Разпространява се безплатно
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Камбанен звън отново събра децата
на 15 септември в класните стаи
Всички училища и детски
градини в община Дългопол отвориха врати на 15
септември и посрещнаха
своите ученици. Така с много
тържественост, усмивки и
поздравления бе дадено
началото на новата учебна 2017/2018 г. Дворът на
СУ “Климент Охридски” в
Дългопол бе изпълнен от
десетки ученици, родители,
учители. Най-нетърпеливи,
развълнувани и любопитни,
в очакване на първия училищен звънец, стояха малките
първокласници. По традиция учебната година започна
с химна на Р. България и вдигането на националния флаг.
Директорът на училището
Ал. Александров поздрави
всички присъстващи и им
пожела успешна учебна година. Поздравителен адрес
Най-нетърпеливи и развълнувани, в очакване на първия училищен звънец, стояха
от кмета на общината Георги
Георгиев беше поднесен от малките първокласници в СУ “Кл. Охридски” в Дългопол.
зам.-кмета на община Дългопол Мариана Николаева.
След изпълненията на училищния хор за обработен
фолклор и танцовия състав
тържественото откриване на
учебната година завърши с
традиционното преминаване на малките първокласници под арката на любимата
на всички ученици оценка
- шестицата.
По същото време НУ
„Иван Вазов“ в Дългопол
отвори широко врати, за да
посрещне своите възпитаници за първия учебен ден.
Сред гостите на тържеството
бяха кметът на общината
Георги Георгиев и Злати
В празничния ден в двора на НУ „Иван Вазов” – Дълго- Златев – председател на
Тази учебна година в училището в с. Медовец ще се пол, кметът на общината Георги Георгиев поздрави с ОбС - Дългопол.
букет цветя своята първа учителка Цветанка Крумова.
обучават 177 деца.
Следва на 10 стр.

2

БРОЙ 16, септември 2017 г.

С богата програма град Дългопол

От 24 до 27 август градската среда се превърна
Град Дългопол отпразнува своята 48-годишнина с
наситена програма от културни и спортни прояви. Гост
на празника бе водещата
на фолклорното предаване
„От българско по-българско“
Галя Асенова. Тя представи фолклорните състави
и изпълнители от община
Дългопол, а приятелите от
Дружество „Отечество“ в
Украйна – гр. Рени и Нагорное, представиха музикални
изпълнения, с които поздравиха жителите и гостите на
общината.
Тук се получиха Поздравителен адрес от Румен
Радев – Президент на Република България, и от Саша
Стоева – представител на
Министерството на културата. Много емоционално бе
представена пред публика
новата стихосбирка „Крепост“ на поетесата Нели
Янчева. Сред гостите на
празненствата бяха и учениците от Национално училище по изкуствата „Добри
Христов“ – гр. Варна, чийто
възпитаник е Михаил Кръстев от Дългопол.
Спортната програма започна с традиционните за
празника конни надбягвания. Своеобразната щафета
поеха баскетболистите с
приятелската среща между
отборите на Дългопол и
Вълчи дол, в която, заедно с
младежите (Росен Руменов,
Галин Руменов, Янислав Янков, Мариян Славов, Милен
Алексиев, Божко Михалев,
Ивайло Иванов), участваха
кметът на община Дългопол
Георги Георгиев и Стоян
Стоянов. На трибуната сред
ревностните привърженици
на тази игра дойдоха баскетболните ветерани Киро
Георгиев, Неделчо Илиев,
Недю Жечев, Добромир
Добрев, Неделчо Стоянов и
Димитър Русев.
Празничната програма
включи и футболния мач
между „Камчиец“ – Дългопол, и Бозвелийско. На

градския стадион началото
му бе дадено от спортния
министър Красен Кралев и
дъщеря му Криста, които
дойдоха специално за празника. Министърът бе топло
посрещнат и в родното си
село Арковна от жителите
и кметския наместник на
селото Мариана Христова.
В последния ден от празничната програма бе отредено специално място на
традиционния турнир по
борба за купата на община Дългопол. В него взеха
участие отбори от цялата
страна. Кметът на общината
и Станка Златева – световна
и олимпийска шампионка
по борба, откриха турнира,
на който присъстваха още
Марин Герчев – световен
шампион на България в тежка категория, Хасан Исаев
– шампион и носител на
титлата „Дан Колов“ – 1973
г. Съдийството на турнира бе
поверено на елитни съдии от
Българската федерация по
борба. Спортният клуб по
борба „Аркус“ – с. Партизани,
завоюва 4 златни, 2 сребърни и 5 бронзови медала.
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Александър Йорданов, кмет на с. Сава:

Имаме огромна необходимост от
подобряване на пътната настилка

Визитка

Александър Райчев Йорданов е роден на 12 май 1959 г.
в Дългопол. Учи в родния си град, а след това продължава
образованието си в Добрич. Там изучава ветеринарна
медицина. Дълги години практикува професията, а след
това работи и като контрольор. Кмет е на село Сава
вече втори мандат.
- Колко жители има в с. какво ще правим с останаСава, г-н Йорданов?
лата част?
- При нас живеят 211
- Трудно ли се работи
души. Демографският срив вече втори мандат? Какво
в страната не ни подмина и успяхте все пак да напрамного хора останаха без ра- вите за селото през тези
бота. Част от тях тръгнаха години?
- Работи се, когато имаме
да си търсят препитание в
по-големите градове. Зато- предоставени средства,
ва и при нас раждаемостта когато няма такива, е мносилно намаля.
го трудно. От дълго време
- Кои са най-наболели- насам изисквам от табелата
те проблеми на хората на нашето населено място
до центъра да оправим
тук?
- Те не са много, но са пътната настилка. Тогава
съществени. На първо мяс- и маршрутки ще влизат
то бих поставил пътната нормално, и хората ще се
инфраструктура. Сам се движат с колите си, без да
убедихте, идвайки насам. ги разбиват.
Единственото нещо,
Уличната мрежа до центъра на селото е в окаяно което е направено през
състояние. Истинско изпи- последните години, и то
тание е кола да премине със средства от продажба
по него. Преди няколко на училищната сграда и
години, покрай местните стопанския двор, е изгражизбори, ни предоставиха дането на местната църква.
3 камиона с асфалт. За- Нарекохме я “Св. Марина”.
пушихме няколко дупки от Това стана през 2007 г.
- Това означава, че няпътната настилка, но това
бе твърде недостатъчно. Е, мате подходящ транспорт
благодарни сме, че те поне до общинския център,
издържаха вече 2 години. А така ли?

- Точно така. Въпреки
че сме само на няколко
километра от Дългопол,
частните микробуси не
рискуват да навлизат в селото. Когато се пооправят
нещата, и маршрутните
таксита могат да влизат, и
междуградският транспорт
ще бъде в помощ на хората.
- А как се оправят те по
отношение на здравните
услуги?
- Не можем да се оплачем, винаги ни се помага
от Дългопол и лекарите
се отзовават на нашите
повиквания. За съжаление,
обаче тук нямаме подходяща сграда, която да я
оборудваме за медицински
пункт. Затова хората често
пътуват до Дългопол или
лекарите идват при нас.
- Има ли ученици в селото? Каква е съдбата на
училищната сграда?
- Имаме, но пътуват с
осигурен ученически транспорт до Дългопол. Това
е най-сигурната връзка
дотам. Сутрин и следобед
децата се извозват до училище за целодневно обучение. Преди доста години
училищната сграда затвори
врати и беше продадена на
частен инвеститор.
- Подготвяте ли про-

екти, свързани с европейско финансиране?
Можете ли чрез тях да
кандидатствате, за да подобрите живота в селото?
- Опитваме се да оправим малките неща в
нашето населено място
– пътищата, нормален превоз до общинския център,
нормална медицинска помощ. Нямаме изградена
канализация за отпадни
води. А по проекти, които
са финансирани с европейски средства, не можем да
кандидатстваме, защото
броят на населението ни
е малък и не покриваме
необходимите критерии
за кандидатстване. Това е
сериозна пречка пред оправянето на редица нерешени
въпроси при нас.
- Какви средства от
капиталовата програма
на община ви помогнаха
през тази година? Какви
ремонти направихте?
- По капиталовата програма за 2017 г. бяха отделени средства за измазването на залата в читалището. Както виждате, в
тази сграда се помещава
и кметството, и читалището, и пенсионерският
клуб. Но библиотеката се
намира в сградата на по-
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щата. С отделените тази
година средства ремонтирахме просторната зала,
която има универсален
характер – за хубави и не
дотам приятни поводи, за
да могат хората някъде да
се събират. За съжаление,
не можахме да поправим
пода на помещението и да
поставим теракота, затова
все още използваме стари
парчета балатум.
- Редовно ли се извършва сметосъбирането и извозването на
отпадъците от селото?
- Не можем да се оплачем, графикът за тази
дейност се спазва. Имахме
преди време малки проблеми, но нещата се оправиха
и сега редовно идват да
събират сметта. Затова и
нерегламентирано сметище наоколо нямаме.
- Успявате ли да привлечете по някакъв начин
бизнесът да инвестира
при вас?
- За да инвестира някой,
трябва да дойде при нас. Да
премине през този кошмар
по уличната мрежа, и едва
тогава да осъществим разговори. Не мога да отрека,
че сме правили опити за
такива срещи, но без успех.
В селото имаме англичани,
които също направиха опити да отворят малък бизнес,
но не се получи. Само преди
месец тук бяха закупени 4–5
къщи. Иначе има интерес
към района, но това са преди всичко имоти тип “второ
жилище за почивка”.
Имаме и арендатори, но
те не търсят работници,
защото сеят предимно зърнени култури. Прибирането
на реколтата става с високомеханизирана техника,
която не се нуждае от допълнителна работна ръка.
- От какво се препитават хората в селото?
- Предимно от земеделие
и животновъдство. Безработицата е доста голяма
при нас. Трудно е. На територията на селото нямаме
производствени цехове или
някакъв друг бизнес. Някои
от стопаните гледат животни. Имаме и сборно стадо,

Храмът „Св. Марина“ и неговият иконостас

но останаха едва 60 овце.
Който има превоз, търси
възможности за работа
навън, извън селото. Много от хората заминаха със
семействата си за Англия
и Германия. Сега, покрай
15 септември, имаше кампанията за прибирането на
невключените деца в клас.
Оказа се, че децата, които
присъстват в списъците,
не са в клас, защото са напуснали страната, заедно с
родителите си.
- А тези, които останаха
в селото, имат ли възможност да спортуват? Имате
ли спортен отбор?
- Вече нямаме. Някога
имахме футболен отбор, но
тогава селото ни наброяваше над 500 жители. Хората
имаха постоянна работа,
оставаше време и за спорт.
Вече не останаха млади
да спортуват. Тук имахме
прекрасно игрище, а фут-

болният ни отбор “Урожай”
носеше успехи. Всичко това
е в миналото и няма нужда
да се връщаме с носталгия
към него. Все пак трябва да
вървим напред, нали?
- Остава ли време за
читалищна самодейност?
- В читалището имаме
група за автентичен фолклор, която се събира и усилено репетира. Участват в
редица наши фестивали,
печелят награди.
- Представете си, че Ви
се наложи да поканите туристи да гостуват при вас.
Какво ще видят, с какво
ще ги заинтригувате?
- Имаме живописна природа. Село Сава се намира
в непосредствена близост
до яз. „Цонево“. Необходими са инвестиции, които да
привлекат туристическия
поток. Сега, с тези разбити
пътища това е доста трудно,
защото хората трябва да се
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убедят, че когато инвестират тук, средствата им не са
се изгубили напразно. Но с
пари и подходяща реклама
това може да стане. Защото
туристите има какво да видят. В непосредствена близост се намира Савенската
селищна могила, която е
дала името на енеолитната
култура “Сава” (около 4500
г. пр. Хр.). Проучена е още
през 50-те години на ХХ
век. Открити са уникални
керамични съдове с многоцветна украса, изработени с
изключително майсторство.
От земните пластове излязоха оръдия на труда, изработени от камък, керамика
и животински кости. Всичко
това може да се види във
витрините на Историческия
музей в Дългопол.
- Кога е съборът във
вашето село?
- Опитахме се преди
години да поставим тази
традиция навръх св. Марина, името на светицата,
което носи нашия храм. Но
не се получи. Празнувахме
една-две години, но някак
хората не го възприеха като
свой празник. Иначе пак
честваме храмовия празник
през август, но не се запази
като традиция на селото
като голям сбор.
- Каква е историята
на селото? Откъде идва
името му?
- Идва от името на някакъв овчар, който се е
заселил преди време по
тези места и пасял наоколо
стадото си. Някога селото е
било близо до Величково,
там където двата ръкава
на р. Камчия се събират.
Но постепенно хората се
изселили и тръгнали по посока край могилата, която е
наблизо. Това е било предимно турско население.
След изселването им тук
започнали да идват български семейства. През 1927 г.
Цар Борис ІІІ със специален
указ оземлил и помогнал
финансово хората, които се
заселили тук. Така много от
тях издигнали къщи, които
все още стоят здрави и в
тях живеят потомците на
някогашните заселници.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Проект „Независим живот за хората в неравностойно положение
община Дългопол” по Договор BG05M9OP001-2.002-0056-C001
на социалните услуги. Акцент бяха и
добрите практики в предоставянето на
социалните услуги по проект проект
„Независим живот за хората в неравностойно положение в община Дългопол”.
Формиране на модел за по-нататъшно развитие на Звеното и услугите за
социално включване на територията
на Община Дългопол представи Ганка
Георгиева. Семинарът приключи с
дискусия.
След края на семинара се проведе
и заключителната пресконференция по
проекта „Независим живот за хората
в неравностойно положение община
Дългопол” по Договор BG05M9OP0012.002-0056-C001. На нея стана ясно,
че общият размер на безвъзмездната
финансова помощ е 499 252. 37 лв.
Периодът на изпълнение на проекта
е 01.11.2015 год. – 30.09.2017 г.
Продължителността му е 23 месеца.
Период за предоставяне на услугата
- 4.01.2016 г. – 30.09.2017 г.

На 27.09.2017 г. от 10.00 часа се
проведе семинар на тема „Развитие
на услугите за социално включване
в общността или в домашна среда“,
който се провежда в рамките на
проект „Независим живот за хората
в неравностойно положение община
Дългопол” по Договор BG05M9OP0012.002-0056-C001.
На семинара присъстваха представители на институциите, имащи
отношение към темата - Дирекция „Социално подпомагане, Бюро по труда,
отдел „Образование и хуманитарни
дейности”, потребители и предоставящи социални услуги на територията
на община Дългопол”.
Семинарът бе открит от Ганка
Георгиева – зам.-кмет на община
Дългопол и ръководител на проект. За
връзките между социалните услуги и
българското законодателство говори
Валентина Кирова. Представени бяха
добри европейски практики в сферата

БЧК-Дългопол, Специални екипи издирваха деца,
организира
които не ходят на училище
В изпълнение на РМС 373/2017 г., Всички адреси бяха обходени и проинтересни
с което Министерски съвет създаде верени от екипите. Отбелязани бяха
Механизъм за съвместна работа на причините за отпадане от училищната
прояви
институциите по обхващане и за- мрежа на същите.
Вълнуващ беше месец септември
за ОбС на БЧК – Дългопол. На 6
септември деца-участници в проекта
„Детство мое – бъдеще щастливо“
посетиха нос Калиакра, гр. Балчик
и Батовата. Повечето от децата за
първи път посещават тези обекти.
Слушаха с интерес беседата за
историческото минало на Калиакра
в музея-пещера, останаха удивени
от красотата на цветните градини в
Ботаническата градина – Балчик, и
невероятно въздействащия дворец.
На 9 септември ОбС на БЧК – Варна, организира среща с ОбС на БЧК
– Дългопол, която завърши с коктейл и
разходка с яхта във Варненския залив.

държане в образователната система
на деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст
в общините започнаха работа т.нар.
екипи за обхват. Те са определени със
заповед на началника на Регионалното управление на образованието
(РУО) и включват представител на
РУО, на институциите в системата на
училищното и предучилищното възпитание, общинската администрация,
дирекциите „Социално подпомагане“
и районните управления на МВР.
В община Дългопол работиха 6
екипа, които издириха и идентифицираха всички деца, които фигурират в
системата ГРАО, но по някакви причини не посещават учебни занятия.
В селищната система те са над 300.

Механизмът цели да се подобри
междуинституционалното взаимодействие при реализация на функциите и задълженията на всички
отговорни за обхващането на децата
и учениците в образователната система институции. Създаването му бе
необходимо, защото по официални
статистически данни на НСИ през
учебната 2015/2016 година 21 170
ученици са напуснали образователната система. Основните причини за
това негативно явление са свързани
както със социално-икономически
фактори, институционални проблеми,
миграция, фактори на местоживеенето и жилищната среда, етнокултурни
фактори, така и с проблеми в образователната система.
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1 октомври – Ден на преклонение и уважение
В навечерието сме на 1 октомври
– Деня на възрастните хора. Той е
обявен от ООН за такъв през 1991 г.
Старостта – тази грозна и нежелана
дума, звучи стресиращо, но искаме
или не тя е крайният отрязък от
нашия кратък живот. Тя идва нежелана и неканена и за мнозина дори
става трагедия. Най-ужасното е
това , че тази горчива чаша трябва
да изпият мнозина възрастни хора.
В днешно време уважението към тях
драстично намалява. Стареенето
е нормален житейски процес, който
протича различно при хората. Човек
живее толкова дълго, колкото пожелае силно. Самият дух и благонравен
живот са в основата на дълголетието и жизнеността. Но да живеят
дълго, до тях трябва да има млади
хора , които да им дават стимул за
живот и да ги зареждат с положителна енергия. Възрастните хора,

макар прекрачили прага на своята
зима, се радват на красивите залези
и посрещат всяко утро с оптимизъм.
Възрастните хора искаме златна
есен и красиви изгреви и залези, да се
радваме на порасналите си вече деца,
внуци и правнуци. Възрастните хора
са неизчерпаем източник на история,
мъдрост и полезни съвети – те са
съкровища. Те искат само достойни
старини, а думата старост да не
бъде грозна и страшна. Нека младите
не ги подминават с присмех и отвращение, а да ги даряват със своето
внимание и уважение, което заслужават. Струва си да извървиш пътя на
живота, колкото и труден да е той лесни победи няма. Не се отказвайте
от живота, а се впуснете в него и
грабете с пълни шепи. Животът е
един кратък миг. Той е върховен дар,
а ние често забравяме за това. Всяка
възраст е красива и има своята пре-

Земеделска кооперация
откри гроздобера с ритуал
и дегустация

На 1 септември ЗК “Адмирал“ откри символично
гроздобера в местността
Мандрата – с. Цонево, където се намират лозовите
масиви на фирмата. Дойдоха много гости, които се
насладиха на красивата
природа и на програмата,
подготвена от организаторите. Имаше и дегустация
на месни продукти и вино –
собствено производство на
фирмата. Анатоли Георгиев
запозна гостите с лозаро-винарската дейност на фирмата. Лозето е създадено през
2015 г., заема площ от 210
дка и е основно от винени
сортове. То е създадено
по Европейска програма
и в него са инвестирани
600 000 лева. Застъпени
са главно винените сортове

лест. Косите сребреят, но душата
е млада и ненаситна. Очите са още
жадни за живот и, въпреки че силите
ги напускат, възрастните хора искат
още да бъдат полезни, да могат да
споделят мъка, радост и всичко,
което ги вълнува. Децата никога не
трябва да забравят с колко любов,
внимание и лишения са отгледани.
Те са длъжници на родителите си.

Честит празник на всички
хора от третата възраст
с посребрени коси!

Колкото повече сребреят възрастните хора, толкова по-скъпи
стават те. Дълбок поклон и заслужена почит за всичко, което са
направили и правят за род и Родина.
Нека празникът да бъде честит и на
многая лета!
Злати Добрев - председател
на Общински съвет на СП - 2004

Ден на Съединението

мерло, шардоне, каберне
фран, каберне совиньон,
совиньон блан, сира, както
и стари български сортове
- димят, варненски мискет
и тамянка. Интересен факт
е, че в неговото създаване
вземат участие италиански
специалисти, които са силно
впечатлени от природните дадености на района,
особено благоприятни за
отглеждането на лозя. В момента фирмата осигурява за
тази дейност 5 нови работни
места с постоянна заетост,
а сезонно (при резитба и
гроздобер) те нарастват до
20-25. Предстои изграждането на инсталация за капково
На 6 септември пред паметника на героите в Дълнапояване, а в бъдещите
планове е предвидено съз- гопол бяха положени венци и цветя от признателните
даване на винарска изба и поколения по случай 132 години от Съединението на
развиване на винен туризъм. Княжество България и Източна Румелия
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Решения на Общински съвет - Дългопол

ПРОТОКОЛ №31
от заседание на Общински съвет
– Дългопол, 31.08.2017 г.

РЕШЕНИЕ 31-3
1. Не изразява съгласие да бъде
уважена молбата на Хюсеин Ибрям
Исмаил от гр. Дългопол, ул. „Антон
Иванов“ №3, относно опрощаване на
наложена глоба от Община Бургас, във
връзка с извършено административно
нарушение, с мотив да не се поощрява
нарушаването на обществения ред
и законодателството на Р. България.
РЕШЕНИЕ 31-4
1. Променя т.1 от Решение №3017/28.07.2017 год., която придобива
следния вид: „Дава съгласие за
закупуване на употребяван товарен
автомобил за нуждите на община
Дългопол на обща стойност до 25 000
лева без включен ДДС.”
РЕШЕНИЕ 31-5
1. Общински съвет Дългопол отменя Наредба №20 „За управление
на общинските пътища в община
Дългопол“, приета с решение №124/26.09.2008 г.
2. Общински съвет Дългопол приема Наредба за управление на общинските пътища в община Дългопол на
първо четене.
РЕШЕНИЕ 31–6
1. Приема актуализираната капиталова програма по функции и източници
на финансиране към 31.07.2017 г.,
съгласно Приложението.
2. Възлага на Кмета на община
Дългопол да извърши необходимите
действия, свързани с изпълнението
на т.1 от Решението.
РЕШЕНИЕ 31-7
1. Дава съгласие за закупуване на
10 броя компютърни конфиграции на
стойност 15 287,00 лв. с ДДС, като
5 287,00 лв. да се изплатят от собствени приходи.
2. Упълномощава Кмета на Община Дългопол да предприеме всички
необходими действия във връзка с
изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 31-8
1. Дава съгласие за закупуване на
употребяван автокран с ротатор и
грайфер щипка за товарене на дървесна на стойност до 7000 лв. без
вкл. ДДС.
2. Възлага на Кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 31-9
1.Отпуска еднократна финансова
помощ, във връзка с издаване на

стихосбирка на Нели Янчева – 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 31-10
Общински съвет гр. Дългопол,
I. Утвърждава маломерна паралелка в ОУ „Христо Ботев” с.Цонево,
както следва:
● Маломерна паралелка – ІIIа клас
– 14 ученици
II. Поради недоказана необходимост, не дофинансира ОУ „Христо
Ботев” с. Цонево
РЕШЕНИЕ 31-11
Общински съвет – Дългопол приема
Програма за управление на отпадъците на територията на Община
Дългопол 2015 – 2020 година.
РЕШЕНИЕ 31-12-1
1. Отпуска еднократна помощ на
Мазлъм Халил Мазлъмов – жител на
с. Медовец, в размер на 300 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 31-12-2
1. Отпуска еднократна помощ на
Атанас Пенев Неделчев – 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 31-12-3
1. Отпуска безвъзмездно 3 м3 дърва
за огрев на Айше Юнуз Юмер – жител
на с. Партизани.
2. Възлага на Кмета на Общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 31-12-4
1. Отпуска безвъзмездно 8 м 3
обла едра строителна дървесина на
Емил Иванов Василев – 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. Заявление с Вх. №9400 –
1767/21.08.2017 г. от Марияна Стефанова Атанасова, адрес гр. Дългопол,
ул. „Тодор Илиев“ № 8.
2. Заявление с Вх. № 94001780/22.08.2017 г. от Гергина Златева Иванова, адрес гр. Дългопол, ул.
,,Георги Раковски‘‘ № 5.
3. Заявление с Вх. № 94001667/14.08.2017 г. от Айше Хасан
Халил, адрес с. Поляците, ул. ,,Шеста‘‘
№ 17.

4. Заявление с Вх. № 94001405/14.07.2017г. от Веселин Железов
Куртев, адрес гр. Дългопол ул. „Георги
Димитров“ № 95 вх. Б.
5. Заявление с Вх. № 94001473/24.07.2017г. от Фатмя Ахмед
Емин, адрес гр. Дългопол ул. „Найден
Геров“ № 2.
6. Заявление с Вх. № 94001462/20.07.2017 от Димитър Асенов
Аведисов, адрес с. Красимир.
7. Заявление с Вх. № 94001459/20.07.2017 от Грамена Димитрова Жекова ЕГН, адрес с. Красимир.
8. Заявление с Вх. № 94001461/20.07.2017 от Ангел Веселинов
Демиров, адрес с. Красимир.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
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Общината взема
мерки срещу
замърсителите
на улиците и
тротоарите

Във връзка със зачестилите сигнали за нерегламентирано изхвърляне на
растителни и други отпадъци на тротоарите, уличните
платна и деретата на територията на Община Дългопол,
уведомяваме гражданите,
че съгласно разпоредбите
на чл. 7, ал. 3, т. 28 от Наредбата за условията и реда за
управление на отпадъците в
Община Дългопол, приета от
Общински съвет - Дългопол,
се забранява изхвърлянето
на животински, растителни
отпадъци, изкопни земни
маси, строителни отпадъци
на тротоарите, улиците,
площите край деретата, по
зелените площи, пасища,
ниви, канали, трайни и горски насаждения, пътища,
освен на определените за
целта места.
Съгласно чл. 52 и чл. 53
от Наредбата нарушителите
физически лица се наказват
с глоба в размер от 50 лв.
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до 500 лв., а юридическите
лица и едноличните търговци с имуществена санкция
в размер от 100 лв. до 2000
лв.
Предвид горното приканваме нарушителите да
предприемат незабавни
мерки за отстраняване на
изхвърлените от тях отпадъци от тротоарите и уличните
платна.
Призоваваме гражданите, свидетели на подобни
нарушения, да сигнализират
незабавно общинска администрация – Дългопол, за
съставяне на Акт за установяване на административно
нарушение и впоследствие
издаване на Наказателно
постановление.
Нека заедно да допринесем за по-чистия и приветлив
вид на Община Дългопол.
Благодарим Ви!!!
Общинска
На 22 септември отбелязахме Независимостта на
администрация
България. Отдадохме почит на героите, извоювали
Дългопол
правото ни да бъдем свободна и независима държава.

Решения на Общински съвет - Дългопол
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 В х . № 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 В х . № 9 4 0 0 1065/06.06.2017 г. от Ангел Георгиев
Симеонов, адрес, с. Величково
5 . За явл е н ие 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 В х . № 9 4 0 0 918/18.05.2017 г. от Мехмед Юмер
Мехмедали, адрес с. Партизани
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Камбанен звън отново събра децата...

Продължение от 1 стр.
В празнично украсения
двор дойдоха учители - пенсионери, отдали своя живот
на образователната кауза.
Пред ученици, родители и
учители беше даден първият урок – урок на уважение
и преклонение пред опита,
труда и всички добродетели.
Кметът с букет цветя направи
поклон пред своята първа
учителка Цветанка Крумова,
като изрази благодарността
си към професионализма и
всеотдайността й с трогателни думи. В духа на приемствеността ученик от втори клас
със стихотворение поднесе
цветя на класния си ръководител. Празникът продължи
със стихове и песни по случай
новата учебна година.
С богата литературно-музикална програма започна
тържеството в ОУ „Христо
Ботев” в с. Партизани. Малките първолаци представиха
стихове и песни, посветени
на първия учебен ден. Сред
гостите на тържеството бяха
Злати Златев – председател
на ОбС – Дългопол, и Хасан
Асан, кмет на с. Партизани.
Слънчевият празничен
ден събра и в двора на СУ
„Назъм Хикмет“ в с. Медовец
най-нетърпеливите малчугани, дошли да чуят първия
звънец. Тази година тук ще се
обучават 177 ученици. Специален гост на тържеството
бе Кинка Балинова – секретар
на община Дългопол.

А в ОУ “Васил Левски” в
с. Поляците учебната година
започна с ритуално издигане
на националния флаг и изнасяне на училищното знаме.
След кратката литературна
програма децата бяха поздравени от директора на
училището и от зам.-кмета
на общината Ганка Георгиева. По същото време и в
ОУ „Митко Палаузов“ в с.
Лопушна тържественo откриха новата учебна година.
Сред родители и гости беше
и зам.-кметът на общината
Училището в Цонево тази година ще приюти 274
инж. Емурла Емурла. А в
двора на ОУ „Христо Ботев” деца. В първия учебен ден малките първолаци изнесоха
в с. Цонево кметът на общи- вълнуваща музикална програма.
ната Георги Георгиев пожела
успешна нова учебна година
на учителите и учениците от
училището. От тази учебна
година със заповед на министъра на образованието то
е преобразувано от основно
на обединено. През учебната
година в него ще се обучават
274 ученици в една подготвителна група, 6 паралелки в
начален етап, 5 – в прогимназиален и една паралелка (VIII
клас) в първи гимназиален
етап с профилирана подготовка – профил „Хуманитарни науки”. Училището има
целодневна организация на
учебния процес. В него има
6 полуинтернатни групи от I
до VI клас. Сред гостите на
тържеството бе и Ферхан
Хасан – началник на отдел
„Образование и хуманитарни
дейности” към общината.
С приповдигнато настроение започна новата учебна
година и в с. Лопушна

В ОУ “В. Левски” с. Поляците учебната година започна с ритуално издигане на националния флаг, кратка
литературна програма и приветствие от директора
на учебното заведение. След това децата влязоха в
С богата литературно-музикална програма започна
обновените класни стаи.
тържеството в ОУ “Хр. Ботев” с. Партизани.
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Риболовна надпревара край брега
на яз. „Цонево“

Състезатели от Ловно-рибарско дружество „Камчия“
– гр. Дългопол, премериха
сили в оспорвана надпревара по улов на риба. На
9 септември т.г. край водите на язовира 30 мъже,
жени и деца доказаха, че
рибарлъкът е житейска философия, която се учи цял
живот. И само късмет не е
достатъчен. След 3-часов
улов бяха излъчени победителите. Председателят на
сдружението Йордан Велев
благодари на всички участници и раздаде наградите в
следните групи: мъже - първо място спечели Праволюб
Димов, втори е Денислав
Янков, а трети – Добри До-

брев; жени – първа е Лиляна
Стоянова, втора остана
Иванка Андонова, а трета –
Иванка Петрова. При децата
първо място спечели Моника
Стоянова, на второ място се
класира Йордан Руменов, а
трети – Христо Светославов.
Наградата за най-възрастен
рибар получи Димитър Янчев, за най-малък участник
– Христо Светославов, а за
най-голяма уловена риба
– Праволюб Димов. Поощрителни награди получиха и
всички деца, взели участие
в състезанието. Приветствие
към присъстващите поднесе
и Неделчо Стоянов – председател на риболовната
дружинка.

„Ченгенско хорце” със Нов автобус се включва
златен медал от Борово успешно в ученическата
транспортна схема

КНТ „Ченгенско хорце”
при НЧ „Добри Иванов Недев - 1894“ - с. Аспарухово,
се представи отлично на
Десетия юбилеен фолклорен фестивал „От Дунав до
Балкана“ – Борово 2017 г.
Клубът спечели първо място
– златен медал и грамота в
категорията „Танцови състави с участници над 18-годишна възраст“.

Националният фестивал
се проведе на 2 и 3 септември в община Борово.
Музикалната надпревара,
която имаше състезателен
характер, обедини над 2000
участници от 76 населени
места. Те разкриха красотата на родните традиции
от 3 фолклорни области
- Северняшка, Тракийска и
Добруджанска.

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

Новата учебна 2017/2018 година започна с нова транспортна придобивка в общината. Министерството на
образованието и науката предостави на община Дългопол още един нов 35-местен ученически автобус АКИА
УЛТРА L9, Евро 6. Той успешно се включва в транспортната схема на общината. От общинското ръководство
допълниха още, че през тази учебна година 410 деца и
ученици ще бъдат извозвани до средищните детски
градини и училища в община Дългопол.

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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Общината се включи в кампанията
„Да изчистим България заедно“

За поредна година община Дългопол се включи в
доброволческата кампания
на bTV Media Group „Да
изчистим България заедно“.
Акцент в кампанията бе Денят на голямото почистване,
16 септември, който тази
година за първи път се проведе през есента.
В доброволческата проява взеха участие всички
служители на общинска
администрация по населени

места, кметовете и кметски
наместници, на ТП-ДСГ
Цонево и много малко жители на общината, част от нашето гражданско общество!
Всички те отделиха време от почивния си ден, за
да дадат своя принос за
почистване на територии
в община Дългопол. Общо
включилите се в кампанията
214 жители от цялата община почистиха 35 замърсени
територии.

