежта и спорта за финансово подпомагане с наименование
„Ремонт на стадион град Дългопол”
в размер на 19 900 / Деветнадесет
хиляди и деветстотин / лева.
2. Възлага на Кмета на община
Дългопол да предприеме съответните
действия за изпълнение на настоящето
Решение.
П Р О Т О К О Л №29
от заседание на Общински съвет
– Дългопол, 23.06.2017 г.
РЕШЕНИЕ 29-2
Приема информация за организацията по подготовката на училищата
и ДГ за учебната 2017/2018 година.
РЕШЕНИЕ 29–3
Общински съвет гр. Дългопол, актуализира списъка на длъжностите
лица с право на транспортни разноски
от местоживеене до месторабота и
обратно както следва: (Виж Приложение 1)
РЕШЕНИЕ 29-4
Приема Годишен счетоводен отчет
на „Земи и гори“ ЕООД.
РЕШЕНИЕ 29–5–1
1. Отпуска еднократна помощ на
Неджиб Ибрям Неджиб – жител на с.
Партизани, в размер на 100 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 29–5–2
1. Отпуска еднократна помощ на
Илка Христова Вълканова – 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 29–5–3
1. Отпуска еднократна помощ на
Любов Алексеевна Колева – жител
на с. Комунари, в размер на 200 лв.
Средствата да бъдат получени от кмета
на с. Комунари Ивелина Костадинова.
2. Възлага на Кмета на Общината
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Приложение 1
№

Име и фамилия

Заемана длъжност

маршрут

1.

Юлия Борисова
Директор на ЦПЛР
с. Аспарухово – гр. ДълЯкимова
ОДК Андрей Германов
гопол – с. Аспарухово

2.

А й ш е М ет и н
Али

Финансов контрольор

да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 29–5–4
Отлага за разглеждане на следващото заседание на ОбС-Дългопол
заявление с № 9400– 918/18.05.2017г.
от Мехмед Юмер Мехмедали от с.
Партизани.
РЕШЕНИЕ 29–5–5
Отказва да отпусне еднократна
помощ на:
1. Заявление с Вх. № 9400 –
906/17.05.2017г. от Ариф Хюсеин
Ариф, адрес гр. Дългопол, ул. ,,Христо
Карпачев‘‘ № 9
2. Заявление с Вх. № 9400 –
958/25.05.2017г. от Атанаска Атанасова Мартинова, адрес гр. Дългопол,
ул. ,,Никола Вапцаров‘‘ № 27

с. Партизани – гр. Дългопол – с. Партизани

3. Заявление с Вх. № 9400 –
962/25.05.2017г. от Маринка Атанасова
Янакиева, адрес гр. Дългопол, ул. ,,Гр.
Желев‘‘ № 13
4. Заявление с Вх. № 9400 –
1049/05.06.2017г. от Донка Люцканова Николова, адрес гр. Дългопол, ул.
,,Петър Берон‘‘ № 10
5 . З а я вл е н и е с Вх . № О С –
173/02.06.2017г. – от Аджер Мехмед
Али, адрес с. Цонево, общ. Дългопол.
6 . З а я вл е н и е с Вх . № О С –
176/06.06.2017г. от Ангел Георгиев
Симеонов, адрес с. Величково, общ.
Дългопол, обл. Варна.
7. Заявление с Вх. № 9400-1160/
15.06.2017г. от Паруш Желев Стоев,
адрес гр. Дългопол, ул. Хаджи Димитър №6.

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЪЛГОПОЛ-СМЯДОВО”
гр. Дългопол 9250, ул. Г. Димитров, 105
тел. 0517/2 27 48, факс: 0517/2 21 35

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЪЛГОПОЛ-СМЯДОВО” на основание чл.26
от ЗЮЛНЦ и чл.44 ал.5 от Устава на Сдружението, свиква
извънредно Общо събрание на 14.08.2017 г. /понеделник/
от 16.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Дългопол, при следния дневен ред:
1. Одобрение на Стратегия на МИГ Дългопол-Смядово .
2. Разни.
Настоящата обява е поставена в ЦИУГ – гр. Дългопол
и гр. Смядово, официалния интернет сайт на община Дългопол и на община Смядово и в кметствата на населените
места на двете общини за информация на гражданите.
Всички желаещи - физически или юридически лица да
станат членове на МИГ, могат да подадат молба до Управителния съвет в сграда №2, стая 11 на община Дългопол
и сградата на община Смядово.
Телефон за контакти:
0887002243 - Злати Златев
0886445601 – Ганка Георгиева
0887799676 – Димитрина Маринова
Председател на УС на МИГ - Дългопол
Злати Златев
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Мариана Христова, кметски наместник в с. Арковна:

Изграждането на екопътека ще подпомогне
развитието на селския и планинския туризъм

Визитка

Мариана Атанасова Христова е родена на 31 март
1973 г. Завършва специалност “Логопед” в Шуменския
университет. Кмет е четвърти мандат. Омъжена, с
1 дете.
Имаме много малко деца
– Г-жо Христова, колко
жители има в с. Арковна? в Арковна, затова училище– Около 70 души живеят то бе закрито, а след това
в селото, но през летните сградата бе продадена на
месеци броят им нараства. частен инвеститор.
– Кои са най-сериозниТук са предимно хора от
третата възраст. Но имаме те проблеми на хората в
и сравнително млади пен- селото?
сионери. Имаме и 5 деца,
– Те са няколко, но мнокоито учат в Дългопол и в с. го съществени. Няма да
Партизани.
говоря за все по-лошата
– Вие сте четвърти ман- инфраструктура и разбидат кметски наместник в тите улици. Липсват ни
селото, какво бе направе- работещи хора по програно през тези години? Как мите, с които да поддърработихте с общинското жаме нормално чистотата
ръководство?
в селото. Няма с кого да
– С помощта на кметските почистим гробищния парк.
ръководства през различни- Миналата година кметът
те години успяхме да спасим на общината изпрати рачаст от инфраструктурата, ботници, но сега нещата
очакълявахме част от ули- отново трябва да се доците. Стегнахме залата на вършат. Имаме уверение и
първия етаж в сградата на тази година от общинското
кметството и я превърнахме ръководство, че ще бъдат
в прекрасен пенсионерски изпратени хора, за да поклуб. Сменихме й догра- чистват. Липсва ни и серимата, направихме козмети- озно медицинско обслужчен ремонт на сградата на ване, защото тук живее
кметството и пренаредихме предимно застаряващо
керемидите. Преди няколко население. Нямаме аптека
години направихме малък в селото. От 2 години нямаремонт и на църквата в ме и личен лекар, Налага
селото.
се да ползваме услугите

на такъв от с. Партизани,
а до там са 5 км. Трябва
да направим и ремонт на
сградата на кметството,
защото при нас е приютен
и пенсионерският клуб.
– А имате ли самодейни
групи, които да разнообразят живота на хората?
– Имаме група за автентичен фолклор “Гюрлата”
с ръководител Донка Николова. Репертоарът на
нашите самодейки включва
доста песни от родния край,
като голяма част от тях са
представяни пред обществеността по различни поводи.
От десетките ни участия в
престижни конкурси получахме и продължаваме да
получаваме медали, дипломи, грамоти и плакети.
– Как се справяте едновремонно с административната работа на кметски
наместник и социален
помощник на много от
жителите в селото?
– Съчетавам различни
длъжности в едно – куриер,
социален работник, превозвач. Помагам на възрастните
да се справят с трудностите в
живота. Пазарувам им, редя
се по опашки в аптеките,
меря кръвното налягане, съчетавам административаната работа и почистването на
Сградата на кметството градинките пред кметството.

Мариана Христова
Въпреки трудностите, често
изпитвам удовлетворение
от добре свършената работа. Сред приоритетите
ми е да предпазя жителите
на Арковна от набезите на
телефонните измамници.
Затова съм ги помолила в
такива ситуации първо да
звънят при мен или на тел.
112, ако се усъмнят, че някой
се опитва да ги излъже.
– Има ли шанс бизнесът
да се развива при вас?
– Имаме фермери, които
се занимават с отглеждането
на гъби, други отглеждат
пчели и произвеждат мед. А
за местния бизнес – имаме
магазин и пивница.
Всъщност поминъкът на
хората е преди всичко земеделие и скотовъдство, но с
подчертано екологична насоченост. През последните
години тук се разраства и
селският туризъм. Има подчертан интерес към отглеждането на биволи и производство на биволско мляко.
Имаме и странноприемница
– ресторант с хотелска част.
Наш човек, който се завърна от Австралия, тук
създаде козеферма, в която
отглежда над 350 кози. Новият хит при отглеждането на
гъби са вида шийтаке, които
се развъждат в специална
биоферма за лечебни цели.
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– А уреден ли е транспортът до и от общинския
център?
– Транспортът тук е силно
ограничен, но компенсираме
чрез жп връзка. Тя е удобна
за жителите на селото, но
и за запалените туристи и
природолюбители, които искат да дойдат и да разгледат
нашия регион.
– Подготвихте ли проекти, с които да кандидатствате по национални
или европрограми, за да
благоустроите селото?
- Изградихме проект за
благоустрояването на местната църква “Св. Димитър”.
Тя е много стара и изисква
цялостен ремонт. Проектът
за нея е в министерството
на земеделието. Оттам ни
съобщиха, че по принцип
той е при тях, но нито е
одобрен, нито отхвърлен.
Затова изчакваме. Иначе
козметичен ремонт й бе
направен със средства по
правителствената програма
“Малки проекти в подкрепа
на регионалното развитие
- 2005”. А храмът е построен преди повече от 130 г.
Осветен е през 1896 г., но
през последните 50-ина години тънеше в разруха. През
2007 г. от правителствената
програма, за която преди
малко споменах, бяха отпуснати 7000 лв. за ремонтни
дейности. Постепенно спомоществуватели помогнаха
християнският храм да се
замогне. Бяха закупени доста нови икони. Освен това
имам огромното желание
да направим екопътека от
селото до връх Арковна. В
тази посока работим и за
изграждането на проект, с
който да я осъществим.
– Виждате, че селото
може да бъде атрактивна
туристическа дестинация,
така ли?
– Абсолютно точно. Наб-

лизо имаме зона, в която от
години се осъществяват археологически разкопки, които дават податки на специалистите, че там вероятно се
е намирало келтско селище.
Затова казвам, че селото ни
има потенциал за развитие
на селския и планинския туризъм. Със съдействието на
общината тук имаме идея да
кандидатстваме с проект за
изграждане на екопътека до
връх Арковна. През почивните дни при нас често идват
туристи от цялата страна.
Подобен тип съоръжение
ще ги улесни при придвижването и ще подпомогне
техните приятни изживявания. Затова е необходимо
да се инвестират средства
за почистване на пътеките, изграждане на пейки и
зони за отдих, маркиране
и поставяне на подходящи
табели, указващи посоката
на движение. Тук хората
идват заради прекрасните
изживявания и запленяващата гледка. Археолозите
предполагат, че тук се е
намирала келтска крепост,
принадлежала на техния цар
Кавар. При направените наблизо разкопки бяха открити
множество антични монети,
фибули и предмети от бита.
– Кога е празникът на
селото?
– По принцип нямаме
такъв, но на Димитровден,
на празника на църквата,
правим тук курбан за здраве
и благополучие на жителите
на селото.
– Има ли личности, излезли от вашето село, с
които можете да се гордеете?
– О, те са много. От Арковна е излязъл известният варненски политик, който днес
е и министър на младежта
и спорта – Красен Кралев.
От нашето село са бившата
народна представителка

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

Мария Брайнова, народната
певица Величка Станева,
естрадната певица Светла
Желева и др. Нека припомня на нашите читатели, че
красотите на с. Арковна и
близките местности бяха
включени в 4 филма, които
направи БНТ през последните години. Те разказват по
неповторим начин за историята и забележителностите на
нашия регион.
– Кой и кога дава името
на това село, каква е историята му?
– Името вероятно идва
от близкия връх Арковна.
Етимологията му е свързана
с имената Аркус, Аркунис.
В близост са съществували
две крепости в горната част
на планинския масив – Каята
и Аркос. От проучванията
на историци и археолози се
вижда, че следи от живот на
територията на днешното
село е имало още от времето
на късната Античност. Крепостта Арковна се е намирала на едноименния връх и е
отбелязана от византийския
хронист Прокопий през VІ
в. под името Аркунис. Тя се
споменава и през втората
половина на ХІХ в. в изследванията на Константин Иречек. В началото на миналия
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Църквата в селото
век Карел Шкорпил също
споменава двете крепости
Арковна и Истенлик. Предназначението им било да охраняват близкия Лопушански
проход. По-късно, по време
на османското владичество,
селото се казвало Реджеп
махале и било населено с
турци, дошли от Анадола.
След Освобождението
през 1878 г. по време на втората изселническа вълна от
Гьобел (1882 – 1884 г.), станало размяна на български
с турски имоти в Арковна.
В Турция те оставили своите къщи, добитък и пълни
хамбари. При преминавенето в новоосвободената
си родина, те се насочили
към Варненския край. Тук се
настанили около 180 души,
а останалите тръгнали към
Ягнило, Доброплодно, Тръстиково и др населени места.
Българите от с. Гьобел влезли в страната като в черква
– с голи глави и чиста съвест,
че са българи, запазили своя
нрав, обичаи и език. Пренесли и интересни особености
от черковнославянския език.
Ползвали се с добро име наоколо като добри певци, танцьори, свирачи. При първото
регистрирано преброяване
тук имало 453 души.

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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Малчугани от Дългопол с награди
от детски фестивал в Созопол

На 14 юни 2017 г. се проведе годишният концерт
на децата от Общински
детски комплекс „Андрей
Германов”. В началото му бе
отбелязана 85-годишнината
от рождението на патрона
на детския комплекс. В проявата взеха участие малка
част от талантливите деца
на общината. Концертът се
оказа и своеобразна генерална репетиция на малките
артисти за участието им
в Международния детски
фестивал „Созополска панорама”. Той се организира

в южния крайморски град от
22 до 26 юни. Фестивалът бе
с конкурсен характер и се
оценяваше от компетентно
жури. Организатор на проявата е местното НЧ “Отец
Паисий–1896” и се осъществява под патронажа на
кмета на града. Фестивалът
се проведе в три раздела –
“Музика”, “Танцово изкуство”
и “Изобразително изкуство”.
За девета поредна година децата от ОДК „Андрей
Германов” се представиха
успешно на фестивала в
Созопол. Част от тях, с

ръководители Нина Михайлова и Хриска Младенова, участваха в раздел
„Музика” – забавна песен,
а останалите, с ръководители Зийнеб Асан и Мариан
Славов, в раздел „Танцово
изкуство” – модерен балет.
Нашите участници показаха
отново своя чар и талант,
като спечелиха сърцата на
публиката, а най-добрите
бяха отличени с награди от
журито. В раздел “Музика”
първо място спечели Елис
Али, второ – Христина Андонова, Благовест Стелянов и

Емине Сеит, трето – Надежда Ненова, Стиляна Сансарджъ и Сеймен Сали.
В раздел “Танцово изкуство” групата за модерен
балет “Фантастик” и група
“Cool kids” спечелиха второ
място, а група “Поляците
денс” – трето място. Всички
останали деца получиха
грамоти за участието си в
международния фестивал
в Созопол и си тръгнаха
с надеждата, че въпреки
оспорваната конкуренция
и те ще спечелят награди в
бъдещите си участия.

На 1 и 2 юли в село Жълтеш, Габровско, се проведе фолклорен фестивал с
конкурсен характер. Ние,
жените от фолклорната
женска група към читалище „Н. Й. Вапцаров“, клуб
„Детелина“ - гр. Дългопол,

участвахме с песни и с
обичая „Пречиста“. Участниците бяха оценявани
от жури с председател
Веселка Димитрова и доц.
Ангел Гоев – директор на
АЕК „Етъра“, Габрово. За
нашето представяне бя-

хме удостоени с грамота
и златен медал. Това е
нашата гордост, защото
можем да оставим след
нас нещо полезно за младото поколение. Обичаят
показва какво се е правело
преди много години, кога-

то раждането е ставало
вкъщи.
На 17 юли групата ни
участва и във фолклорния събор „Кирека пее и
танцува“ – Каспичан 2017.
Калушка Василева
ръководител на групата

Песни и танци в полите на Балкана

