Разпространява се безплатно
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Историята на Дългопол –
еволюцията, в която найценният капитал са хората

Град Дългопол е заселен
като старобългарско селище
през VIII век, но откритите
наблизо останки от римски
селища и тракийски могили
подсказват, че животът тук
е съществувал още през I
хил. пр. Хр.
По археологически данни
славянобългарското селище

по време на Първата българска държава се намирало в
северния, по-висок край на
града. През X век това селище е разрушено, а през XI век
на негово място и малко по
на изток възниква ново селище с характерните белези за
културата и бита на Втората
Продължава на 2 стр.

гр. Дългопол, XIX век

Уважаеми съграждани и гости на град Дългопол,

гр. Дългопол, XX век

гр. Дългопол, XXI век

Най-сърдечно Ви поздравявам по случай празника на града!
Това е един приятен повод да се връщаме към
корените си, да видим къде се намираме в настоящето и накъде да вървим в бъдещето.
Искам да изразя своята признателност и
уважение към тези, които милеят за града ни
и работят за неговото благополучие. Благодаря
на всички, които подкрепят нашите идеи за развитието на града и общината. Уверявам Ви, че
въпреки трудностите нашите усилия са насочени
към това да решаваме проблемите и да работим
в интерес на всички граждани.
Наш дълг е да запазим наследеното
и да предадем на поколенията след нас
духа и традициите на нашия град.
Честит празник!
Пожелавам здраве, щастие и късмет
във всеки дом!
Георги Георгиев
Кмет на община Дългопол
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Историята на Дългопол – еволюцията,
в която най-ценният капитал са хората

Продължение от 1 стр.
българска държава.
През XIV век полски и
турски пътешественици,
минаващи по международния път от Полша за Цариград, пишат, че Ново село
– Еникьой е най-хубавото
и най-голямо село по пътя.
Турският летописец Евлия
Челеби през 1651 г. дава
повече сведения за „градеца
на Камчия“, в който се наброяват 600 души, 20 дюкяна и
мост над реката.
Малка част от населението в града е местна. След
войната 1828-1829 г. много
семейства загиват от чума,
други се изселват в Добруджа и Бесарабия. На тяхно
място се заселват семейства
от Лопушна, Голица, Еркеч,
Сърта и Южна Тракия.
Килийното училище се
открива през 1854 г. През
1882 г. се открива първият
прогимназиален клас. През
1945 г. е открита непълна
гимназия, а на следващата
1946 – пълна смесена гимназия „Св. Климент Охридски“.
По време на войните от
началото на миналия век
от Дългопол загиват 56 човека. Костите им остават
по бойните полета в името
на Отечеството. В памет на
загиналите воини е открит
паметник.
Малкият градец прераства в град на 09.09.1969 г. На
тържествен митинг, на който
присъстват 6000 човека, на
кмета Киро Георгиев е връчен ключ-символ на първия
град в Камчийската долина.
Открита е също сградата на
Средното политехническо
училище.
Едно от най-значимите
събития в новия град са
„Дългополските награди за
литература, изкуство и музика“, учредени през 1969
г. Единствени и уникални,
те съществуват от 1970 до
1987 г. Един кооператив
покровителства определени
тенденции в българската

литература и изкуство. Наградите поощряват творби,
посветени на нашия край и
нашата душевност. От 1982
г. те носят името на първия
лауреат – вдъхновения поет
на камчийския край – Андрей
Германов.
Гордост не само за нашия
град, но и за цялата българска култура е Историческият музей. Възникнал
като музейна сбирка през

1948 г., през 1975 г. той
получава статут на музей,
като база за това са издирените през предходните
десетилетия материали от
неговия създател Димитър
Златарски. Особен интерес
представляват няколко
уникални археологически
култури. Неолитното селище „Усое“ съществува от VI
хил. пр. Хр. и е разположено
върху стара речна тераса.

Селищната могила при
с. Сава дава наименование на прочутата „Култура
Сава“ – V хил. пр. Хр. В нея
са открити изключително
красиви и многоцветни съдове, каменни, кремъчни и
костени оръдия на труда,
явяващи се връх в развитието на тези сечива през
епохата на енеолита.
В етнографския отдел
се съхраняват материали, свързани с поминъка
и изкуството. Показани са
обредни лица и атрибути от
характерните традиционни
празници, богато орнаментирани тъкани.
Най-голямото богатство
на нашия град са хората,
които са се родили и израсли
тук, които са работили и
учили тук и са оставили
дълбока диря след себе си:
Андрей Германов, Димитър
Златарски, Иван Вълчев,
акад. Атанас Атанасов и др.
почетни граждани.

Придобивка

Във връзка с подобряване на сметосъбирането и сметоизвозването на територията на община Дългопол бяха закупени 89 броя нови контейнера тип „Бобър“
и 820 броя фамилни кофи с вместимост 120 л. В началото на месец август бе
доставен и нов камион FORD TRUCKS 2533 DC, с обем на бункера 22 м3. Предаването на фамилните кофи на жителите, заявили писмено необходимост от това,
започна в средата на юни. В тази връзка кметът на общината Георги Георгиев
отправи апел към жителите да използват съдовете само по предназначение и
така да пазят чиста околната среда.
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Взехме участие в Националната
доброволческа среща „Лято без риск“
Представители на Местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетни и
непълнолетни от Дългопол
участва със свои представители в Националната доброволческа среща „Лято
без риск“. Събитието се
осъществи под патронажа
на кмета на община Варна
Иван Портних и бе част от
програмата „Варна – Евро-

пейска младежка столица
2017“. Във форума взеха
участие над 100 доброволци от цялата страна,
ангажирани с дейности по
превенция на рисковото
поведение сред младите
хора и работещи по метода „Връстници обучават връстници“. Нашите
представителки Михаела
Валентинова и Десислава Янакиева обмениха

опит със свои връстници,
участваха в планирането
и провеждането на превантивно-информационна
кампания „Лято без риск“
сред жителите и гостите
на Варна. Участниците в
срещата наблюдаваха и демонстрация за откриване и
задържане на наркотични
вещества от служители
на школата за обучение
на митнически кучета в гр.

Балчик. Организатори на
проявата бяха дирекция
„Превенции“ – община
Варна, Общински съвет по
наркотични вещества – Варна, Местната комисия за
борба с трафика на хора,
Консултативният съвет по
превенция на ХИВ/СПИН
и Общинската комисия за
борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

4

БРОЙ 15, август 2017 г.

Решения на Общински съвет - Дългопол

ПРОТОКОЛ №30
от заседание на Общински съвет – Дългопол, 28.07.2017 г.
РЕШЕНИЕ 30-2
Приема справката за дейността на
Участък на МВР-Дългопол през периода м. януари – м. юни 2017 година.
РЕШЕНИЕ 30-3
Приема справката за дейността
на РС ПБЗН – Дългопол по линия
на ПСД за първото шестмесечие на
2017 година.
РЕШЕНИЕ 30-4
І. Предлага на Министъра на образованието и науката да се актуализира Списъкът за средищни училища
на Община Дългопол за учебната
2017/2018 година, съгласно Приложение №1, както следва:
1. ДГ „Детелина“, гр. Дългопол
2. ДГ „Пролет“, с. Цонево
3. ДГ „Първи юни“, с. Партизани
4. СУ „Св. Климент Охридски”, гр.
Дългопол
5. СУ „Назъм Хикмет”, с. Медовец
6. ОбУ „Христо Ботев ”, с. Цонево
7. ОсУ „Христо Ботев ”, с. Партизани
8. НУ „Иван Вазов”, гр. Дългопол
ІІ. Възлага на Кмета на Община
Дългопол да внесе в Министерството
на образованието и науката мотивирано предложение и решението на
Общински съвет, към които се прилага
и становище на началника на РИО
Варна за актуализиране на Списъка
за „средищните детски градини и
училища” на Община Дългопол за
учебната 2017/2018 година.
РЕШЕНИЕ 30–5
Общински съвет – Дългопол,
I. Утвърждава маломерни и слети
паралелки в общинските училища,
както следва:
1.ОсУ „Христо Ботев” с.Партизани:
● Маломерна паралелка – І клас
– 7 ученици
● Маломерна паралелка – ІI клас
– 10 ученици
● Маломерна паралелка – ІII клас
– 12 ученици
● Маломерна паралелка – IV клас
– 9 ученици
● Маломерна паралелка – VІ клас
– 17 ученици
● Маломерна паралелка – VII клас
– 16 ученици
● Сборна група ПИГI - (I – IV клас
) - 27 ученика
● Сборна група ПИГII - (VI – VII
клас ) - 27 ученика
2.СУ”Назъм Хикмет” с.Медовец
● Маломерна паралелка – IIІ клас

– 15 ученици
● Маломерна паралелка – IV клас
– 10 ученици
● Маломерна паралелка – VI клас
– 13 ученици
● Маломерна паралелка – VII клас
– 13 ученици
● Маломерна паралелка – VІII клас
– 12 ученици
● Маломерна паралелка – X клас
– 12 ученици
● Маломерна паралелка – XI клас
– 11 ученици
3. ОУ „Васил Левски” с. Поляците:
● Маломерна паралелка – ПГ – 11
деца
● Маломерна паралелка – II – 12
ученици
● Маломерна паралелка – III - 12
ученици
● Маломерна паралелка - IV клас
– 13 ученици
● Маломерна паралелка – VI клас
– 13 ученици
● Маломерна паралелка – VII клас
– 10 ученици
● Сборна група ПИГ- (II – III клас
) - 20 ученика
● Сборна група ПИГ- (III - IV клас
) - 17 ученика
● Сборна група ПИГ- (VI - VII клас
) - 23 ученика
4. ОУ „Митко Палаузов” с. Лопушна:
● Слята паралелка – ІII – IV клас
/14+5/ - 19 ученици
● Маломерна паралелка – I клас
– 11 ученици
● Маломерна паралелка – V клас
– 10 ученици
● Маломерна паралелка – VII клас
– 10 ученици
● Сборна група ПИГ- 1 група (I,
III, IV клас ) - 27 ученика
● Сборна група ПИГ- 2 група (V VII клас ) - 20 ученика
5. СУ „Свети Климент Охридски”,
гр. Дългопол:
● Маломерна паралелка – X б
клас – 14 ученици
● Маломерна паралелка – XI б
клас – 17 ученици
● Маломерна паралелка – XI в
клас – 12 ученици
6. НУ „Иван Вазов”, гр. Дългопол:
● Маломерна паралелка – ІI а клас
– 16 ученици
● Маломерна паралелка – II б клас
– 13 ученици
● Маломерна паралелка – ІII а
клас – 16 ученици
● Маломерна паралелка – III б
клас – 12 ученици
II. Дофинансира училищата, както

следва:
1. ОУ „Васил Левски” с. Поляците –
9275 лв. за 25 ученици – маломерни
паралелки.
2. ОУ „Митко Палаузов” с. Лопушна
– 14 469 лв. за 21 ученици – маломерни паралелки и 9 ученици – смесена
паралелка.
3. ОУ „Христо Ботев” с. Партизани –
10 759 лв. за 29 ученици – маломерни
паралелки.
III. Поради недоказана необходимост не дофинансира училищата,
както следва:
1. СУ „Назъм Хикмет”, с. Медовец
2. СУ „Свети Климент Охридски”,
гр. Дългопол
3. НУ „Иван Вазов”, гр. Дългопол
РЕШЕНИЕ 30-6
Общински съвет – Дългопол приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Дългопол
(планов период 2017-2018 г.)
РЕШЕНИЕ 30-7
Общински съвет – Дългопол приема предоставената информация
за организацията на дейността по
опазване на селскостопанската продукция.
РЕШЕНИЕ 30-8
Общински съвет – Дългопол приема предоставения отчет, относно
изпълнение на Годишен план за
ползване на дървесина, добита от
горските територии – собственост на
Община Дългопол за 2016 г.
РЕШЕНИЕ 30-9
Утвърждава следният ценоразпис
при продажба на дървесина от временен склад на лица по чл.71, ал.2
от Наредбата за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности
в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването
на дървесина и недървесни горски
продукти: (Виж таблицата с Ценоразписа за продажба на дървесина
от временен склад в Общински
горски територии).
2. Възлага и упълномощава кмета
на Община Дългопол или упълномощени от него лица да осъществяват
цялостен контрол върху продажбата
на дървесина от временен склад по
утвърденият ценоразпис.
РЕШЕНИЕ 30-10
1. Приема Наредба за допълнение
на Наредба за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на
община Дългопол.
2. Възлага на Кмета на общината
да извърши последващи действия
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Ценоразпис за продажба на дървесина от
временен склад в Общински горски територии
Кат./сортимент

мярка

Единична цена
лв./куб.м.без ДДС

ИГЛОЛИСТНИ
Едра строителна
-трупи за бичене

Пл. куб. м

Втч .Бял бор

Пл. куб. м

75

Втч .Черен бор

Пл. куб. м

75

Втч .Други

Пл. куб. м

70

Втч .Технологична дървесина

Пл. куб. м

42

Втч .Обли греди

Пл. куб. м

60

Втч .Технологична дървесина

Пл. куб. м

40

Втч .Ритловици

Пл. куб. м

50

Втч .Технологична дървесина

Пл. куб. м

40

Втч .Технологична дървесина

Пл. куб. м

40

Втч .Дърва

Пл. куб. м

40

Средна

Втч .Други
-Дребна

Втч .Други
-Дърва
Втч .ОЗМ

Втч .Други
ШИРОКОЛИСТНИ
- Едра строителна
- Трупи за бичене

Пл. куб. м

120

Втч.Букови

Пл. куб. м

120

Втч .Дъбови

Пл. куб. м

120

Втч .Церови

Пл. куб. м

80

Втч .Топола

Пл. куб. м

75

Втч .Липа

Пл. куб. м

70

Втч .Акация

Пл. куб. м

70

Втч .Други

Пл. куб. м

70

Втч .твърди широколистни

Пл. куб. м

80

Втч .Акация

Пл. куб. м

70

Втч .Топола ,липа и други меки

Пл. куб. м

65

Пл. куб. м

42

Втч .Редки дървесни видове

- Технологична дървесина

широколистни
Втч .Други

СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА
Втч .Букови

Пл. куб. м

80

Втч .Дъбови

Пл. куб. м

80

Втч .Церови

Пл. куб. м

80

Втч .Липа

Пл. куб. м

50
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във връзка с изпълнение на решението.
3. Изменението влиза в сила от
01.01.2018 г.
РЕШЕНИЕ 30-11
1. Дава съгласие за сключване
на договор за ползване под наем в
законосъобразния срок на ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, цвят бял, марка(модел) ФОРД ТРАНЗИТ Т350 с
рег.№ В 94 92 РК, идентификационен номер на превозното средство
WF0NXXTTFN8B85598, номер на
двигателя – 8B85598, дизел, до закупуването на лекотоварен автомобил
от община Дългопол.
2. Определя месечен наем в размер
на 300 (триста) лв., като бъдат приложени следните документи:
- Писмено съгласие от собственик
на автомобил ФОРД ТРАНЗИТ с рег.№
В 94 92 РК.
- Проект на договор за автомобила.
- Талон за собственост на автомобила.
РЕШЕНИЕ 30-12
Приема Отчета за касовото изпълнение на бюджета на община
Дългопол, отчета за приходите и разходите по сметките за средства от ЕС
и информация за основните показатели на контролираните от общината
лица, които попадат в сектор „Местно
самоуправление“ към 31.12.2016 г., по
Приложенията, които са неразделна
част от доклада:
1. Приложение № 1- Обобщена
справка за изпълнение на приходната
част на бюджета към 31.12.2016 г.
2. Приложение № 2- справка за
изпълнение на разходната част на
бюджета към 31.12.2016 г. за делегираните държавни дейности.
3. Приложение № 3- справка за
изпълнение на разходната част на
бюджета към 31.12.2016 г. за месните
и дофинансирани държавни дейности;
4. Приложение № 4 – разчет за
извършените капиталови разходи;
5. Приложение № 5 – справка за
просрочените вземания и задължения
6. Приложение № 6 – справка за
поетите ангажименти към 31.12.2016 г.
7. Приложение № 7 – Отчет за
касово изпълнение на сметките за
средства от ЕС- РА;
8. Приложение № 8 - Отчет за
касово изпълнение на сметките за
средства от ЕС- КСФ-НФ;
9. Отчет за динамиката и състоянието на общинския дълг към
31.12.2016 г.
10. Информация за финансите на
контролираните от общината търговски дружества към 31.12.2016 г.
11. Одитно становище на Сметна
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Втч .Топола

Пл. куб. м

50

Втч .Акация

Пл. куб. м

60

Втч. Твърди широколистни

Пл. куб. м

80

Втч .Акация

Пл. куб. м

60

Втч .Топола ,липа и други меки

Пл. куб. м

60

- Обли греди

Пл. куб. м

65

Втч .Други

Пл. куб. м

60

Втч .Твърди широколистни

Пл. куб. м

38

Втч .Акация

Пл. куб. м

34

Втч .Топола ,липа и други меки

Пл. куб. м

30

Пл. куб. м

40

Втч .Широколистни - меки

Пл. куб. м

28

Втч . Широколистни - твърди

Пл. куб. м

40

Втч. Акация

Пл. куб. м

32

- Технологична дървесина

широколистни

Дребна строителна дървесина
- Технологична дървесина

широколистни
Втч .Други
- Дърва

ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА СЕЧИЩА
Отпадъчна дървесина след сечта

Пл. куб. м

10

Вършина

Пл. куб. м

10

палата;
12. Протокол от общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г.
РЕШЕНИЕ 30-13
1. Приема актуализация на бюджета към 30.06.2017 г. както следва:
1.1. Приема компенсираните промени по ЕБК по приходите и увеличава
планът на приходната част със сумата
44 622 лв. , съгласно приложения №№
1 и 3, колона 7;
2.2. Приема компенсираните промени по планът на разходите по
дейности, групи и функции, и по ЕБК
и увеличава планът на разходната
част със сумата 44 622 лв., съгласно
приложения № № 2 и 4, колона 7;
3. Задължава кмета на община
Дългопол да извърши необходимата
актуализация по разходните подпараграфи в местните дейности до
размера на уточнения план, съгласно
приетата актуализация.
4. Приема информацията за касовото изпълнение на бюджета към
30.06.2017 г.
РЕШЕНИЕ 30-14
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 30-15
1. Утвърждава изразходваните
средства за командировки в страната
за периода 01.04.2017 г. до 30.06.2017
г. както следва:
– На Председателя на Общински
съвет – 174,22 лв.
– На кмета на община Дългопол –
145,42 лв.
2. Утвърждава изразходваните
средства за командировки в чужбина
за периода 01.04.2017 г. до 30.06.2017
г. както следва:
– На Председателя на Общински
съвет – 262,50 лв.
РЕШЕНИЕ 30-16
1. Дава съгласие за ползване на
банков краткосрочен кредит-овърдрафт от ЦКБ АД в рамките на бюджетната година за оборотни средства
за нуждите на Община Дългопол при
следните параметри на дълга:
1.1. Валута на дълга - лева;
1.2. Размер на дълга - 300 000 лева;
1.3. Вид на дълга - краткосрочен
кредит-овърдрафт;
1.4. Начин на усвояване - при условията на кредит-овърдрафт;
1.5. Лихвени условия - до 6%;
1.6. Срок за погасяване - до

25.12.2017 год.;
1.7. Начин на обезпечаване -особен
залог върху вземания от собствени
настоящи и бъдещи приходи по бюджета на общината.
2. За обезпечаване на отпуснатия
кредит Общинският съвет дава съгласие да бъде учреден особен залог
на вземане по бюджетната сметка на
Община Дългопол.
3. Упълномощава Кмета на Община
Дългопол да подпише договора за
кредит, договора за залог и всички
необходими документи, свързани с
кредитната сделка.
4. Възлага на Кмета на Община
Дългопол да организира извършването на процедурите по т.1, т.2 и т.3
от настоящото решение при спазване
на ЗОД.
РЕШЕНИЕ 30-16
1. Дава съгласие за закупуване на
употребяван лекотоварен автомобил
от оторизиран дилър за нуждите на
община Дългопол на обща стойност
до 25 000 лева без включен ДДС.
2. Възлага на Кмета на общината
да извърши последващи действия във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 30-18-1
1. Отпуска еднократна помощ на
Фериде Исмаил Алиосман – жител
на с. Медовец, в размер на 100 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 30-18-2
1.Отпуска безвъзмездно 3 м3 дърва
за огрев на Веселин Железов Куртев
– жител на гр. Дългопол.
2. Възлага на Кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Отказва да отпусне еднократна
помощ на:
1 . З а я вл е н и е с Вх . № 9 4 0 0 1381/12.07.2017 г. от Неделчо Василев
Тодоров, адрес гр. Дългопол, ул. „Хр.
Смирненски“ № 22
2. Заявление с Вх. №ОС198/07.07.2017 г. от Мустафа Исмаил
Емин, адрес с. Медовец, ул. „Осма „
№8
3. Заявление с Вх. №ОС197/07.07.2017 г. от Айше Мустафа
Исмаил, адрес с. Медовец
4 . З а я вл е н и е с Вх . № 9 4 0 0 1065/06.06.2017 г. от Ангел Георгиев
Симеонов, адрес, с. Величково
5. Заявление с Вх. № 94001165/16.07.2017 г. от Анна Алексеевна
Христова, адрес гр. Дългопол, ул. „Хр.
Ботев“ № 2
6 . З а я вл е н и е с Вх . № 9 4 0 0 918/18.05.2017 г. от Мехмед Юмер
Мехмедали, адрес с. Партизани
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ЗАПОВЕД

Във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 и т.8 от ЗМСМА и на основание чл.11, ал.1 от Наредбата за условията и реда
за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
НАРЕЖДАМ:

Откривам процедура по съставяне на проект на общински бюджет на Община
Дългопол за 2018 г. и съставяне на средносрочната бюджетна прогноза за местните
дейности за периода 2019-2021 г.
Приоритет в годишните цели заемат публичните услуги със социална насоченост,
икономическото развитие и подобряване на жизнената среда, решаване на екологични и инфраструктурни проблеми, разширяване обхвата на предоставяните публични
услуги, подобряване на тяхното качество.
За откритата бюджетна процедура да се информират гражданите на общината чрез
обявление на електронната страница на общината, средствата за масова информация
и поставяне на видно място в населените места.
Всички предложения на местната общност към проекта за бюджет за 2018 г. и бюджетната прогноза за периода 2019-2021 г. да се събират от служители на общинска
администрация в центъра за услуги и информация н гражданите в гр. Дългопол и в
кметствата по населени места в срок до 16.10.2017 г.
Изпълнението на заповедта възлагам на Зам.-кметовете, Кметовете по населени
места и кметските наместници.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на общината.
Препис от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Дългопол

Община Дългопол

на основание чл. 115, ал. 1 във връзка с чл. 109 от Закона
за опазване на околната среда (ЗООС)

ОБЯВЯВА

ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 112, АЛ. 3, Т. 1-3 за издаване на
решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС
за разрешаване изграждането и експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:
Пласментно-снабдителна база „Аспарухово“, 9260 с. Аспарухово, общ. Дългопол, обл. Варна
с оператор: „ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, 1303 гр. София, бул. „Тодор Александров“ №42,
с предмет на дейност: приемане, съхранение и екпедиция на дизелово гориво с биокомпонент и реализацията им до крайни продукти.
Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за
безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.
Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1 (един) месец,
всеки работен ден в периода от 01.08.2017 г. до 01.09.2017 г., на интернет страницата на Община Дългопол – www. dalgopol.org
Писмени становища, коментари и предложения по доклада за безопасност се предоставят
по официален ред, заведени в деловодството на Община Дългопол.
Лице за контакти: Неделчо Куртев – служител по сигурността на информацията и ОМП, тел.
0517/22185, omp@dalgopol.org
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Легенда за Бабината Радина чешма
Отидоха си старите българи и отнесоха в гроба големите истории… Думата ми е
за тях – нашите съграждани.
По-възрастните дългополци
ги помнят – дядо Въко Гащника, дядо Станьо Добрев,
дядо Жеко Кръстев, дядо
Велико Добрев, дядо Тодор
Войводата, дядо Жечо Топала и др. Бог да ги прости, да
им е лека пръстта! Всички
те нямаха университетско
образование, но всеки един
от тях по-своему беше индивидуален, отличаваха се
с различните си характери
и интелект, но всички бяха
големи родолюбци и големи
патриоти. Бяха достойни
чеда на майка България,
която обичаха до последния
си дъх. Да, те бяха научили
уроците на най-голямото
училище – живота!
С много от тях аз съм имал
лични срещи и съм ги питал
за какво ли не. Разказваха ми
невероятни истории, случки,
събития, на които самите
те бяха свидетели или бяха
чули от дедите и бащите си.
За мен специален интерес
бе, какво знаеха те за Бабината Радина чешма. Защото
в низината има много водоизточници, но всички носят
турски имена. Например:
„Тангаровия кладенец“, който
се намираше под сегашната
язовирна стена, или пък
„Аминчова кладенец“ - в
двора на бившото ТКЗС и др.
И само тя – една-единствена
и то в равнината, повтарям в

равнината! – носи християнското име на Баба Рада. Бих
казал: „Това е нещо недопустимо!“ Възниква въпросът:
Коя е тая Баба Рада? Какво
е нейното житие и битие?
Отговорите бяха различни
за личността, но повечето
мислеха, че е баба Рада Чомбарката. Ето я историята:
Семейството било от родители и сестра й Стана.
Както всички селяни по време на жътва и те били на
полето – работели на турските бейове. Стана ,10-12
годишна, като най-малка я
оставяли да гледа къщата.
Един ден обаче, когато се
връщат от работа родителите не заварват детето вкъщи.
Започват да я търсят – ден,
два, три, седмица – нищо!
Тогава се сещат, че може
да я е откраднал турският
главорез и разбойник, който
дерибействал из района Солака. Той крадял децата
на българите и ги карал в
Цариград, където ги продавал като роби. Бил страшилището в нашия край.
Баба Рада била здрава и
яка жена, голяма мъжкарана – ядяла и пиела наравно
с мъжете. Умряла на 103
години. Били й изникнали 6
млечни зъба. Тя решава да
отмъсти на Солака. Прави
една чета от десетина мъже,
които да следят кога Солака
ще дойде в Дългопол. За
тази цел трябвало всички
да се качват по дърветата
в гората, която се намира

Обява
Съгласно Заповед № 972/04.08.2017 г. на кмета на
община Дългопол е открита процедура по набирането
на предложения за съставяне на проектобюджета
за 2018 г. и съставяне на средносрочната бюджетна
прогноза за местните дейности за периода 2019-2021 г.
на община Дългопол.
Всички граждани и институции, които желаят да дадат
своите писмени предложения, могат да го направят на
следните места:
- „Център за услуги и информация на гражданите” при
общинска администрация - гр. Дългопол;
- Кметства по населени места.
Срок за представяне на писмените предложения 16.10.2017 г.

по билото между бившето
МТС и с. Боряна. Оттам като
на длан се вижда цялата
низина. Един ден гледат:
турците идват! – били в района на надлеза на днешното
шосе до Борянската гора.
Рада - качена на дървото,
до нея бил мъжът й Добри,
когато видяла турците изкрещяла на мъжа си: „Дръж
мъ, Добре, ша фръкна!“.
После нарежда да проследят в коя къща ще влязат
турците. Било по време на
„белевица“. Разбойниците
влизат в къщата, където
сега е домът на бай Кръстю Балабоя и започват да
дерибействат – искат вино
и ракия, да им измият краката, да им заколят кокошки,
да се гаврят с жените и др.
Българите изчакват турците
да се напият хубаво и тогава,
тогава настъпва часът на
възмездието! Те влизат в къщата. Турците са кьор- кютюк
пияни. Баба Рада нарежда
всички да станат прави и да
си събуят потурите. После
казва на другарите си да извадят ножовете и да отрежат
половите им органи. След
това те да бъдат забити с
гвоздеи на пътната врата.
Когато разказвах тази
история на бай Кръстю – Бог
да го прости! – той с почуда
и яд ми каза, че тази врата
стояла доскоро със забитите
пирони и той я насякъл за
дърва за огрев. Простено му
е на бай Кръстю. Не е знаел.
Иначе тази врата щеше сега

да е в някоя от витрините
на дългополския музей. Но
само това ли? Колко още
свещени старини са унищожени от нехайство и простотия?! Да ги изреждам ли?
След тези събития четниците се готвят да тръгнат към
Цариград. Минаването на
отсрещния бряг било трудно,
защото теренът бил силно
наводнен – имало мочурища. Когато стигнали брега,
седнали да почиват. Тогава
виждат наоколо изворче.
Баба Рада поискала да му
сложат една липова кора и то
станало чешмичка. Нека да
е за помен. Не знаели дали
ще се върната живи. Тук е
краят на моя разказ, но ще
завърша, че Стана е намерена. Къде, как… не знам.
Предполага се, че Солака я
е държал в една плевня край
Боряна, основите на която
стоели още през 60-70-те
години на миналия век. До
Бабината Радина чешма, в
близкото дере, през 80-те
години на миналия век друг
родолюбец, тих и скромен
човек, почти незабележим
за обществото, сам, със
собствени средства, без
чужда помощ направи друга
чешма. Днес тя носи неговото име – „Савковата чешма“.
Майсторът се казваше Слави Павлов – Бог да го прости
и него! И сега, когато пиете от
студената балканска вода,
от тези чучури, спомнете си
за тях… пил съм и аз!
Руси Димитров

Съобщение
Ловно-рибарско дружество „Камчия“
– гр. Дългопол, организира

СЪСТЕЗАНИЕ ПО УЛОВ НА РИБА
на 09. 09. 2017 г. (събота), язовир Цонево, до хижата
на “Трансстрой”.
Желаещите да участват да се явят в 8:00 часа на
определеното място.
За класираните до 3 място ще бъдат раздадени
награди.
За справки тел. 0885/230 131.
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Нова ценна археологическа
находка постъпи в музея

На 28 юни т.г. в Историческия музей в Дългопол
бе предаден много ценен
археологически паметник от
епохата на ранното Средновековие. Той представлява
монолитен каменен правоъгълен блок, изработен от
варовик, с височина 0,70 м.
Лицевата му страна е разделена на две полета, отделени
едно от друго с бордюр. В
горната част са изобразени
схематично двама конници,
долният е по-малък, като
в полето между тях са изобразени и старобългарски
писмени знаци изработени
с каменоделско шило. На
гърба на паметника също
има изобразени знаци, които
най - вероятно са римски
или каменоделски. Този
паметник е бил открит при
оран за посяването на слънчоглед в района на голямо
ранносредновековно селище в землището на с. Рояк.
Вероятно е бил крайпътен
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знак на стария римски път
от Марцианопол (Девня) и е
маркирал местоположението
на селището. При направения оглед в района бяха
събрани керамични фрагменти, части от устия и стени
на гърнета, част от паница и
фрагмент от хоросанова мазилка, които датират селището във времето от края на Х и
началото на ХІ век, което го
свързва с епохата на ранното
византийско владичество по
нашите земи.
Благодарим на Анатолий
Георгиев и Мартин Балулов
от ЗК „Адмирал” за предоставения от тях ценен паметник
от епохата на Средновековието. Находките от тази епоха
в нашия музей са сравнително малко, а откритите
в цяла България подобни
монументални паметници са
не повече от 10.
Илиян Илиев
Уредник-археолог
в ИМ – Дългопол

Споделяме опит с колеги от Варна за
предотвратяване на детската престъпност
На 3 август се проведе
изнесена работна среща
на членовете на Местната
комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН)
в община Дългопол със
специалисти от дирекция
„Превенции“ в община Варна на тема „Иновативни
подходи в превантивната
работа с малолетните и
непълнолетните“. Работната среща имаше за цел
да повиши професионалните компетенции на
членовете на местната
комисия (МК) в превантивната им работа с деца.
Бяха обсъдени казуси от
практиката на МК и представени индивидуални
подходи за корекционно-възпитателна работа.
Експертите от дирекция

„Превенции“ споделиха
своя положителен опит по
създаване на клубовете
за превенция в училищата и работата по мето-

да „Връстници обучават
връстници“. Целта на тези
клубове е чрез различни
инициативи, през цялата
учебна година, да се об-

хванат всички ученици и
да се предпазят от бъдещи
проблеми. Набелязани
бяха и бъдещи общи превантивни мероприятия.
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Хасан Хасан, кмет на с. Поляците:

Имаме нужда от подмяна на старата ВиК-система
Визитка

Хасан Хасан е роден на 22 юли 1961 в с. Поляците.
Завършва СПТУ по автотранспорт в Провадия и след
това работи в СМК-Варна. Дълги години трудовата му
дейност е свързана със системата на автотранспорта.
Сега е кмет на селото, трети мандат.
– На влизане в с. Поля- работят хората, осигуряват
ците видяхме нестандарт- се за пенсия. Имаме жени,
на табела, която показва не които пътуват ежедневно
само името му, но и колко до Медовец и Търнак, за да
души живеят в него. Чия бе работят като шивачки. Имаидеята за създаването й? ме кооперация в с. Лопушна,
– Да, прав сте, преди вре- която обработва земите ни
ме така направихме табе- и хората получават рента.
– Доста години сте на
лите на влизане и излизане
от селото с фирмата, която този пост, как се работеше
ги произвеждаше. Това са с кметовете на общината?
уникални табели и не зная Какво бе направено през
на друго място в страната това време?
– Не мога да се оплача,
да има такива. Изписахме,
че тук живеят 927 жители. нито да се похваля, но ще
Но сега в селото са 920 и кажа, че при всеки нов обпродължаваме бавно да щински кмет в нашето село
се правеше по нещо. Макар и
намаляваме.
– Кои са проблемите на малко, но се правеше. Затова не мога да направя разлихората в селото?
– Първото нещо е без- ка кога е било по-лесно или
работицата. Затова имаме по-трудно. При кмета Якимов
доста млади хора, които обновихме покривната конработят в чужбина – предим- струкция на училището в
но в Германия, Франция и селото, на детската градина,
Белгия. Имаме и хора, които навесите за сватбени търплават на круизните кораби жества зад общината. При
в Норвегия и печелят добри Маринка Иванова имахме
пари. Част от тях се връщат, проект за асфалтиране на
предимно през лятото, и главния път от началото на
правят инвестиции – строят селото до детската градина
нови къщи, но пак замина- и трябваше първо да сменим
ват. Вероятно имат идеята водопроводната мрежа под
отново да се приберат у него. Системата е много
дома, макар и след години. стара и от десетилетия не
Имаме и 15-ина семейства, е подменяна. Но, за съжакоито останаха да живеят ление, остана непокътната.
в Европа. Това не говори Направихме и детска пломного добре за нещата в щадка. При сегашния кмет
селото ни, но не зависи от Георги Георгиев сменихме
мен и не мога да ги спра. Там дограмата в сградата на

кметството. Изпратих и докладна до ОбС за отпускане
на дървен материал, с който
да изградим още един –
трети навес за сватбени
тържества, тъй като при нас
сватбите през лятото, които
вдигаме, са доста големи.
Изградихме нова джамия
в селото през 1999 г., а старата я запазихме. Ремонтираме я от време навреме,
затова наскоро се наложи да
оправяме покрива й.
– Имате ли създадени
проекти, с които да кандидатствате, за да обновите
селото?
– Искаме да се оправи
водопроводната мрежа в
селото. Имаме нужда и от
подмяна на пътната настилка в много от улиците на
населеното място.
– Бизнесът търси ли Ви
за възможни инвестиции в
с. Поляците?
– Получихме предложение от варненската фирма
“Хидрострой”. Имат намерение в близост да отворят
нова каменна кариера. Сега
се извършват пробите и вероятно след това ще оправят
документацията. Ако обектът бъде открит, може да се
привлекат и нови работни
места от селото.
– Имате ли регистрирани антиобществени прояви в селото?
– Вече нямаме. Всичко
е тихо и спокойно. Преди
години имаше, но хората
вече ги няма.

– Осигурено ли е медицинското обслужване
при вас?
– Имаме лекар, който е
от Варна и работи при нас
от понеделник до петък, а
събота и неделя се сменят
през седмица с лекаря от с.
Медовец. Така при нас имаме постоянно медицинско
обслужване.
– Какво е състоянието
на пътната инфраструктура в селото?
– Най-належащ е ремонтът на няколко от централните улици. Средствата се
очаква да бъдат осигурени
от общината.
– Училището нуждае ли
се от ремонт?
– В нашето ОУ “Васил
Левски” учат 75 деца от I до
VIII клас. В края на изминалата учебна 2016/2017 г.
изпратихме 10 абитуриенти.
За съжаление, т.г. няма да
имаме първокласници, но за
подготвителната група има
12 деца, които догодина ще
са в първи клас. Сградата
е сравнително добре поддържана. През последните
години тук се направиха
текущи ремонти. Беше осъществена реконструкция на
помещенията – изградихме
вътрешна столова, разливочна, компютърен кабинет и стая за отдих и игри.
Спечелихме проект, който
ни даде възможност да изградим спортна площадка за
децата. Всички ученици тук
са от нашето село и нямаме
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пътуващи в други населени
места. Но имаме огромна
нужда от поставяне на ограничители на скоростта за
автомобилите. Трябва да се
монтират изкуствени неравности в началото на селото
и край училището, защото
това са опасни участъци, а
има автомобилисти, които
се движат с несъобразена
скорост и някое дете може
да пострада.
Зная, че историята на
самото училище е доста
интересна. Създадено е в
началото на миналия век.
През 1900 г. било открито
в къщата на баба Каля Василева. Учителствал преподавател от с. Гроздьово.
По-късно, по инициатива
на хората от селото, било
взето решение да се построи
с доброволен труд отделна
училищна сграда. Тя включвала две класни стаи и малка
канцелария. Инициатори на
това начинание били Геню
Николов, Станьо Чакъров,
Стамат Димов. Сградата
била открита около 1922 г. и
просъществувала до 1956 г.
Тогава било взето решение
да бъде издигната нова и
модерна училищна сграда.
Тя съществува и до днес.
– А имате ли проблеми
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със сметосъбирането и
сметоизвозването?
– Изпитваме трудности
особено през зимата, когато пътищата са затворени.
Например тази зима забелязахме, че и от Медовец
започнаха да си изхвърлят
отпадъците наоколо. А тук
близо месец и половина
снегът не се разтопи и хората останаха в капан. Но
постепенно нещата се нормализираха и проблемът
със сметосъбирането и извозването се оправи. Дадох
заявка в общината за 6 нови
контейнера и 30 кофи за
смет, защото с тези, с които

разполагаме, вече не можем
да събираме отпадъците.
– Каква местна самодейност развивате?
– Местното читалище е
запазило традициите си.
Създадено е през 1927 г. с
помощта на ентусиасти от
селото. Първият му председател е Павел Денчев, Енчо
Зафиров е секретар, а Недьо
Димитров – член. То просъществувало до 1935 г. Едва
след 1944 г. е възстановена
самодейността в селото с
помощта на Димитър Йонов
от Лом и Иван Любенов от с.
Партизани. Възстановяват
библиотеката, през 1946

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

г. купуват първото радио в
селото, създават театрална група. През 1966 г. е
построена нова читалищна
сграда, в която се приютява
самодейността на селото.
Изграденият през 1959 г. танцов колектив печели много
награди на наши фестивали
на самодейността.
– Някога имахте силен
футболен отбор. Каква е
съдбата му, развива ли се?
– За съжаление, футболният ни отбор “Балкан”
вече не съществува. Бяхме
много добър отбор, винаги
на второ място в общинската група. Настанаха други
времена, спортът в селото
закъса. Имаме стадион, но
младите хора заминават на
работа в чужбина, а тези,
които са останали се интересуват повече от компютри
отколкото от спорт.
– Откъде идва името на
селото? Каква е историята
му?
– Доколкото зная, старото
име на селото е Бекчи и означавало “пазя”, “охранявам”.
То се намирало на стратегическо място и оттам минавал
някогашният път за Бургаско
и Шуменско. На това място
имало изграден военен пост,
който наричали “беклемето”.
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ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
ВИ КАНИ НА
ПРАЗНИКА НА ГРАДА
24 – 27 АВГУСТ

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА
24.08. (Четвъртък)
18,00 ч. Фолклорен празник. Преглед на самодейни колективи от община Дългопол с водеща Галя Асенова.
Място: Градски площад
25.08. (Петък)
17,30 - 18,30 ч. Литературно четене на стихове на поетесата Найденка Янчева.
18,30 - 19,00 ч. Симфонична група от музикално училище „Добри Христов“ - гр.
Варна.
Място: Зала Общински съвет - гр. Дългопол (сграда Б)
19,30 ч. – Концертна програма на КНТ „Ритми“ и фолклорен ансамбъл към
Дружество „Отечество“ - Украйна
Място: Градски площад
26.08. (Събота)
10,00 - 14,00 ч. Конни състезания
Място: Хиподрума в гр. Дългопол
16,30 ч. Баскетболен мач Дългопол – Вълчи дол
Място: спортна площадка
18,30 ч. Футболна среща ФК „Камчиец“ – Бозвелийско
Гост: Министър Красен Кралев
Място: Градски стадион
27.08. (Неделя)
09,00 - 17,00 ч. Пети традиционен турнир по борба за купата на община Дългопол с участието на отбори от цялата страна
Място: Градски парк

