Разпространява се безплатно
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Нова бензиностанция в
Дългопол отвори врати

Частният бизнес в общината се развива, макар и с
по-бавни темпове, а това дава
възможност да открива нови
работни места. На 20 октомври в началото на Дългопол,
по пътя за Айтос отвори врати
нова бензиностанция. Тя ще
помогне на всички шофьори от
общината и на преминаващите да заредят автомобилите

си с качествени горива.
“Инвестираните над 800
хил. лв. в рамките на година
ни дадоха възможност да работим усилено, за да изградим
новия комплекс”, разказа Неделчо Неделчев, собственик
на бензиностанция “АKERA”.
Тук вече са разкрити 18 нови
работни места. По време на
откриването кметът на общи-

На 19 октомври т.г. ученици от НУ „Иван Вазов“ – гр.
Дългопол, от групата „Аз съм
българче“ и доброволци по
проект „Аз и ти – палитра от
чистота, единство и красота“,
финансиран от ЦОИДУЕМ
– гр. София, взеха участие

в Национален рецитал-конкурс за поезия, песен и
проза „Поезия и песен на
Балкана“ – гр. Дряново. С
достойното си представяне
децата очароваха публиката
и заслужиха оценката на
компетентното жури. Групата
завоюва трето място, а за
индивидуално изпълнение
на второ място бе отличена
Аслъ Алиева Ахмедова.
Нека продължаваме да
възпитаваме децата си в
родолюбие, национални
ценности и патриотизъм, за
да съхраним българския дух.
Само така те ще израснат
като достойни личности на
своята родина.

Повод за гордост

ната Георги Георгиев подари
икона на собственика с пожелание Богородица да закриля
всички добри начинания.
В новата бензиностанция
може да се заредят всички
видове горива, които отговарят на най-новите европейски
стандарти. В комплекса е
изградена автомивка, зона
за отдих и сервиз за смяна на

маслата. Експерти твърдят, че
това е най-добрата инвестиция за последната година в
община Дългопол.
Ще припомним, че Неделчо
Неделчев е една от емблематичните фигури в града, бивш
спортист, републикански шампион по вдигане на тежести за
юноши през 1986 г., майстор
на спорта.
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Йорданка Благоева, кметски наместник в с. Красимир:

Кметовете в малките населени
места сме „всичко в едно“!

Визитка

Йорданка Неделчева Благоева е родена на 18.10.1978
г. в Провадия. Завършва Техникума по селско стопанство
в Провадия. До 2013 г. е в частния сектор, а след това
е кметски наместник в с. Красимир.
- Колко души живеят в с. ции. Тук работя предимно с
Красимир, г-жо Благоева? хората от втората младост
- В селото ни останаха и се опитвам да им вдигна
около 60 души, предим- малко духа, за да не се прено възрастни хора. Затова дават така лесно. Защото за
казвам, че безработица там, горе, няма ред. Едни си
има навсякъде, но при нас отиват от този свят по-рано,
няма хора в активна трудова други по-късно. Затова им
възраст. Повече от 80% от помагам не само физически,
жителите на нашето село но и ги насърчавам за живот.
са предимно възрастни и Ето, предвиждам в близкипенсионери, почти няма те дни с хора от селото да
млади хора.
посетим Арковна. Там ще
- Кои са най-наболелите разгледаме красивите местпроблеми при вас?
ности на района.
- Не мога да кажа, че имаПомагам им с каквото
ме наболели проблеми за мога. Налага се на някои от
решаване в селото, защото тях 3 пъти в седмицата да
заедно с кмета на общината им нося хляб и продукти от
и администрацията през първа необходимост. Затова
последните 2 години се спра- казвам, че кметовете в малвяме с възникналите ситуа- ките населени места, в които

живеят предимно хора от
третата възраст, сме всичко
в едно – помагаме им във
всичко. Често много от тях,
когато имат проблеми, не
звънят на децата си, а първо
на нас. Това е денонощна
работа. Затова казвам, че
няма човек, на когото да не
съм помогнала. Но не се
оплаквам, а гледам напред.
Рядко младите идват до

селото, за да се срещнат с
по-възрастните си родители. Много от тях, прокудени
от недоимъка, заминаха
в по-големите градове и в
чужбина. Поддържат връзка
по телефоните.
- Като кмет как преценявате работата си с общинското ръководство?
- Сега доста по-лесно
се работи с кметското ръ-

Празнуваха жителите на с. Аспарухово
На 14 октомври т.г. се проведе традиционният събор на
с. Аспарухово. Както всяка
година, така и тази той беше
отбелязан подобаващо с
богата фолклорна програма.
От различни краища дойдоха
много гости, за да посетят
родния си дом, роднини,
близки и приятели. За всички
тях и жителите на селото ние
се опитахме да подготвим и
осъществим един прекрасен
празник, който да остане като
незабравим спомен.

В центъра на селото се
събра мало и голямо, за да
се наслади на концертната
програма с участието на
Женска фолклорна група – с.
Аспарухово, КНТ „Ченгенско
хорце“ при НЧ “Добри Иванов
– 1894 г.“ – с. Аспарухово,
млади и талантливи певици
от Хуманитарната гимназия
– гр. Варна, както и невероятният оркестър „Детелини“
– гр. Варна. Повече от два
часа те се грижеха да доброто настроение на гостите с много музика, песни и танци.
Благодаря им, че приеха
поканата и се раздадоха за
многобройната публика, която им се радваше от сърце.
Сред гостите на село Аспарухово бяха Георги Георгиев
– кмет на Община Дългопол,
Мариана Николаева – зам.кмет в община Дългопол,
Кинка Балинова – секретар
на община Дългопол, слу-

жители на общинска администрация Дългопол и много
общински съветници от различни политически партии.
Благодаря на всички участници и гости за незабравимия празник, който ще остане
в сърцата и съзнанието на
всеки присъствал до следващата година.
Мария Христова
Кмет на с. Аспарухово
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ководство. В мандата на
общинския кмет Георги Георгиев бързо успяхме да
асфалтираме дупките по
пътя от разклона за селото
до центъра. Това е участък от
2,5 километра, който не беше
асфалтиран повече от 20
години. Въпреки моите писмени молби и настоявания
предишното ръководство не
успя да намери възможност
да се реши проблемът. До
края на месец октомври ни
предстои почистване и на
крайпътните канавки. Оправихме и уличното осветление
в селото, което през последните години бе занемарено.
- Възрастните хора
най-често имат нужда от
медицинско обслужване.
Имате ли лекар или медицински пункт при вас?
- При нас нямаме лекар, нито медицински пункт.
Най-близките се намират
в Дългопол. Това създава
огромни трудности за възрастните хора. Липсата на
транспорт допълнително
усложнява нещата. Такъв
нямаме повече от 15 години.
Така всеки се принуждава да
търси медицинска помощ.
- Какво е състоянието на
пътната инфраструктура?
- Уличната мрежа в селото
също не е в добро състояние. Имаме нужда от закърпване на дупките по улиците.
Това сме коментирали с
кмета на общината. Имаме
уверение, че тези ремонтни
дейности ще бъдат включени в капиталовата програма
на общината. За следващата
година, пак по капиталовата
програма, залагаме асфалтирането на пътната отсечка
от с. Красимир до военното
поделение. Това е сравнително натоварен път, дълъг

2 километра, и по него се
осъществява доста голямо
движение на МПС. Очаквам
до средата на 2018 г. ремонтът да бъде осъществен.
- А водопроводната мрежа обновена ли е? Има ли
нужда от ремонт?
- Водопроводната мрежа
на селото е изграждана
преди 60 години. По нея
тече редовно вода, но често
с различен цвят. Постоянно
стават аварии, а трасето,
по което минават тръбите, е
едно от най-дългите в общината. Иначе специалистите
от ВиК веднага се отзовават
на нашите обаждания и
отстраняват възникналите
проблеми. Нямаме сериозни спирания на водата за
повече от ден.
- Спазва ли се графикът
за сметосъбирането и извозването на сметта?
- Що се отнася до сметосъбирането и извозването на
събраните отпадъци нещата
при нас се развиваха доста
динамично. Имахме моменти, в които сериозно не достигаха кофи за смет, но вече
снабдихме населението. Но
докато влезем в нормален
режим за сметоизвозването,
се наложи да бъде отстранявана повредата на техниката, след това липсваха хора
за извършване на дейността
и това изнерви допълнително жителите на селото. Сега
нещата постепенно се нормализираха и този процес
вече работи нормално.
- Как поглежда бизнесът
към вашето село. Има
доста свободни терени?
Правили ли сте опити да
го привлечете по някакъв
начин?
- Както споменах преди
малко, при нас населението

е предимно в третата възраст и условия за развитие
на развитие на бизнеса
няма. Но се гордеем с нашата земеделска кооперация
и хората са доволни от нейната дейност. Благодарни
сме на арендатора Христо
Дянков, който винаги се е
отзовавал на нашите нужди.
Когато през зимата е необходимо, ползваме тежката
техника за почистване на
заснежените улици.
- Има ли нещо интересно, с което да привлечете
туристите в тази живописна местност?
- Селото ни е тихо и спокойно, разположено в подножието на Стара планина.
Една от атракциите е край
селото. В нашата гора гнезди
египетският лешояд – вид
птица, включена в Червената книга на застрашените
видове в страната. Той долита по тези места през април,
гнезди тук и през септември
отлита. Имаме специален
човек, който се грижи за
тяхната прехрана. Оставя
я в специални хранилки.
Те специално си подбират
района за гнездене и идват
тук вече втора година. Освен
това еколози разказват, че
тук наблизо, край бреговете
на р. Камчия, се е заселила
изчезващ вид видра.
- Възрастните хора от
селото имат нужда и от
добър транспорт. Как стигат до общинския център?
- Транспорт, който да отвежда жителите на селото до
общинския център, нямаме
от много години. Най-близкият ни транспорт е жело-
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зопътната гара в с. Боряна,
която е на километър път от
селото. За съжаление, това е
един от най-болните въпроси
в селото. За новата транспортна схема, която може би
ще влезе в сила от началото
на следващата година, сме
заложили да влиза при нас
автобус един път седмично.
Дано успеем да осъществим
тази идея, и да зарадваме
нашите жители, защото е
доста голяма необходимост
за всички.
- Има ли проблеми с
опазването на обществения ред?
- С опазването му нямаме
проблеми. Случват се, макар
и рядко, битови кражби.
- Има ли църква в селото?
- В селото няма нито църква, нито училище, а сградата
на читалището не функционира от години, макар че в
него има голям, но остарял
библиотечен фонд. В нашето
село отдавна няма училище.
Сградата му сега се ползва
за кметство. Поддържаме го
с подръчни средства. Затова
в коридора сме запазили
портретите на нашите възрожденци, което буди респект и уважение на всички,
които идват при нас.
- Откъде идва името на
селото? Кога и как е създадено?
- Имаме няколко версии
за създаването на селото и
името му, но не бих искала
да ги коментирам. Не съм
сигурна в тях, затова не ги
споменавам. Някой след
това, може да ме обвини, че
разказвам неистини.
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Решения на Общински съвет - Дългопол

ПРОТОКОЛ №32
от заседание на Общински съвет –
Дългопол, гр. Дългопол, 28.09.2017 г.
РЕШЕНИЕ 32-2
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 второ четене.
РЕШЕНИЕ 32-3
Общински съвет - Дългопол приема
наредба за изменение и допълнение на
Наредба №9 за рекламната дейност на
територията на община Дългопол, със
следното съдържание съгласно проект:
§ 1. Отменя чл.8 , ал.2, т.8
§ 2. Отменя чл.33, ал.1, т.2
РЕШЕНИЕ 32-4
1. Общински съвет - гр. Дългопол
изразява предварително съгласие
за утвърждаване на трасе за проектиране на линеен обект „трасе за
оптична кабелна линия в землището
на с. Величково, общ. Дългопол, обл.
Варна през следните имоти по КВС на
земл. на с. Величково собственост на
Община Дългопол: № 000067 с начин
на трайно ползване дере, № 040060 и
№ 000198 с начин на трайно ползване
полски пътища, с обща дължина на
трасето 2740,46 м.
2. Общински съвет - гр. Дългопол
дава на ЕТ „Цонево Нет – Исмаил
Исмаил” разрешение за изработване
на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе за оптична
кабелна линия на землището на с.
Величково общ. Дългопол, обл. Варна,
преминаващо през имоти 000067,
040060 и 000198 и одобрява задание
за проектиране на ПУП-ПП, 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.124б, ал.4 от ЗУТ решението не
подлежи на оспорване.
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. Величково и
да се публикува на интернет страни-

цата на общината и в местния вестник
и същото да се впише служебно в регистъра на общинската администрация
съгласно чл.5 , ал.5 ЗУТ.
РЕШЕНИЕ 32-5
1. Приема допълнителен Годишен
план за ползване на дървесина в горските територии - общинска собственост за 2017г. съгласно приложение 1,
неразделна част настоящото Решение;
2. Дава съгласие дейностите по
дърводобив и подпомагане на естественото възобнобяване в горските
територии - общинска собственост да
бъдат извършени от правоспособни
лица, наети от Община Дългопол;
3. Определя ползването на дървесината да се осъществи по начините
посочени в 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, а именно чрез добив и продажба на добита дървесина;
4. В изпълнение на одобреното
план-извлечение на Община Дългопол
през 2017г. да се извърши подпомагане на естественото възобновяване
на горите чрез изсичане на подлес в
отделите от Годишните планове за
ползване на дървесина за 2017г., като
тези дейности да се извършат заедно
с добива на дървесина;
5. Задължава и упълномощава Кмета на общината да предприеме всички
законосъобразни мерки за изпълнение
на Решението.
РЕШЕНИЕ 32-6
1. Включва в годишната програма за
управление и разпореждане с общинско имущество за 2017 г. - възмездно
придобиване на ПИ № 24565.502.1115
по КК на гр. Дългопол, а именно:
Урбанизирана територия с площ от
458 кв. м (четиристотин петдесет и
осем квадратни метра), съставляваща поземлен имот с идентификатор
№ 24565.502.1115 по кадастралната
карта на гр. Дългопол, при граници
на имота: ПИ №№ 24565.502.1127,
24565.502.1128, 24565.502.1114,
24565.502.2168, 24565.502.1116,
собственост на Станислав Кръстев
№

Име и фамилия

Христов, с постоянен адрес гр. Дългопол, ул. „Гоце Делчев“ №31.
2. Приема пазарната оценка на ПИ
№ 24565.502.1115 по КК на гр. Дългопол в размер на 4580.00 лв. (четири
хиляди петстотин и осемдесет лева).
3. Всички разходи по придобиване
на имота са за сметка на Община
Дългопол.
4. Упълномощава и задължава
Кмета на Общината да предприеме
законосъобразни действия, за изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 32-7
Приема отчет за изпълнение на
решенията на Общински съвет от
общинска администрация за периода
01.01.2017 г. – 30.06.2017 г. /Съгласно
Приложение №1/.
РЕШЕНИЕ 32-8
В списъка на длъжностните лица с
право на транспортни разноски от местоживеене до месторабота и обратно,
приет с решение 21-8/27.01.2017 г. да
бъде включени следните служители:
(Виж таблицата).
РЕШЕНИЕ 32-9
1. Отменя Решение №4-6/18.12.2015
г., т.2, касаеща автомобил ФИАТ КРОМА с рег. № В 86 14 НХ.
2. Дава съгласие за сключване на
договор за ползване под наем в законосъобразния срок на автомобил
ФИАТ КРОМА с рег. № В 96 24 ВН,
с месечен наем от 1лв., като бъдат
приложени следните документи:
• Писмено съгласие от собственик
на автомобил ФИАТ КРОМА с рег. №
В 96 24 ВН.
• Проект на договор за автомобила.
• Талон за собственост на автомобила.
РЕШЕНИЕ 32-10
1. Дава съгласие за партньорство на
община Дългопол със СНЦ „Камчийско
бъдеще”, с проектно предложение по
процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“.
2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме всички законосъобразни действия, за изпълнение на
решението.
Следва

Заемана длъжност

маршрут

1.

Илия Георгиев
Организатор дейБоряна-Дългопол-БоЛазаров
ности
ряна

2.

Милчо Тодоров
Вълчев

Шофьор на автобус

Боряна-Дългопол-Боряна

3

Генчо Добрев
Генов

Шофьор на автобус

Боряна-Дългопол-Боряна
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА
СТАЖАНТ-ОДИТОР В ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДЪЛГОПОЛ

ЗА КОНКУРС
за длъжността „Стажант – одитор“ в Звено за вътрешен одит в Община Дългопол
в) да имат завършено висше образоНа основание Заповед № 1225/23.10.2017
г. на Кмета на Община Дългопол и чл. вание и придобита образователно-ква91 от Кодекса на труда
лификационна степен „магистър” или
„бакалавър;
г) в рамките на две години от назнаПодбор чрез конкурсна процедура чаването, „стажант-одиторът” трябва
за длъжността: „Стажант-одитор” в да положи успешно изпита за вътрешен
Звеното за вътрешен одит в Община одитор в публичния сектор и да приДългопол.
добие сертификат „вътрешен одитор в
1. Вид правоотношение – трудово, публичния сектор”, издаден от министъра
като с одобрения кандидат се сключва на финансите.
трудов договор със срок за изпитване 6
3.2. Допълнителни изисквания към
(шест) месеца в полза на работодателя кандидатите:
при спазване изискванията на чл. 107а
а) придобитото висше образование
от Кодекса на труда.
следва да е в едно от следните профе2. Кратко описание на длъжността сионални направления: „Икономика”,
„Стажант – одитор”, съгласно длъж- „Право” или „Администрация и упраностната характеристика:
вление”;
Стажант-одиторът, чрез изпълнение
б) познания в областта на основната
на служебните си, помага на Община нормативна уредба, свързана с изпълДългопол да постигне целите си, като нение на задълженията за длъжността:
прилага систематичен и дисциплиниран Закон за вътрешния одит в публичния
подход за оценяване и подобряване сектор; Закон за финансовото упраефективността на процесите за упра- вление и контрол в публичния сектор;
вление на риска, контрол и управление. Закон за публичните финанси; Закон
Стажант-одиторът изпълнява слу- за обществените поръчки; Закон за
жебните си задължения в съответствие местното самоуправление и местната адс изискванията на Закона за вътрешен министрация; Закон за счетоводството;
одит в публичния сектор (ЗВОПС), Стан- Закон за местните данъци и такси; Закон
дартите за вътрешен одит в публичния за общинския дълг; Закон за общинската
сектор, Етичния кодекс на вътрешните собственост; Закон за администрацията;
одитори, Статута на звеното за вътрев) способност да анализира инфоршен одит, утвърдената от министъра на мация, да я синтезира и да представя
финансите методология за вътрешен резултатите;
одит в публичния сектор, нормативната
г) комуникационни умения и умения
уредба и вътрешните актове на Община за работа в екип;
Дългопол.
д) добра компютърна грамотност –
Стажант-одиторът има всички права работа с MS Office (Word, Excel), Internet;
и задължения на вътрешен одитор, с изПритежаването на професионален
ключение на правото самостоятелно да опит в областта на финансовата и счеизготвят и подписват планове и доклади, товодната дейност е предимство при
свързани с изпълнението на конкретен равни други условия.
одитен ангажимент.
4. Необходимите документи, които
3. Изисквания към кандидатите за кандидатите следва да представят за
заемане на длъжността:
участие:
3.1. Кандидатите за заемане на
а) заявление за участие в конкурса
длъжността следва да отговарят на по образец;
предвидените в чл. 19, ал. 2 и чл. 20 от
б) автобиография европейски обраЗакона за вътрешен одит в публичния зец;
сектор изисквания:
в) заверено от кандидата копие „Вярно
а) да са дееспособни лица;
с оригинала” от документи:
б) да не са осъждани за умишлено
– за придобитото образование;
престъпление от общ характер и да не
– за придобити допълнителни кваса лишени по съдебен ред от правото да лификации (ако кандидата притежава
заемат съответната длъжност;

О Б Я В Я В А:

допълнителни квалификации);
– удостоверяващи продължителността на професионалния опит (ако
кандидата притежава такъв);
г) декларация от кандидата по образец;
Документите следва да се подават в
срок от един месец, от датата на публикуване на обявлението, в сградата на
Община Дългопол, ул. „Г. Димитров”
№ 105, специалист „Човешки ресурси“
– всеки работен ден от 08:00 до 12:30
и от 13:30 до 17:00 часа.
При подаване на документите, кандидатите могат да се запознаят и с
примерна длъжностна характеристика
за длъжността.
5. Начин на провеждане на конкурсната процедура
5.1. Подборът ще се проведе на три
етапа:
а) първи етап – по документи;
б) втори етап – провеждане на писмен тест;
в) трети етап – провеждане на интервю-събеседване.
5.2. До участие до писмения тест ще се
допускат само лица, представили всички
необходими документи и отговарящи на
посочените изисквания за длъжността.
5.3. До участие до интервюто-събеседване ще се допускат само лица,
издържали успешно писмения тест.
6. Граници на основната месечна
заплата, определена за длъжността: от
420 лв. до 800 лв. (Съгласно Приложение
№ 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за
заплатите на служителите в държавната
администрация). При назначаване на
стажант-одитора размерът на индивидуалната му основна месечна заплата
да бъде определена съгласно чл. 9 от
Наредбата за заплатите на служителите
в държавната администрация.
7. Списъците и други съобщения във
връзка с провеждането на подбора да се
обявяват на официалната страница на
Община Дългопол (http://www.dalgopol.
org), в общински вестник „Дългопол,
вчера, днес и утре“ и на таблото в
Центъра за информация и услуги, с
административен адрес: гр. Дългопол,
ул. „Г. Димитров” № 132.
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Дългопол
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Приключи важен социален проект в община Дългопол

На 30.09.2017 г. приключи
проектът „Независим живот за
хората в неравностойно положение в община Дългопол”,
по Договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ BG 05M9OP0012.002-0056-C001 в размер на
499 252. 37 лв., по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”.
Целите на проекта бяха
преодоляване на социалната
изолация на хората в неравностойно положение чрез
предоставяне на различни
социални услуги за социално
включване в общността или
дома, както и подобряване
качеството на живот и на
достъпа до услуги за социално включване в отговор на
комплексните потребности,
включително и здравни, на
възрастни и деца с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване.
Целевите групи, включени
в проекта, бяха лица с трайни
увреждания с ограничение
или невъзможност за самообслужване в т.ч. и деца с
трайни увреждания, както и

възрастни хора над 65 г. с ограничение или невъзможност за
самообслужване.
В продължение на 23 месеца бяха предоставяни социални услуги „личен асистент”
и „домашен помощник” на
108 лица с различни видове
увреждания, вкючително и
деца и възрастни хора с невъзможност за самообслужване.
Оказвана им беше помощ
за лична хигиена, задоволяване на потребностите от
храна, поддържане на хигиена в жилищните
помещения, комунално-битови
услуги - закупуване на хранителни продукти
и лекарства, помощ и подкрепа
при опазване на
здравословното
състояние, социални контакти
и други.
Осигурена
беше и психологическа помощ
на потребителите. Ежемесечно
беше извършвано медицинско

обслужване по домовете от
медицинско лице за измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс,
температура), консултация
за спазване на хигиенно-диетичен режим, консултация
за предпазване от развитие
на декубитуси и при нужда
осъществяване на връзка с
личния лекар.
Бяха проведени индивидуални супервизии на социалните работници, назначени
по проекта. На срещите с
психолога бяха обсъждани
проблеми възникнали при

предоставянето на социалната услуга и лични проблеми.
За осигуряване на достъп
на хората с увреждания до
административните, културни
институции и за получаване на медицински услуги в
специализирано медицинско
заведение беше закупен и
специализиран автомобил с
рампа.
Във връзка с постановление на Министерски съвет №
137/05.07.2017 г. на 29.09.2017
г. кметът на община Дългопол
Георги Георгиев подписа споразумение между АСП и община Дългопол за продължаване
на предоставянето на социалните услуги по правилата на
операция „Независим живот”.
Бяха сключени нови договори
с потребителите на услуги
и социалните работници до
31.12.2017 г.
Във връзка с поетия ангажимент на Община Дългопол
за осигуряване на устойчивост на проект „Независим
живот за хората в неравностойно положение в община
Дългопол”, продължава извършваното на медицинско
обслужване по домовете от
медицинско лице.
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Втори международен проект
в СУ „Св. Климент Охридски“
От 4 септември т.г. стартира вторият за СУ „Свети
Климент Охридски“, а и за
община Дългопол, международен училищен проект
с договор №2017-1-DE03КА219-035614_2. Училището
е едно от 160-те училища в
България, които през 2017 г.
ще започнат работа по проекти на програмата “Еразъм
+” КД2 – проекти само между
училища. Темата на проекта
е „Равенство между половете
– да разнищим проблема“,
тема, станала популярна за
Евросъюза през последните
няколко години. Партньори
са училища от 4 държави
– Германия (гр. Карлсруе),
Великобритания (гр. Лондон),
Франция (гр. Страсбург) и
Швеция (гр. Вилхелмина).
Координатор на целия проект отново е Европейското
училище на Карлсруе, представлявано от Инес Ладехоф.
Това е вторият проект, по
който училището ще работи
с Инес Ладехоф, при това
е единственото, поканено
отново за партньор.
Спечелването на финансиране по “Еразъм +” е голям
успех както за училището,
така и за всички партньори,
тъй като зад проектната идея
стоят дълги часове труд,
размяна на десетки имейли,
проучвания на нагласите и
много версии на формуляра.
Но усилената работа тепърва предстои. Финансовата
подкрепа за СУ „Св. Климент
Охридски“ възлиза на 25 980
евро. Проектът е двугодишен
и трябва да приключи през
септември 2019 г. с одобряване на финалния отчет пред
ЦРЧР. В този период ще бъдат
реализирани 3 мобилности с
ученици в Германия, Англия
и Франция. Ще се състоят 2
транснационални срещи на
учители – първата в Швеция
на 25 октомври т.г., а втората
в България през октомври
2018 г. Екип по проекта са
учителите по чуждоезиково
обучение – Евгения Русева

(координатор), Стилияна Атанасова – Петрова и Даниела
Тодорова.
Предстои да бъде сформиран проектен клуб „Чуйте
нашите гласове отново“, в
който ще бъдат поканени
всички желаещи да работят
в партньорство с ученици от
други европейски държави.
Те ще разглеждат темата,
създавайки различни проектни продукти, като статии за
проектния вестник и уебсайт,
ще организират кампании, ще
правят проучвания и презентации по темата равенство
между половете, ще участват
в общи проектни дейности

със своите връстници. Това
ще им помогне да развият
творческото си мислене, да
усъвършенстват езиковите
си умения, да придобият
самочувствие на европейски
граждани и да учат, забавлявайки се. Клубът ще се
събира в определен ден от
седмицата, ще се работи и
онлайн.
Резултатите от проектните
дейности ще бъдат оповестявани публично, както и
условията за мобилност и
подбор на учениците, които
ще участват в тях. Критериите за подбор ще бъдат
безкомпромисни: езикова
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подготовка, комуникативни
умения и най-вече активност
в клубните дейности. Участието в клуба не гарантира пътуване в чужбина, тъй броят на
участниците е регламентиран
(общо 22), но работата със
сигурност ще допринесе за
развитието им като млади
европейци.
По време на първите клубни занятия, учениците се
запознаха с проекта, избраха
му име и лого и изготвиха картички с български носии. Тези
картички ще бъдат връчени
на партньорите по време на
първата транснационална
среща на учителите.

Спечелихме награди от детски
музикален фестивал във Варна

Деца от „1-Вокална група” при ЦПЛР - ОДК „Андрей
Германов” - гр. Дългопол, с
ръководител Нина Михайлова взеха участие в Третия
международен музикален
конкурс „ART STARS - Звезди на изкуството” – Варна.
Той се проведе от 4 до 10
септември 2017 г. Организатор бе Фондация „Звезди
на изкуството”, Inner Wheel
– България.
Талантът на нашите
деца, които взеха участие
в първа категория „Поп
пеене” – индивидуални
изпълнители, беше оценен
от журито. Стиляна Сан-

сарджъ и Надежда Ненова
получиха трета награда, а
Благовест – поощрителна
награда, всички в четвърта
възрастова група. Беше
даден диплом за принос
във вокалната педагогика
на Нина Михайлова.
Конкурсът, който се провежда за трета поредна

година, е с финанс овата подкрепа на община
Варна чрез Фонд
„Култура“ и „Варна – Европейска
младежка столица – 2017“. В него
взеха участие 250
изпълнители от
страната и чужбина, които
се състезаваха в три категории: поп, народно и класическо пеене. Конкурсът
е изключително успешен,
а участници в него са не
само от България, но и от
Молдова, Гърция,Турция и
Македония.
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Благотворителна акция в
помощ на Диана Христова

През последните месеци социалните медии в страна потърсиха помощ за крайно нуждаещата се Диана
Иванова от Варна. В прочувствено
писмо тя обяснява причината за
стартирането на благотворителното
набиране на средства. В писмото си
тя разказва: „Обръщам се към вас
с молба за помощ и съдействие.
Казвам се Диана Иванова Христова
на 30 г. от гр. Варна. Майка съм на
2 деца –дъщеря на 6 г. и син на 11
м. През месец юни тази година ме
диагностицираха с хемангиосарком
на десен глезен. Изключително рядък
и агресивен тумор. След двумесечно
обикаляне по различни болници и
професори, се оказа че в България
няма друг подобен случай и единственото, което могат да направят
тук, е ампутация на крайника без
идея за по-нататъшно лечение”.
От писмото става ясно, че са необходими 40 хил. евро, за да й бъдат
направени двете операции в Турция.
В тази връзка в община Дългопол
се проведоха няколко акции в тази
посока. Първата включи благотворителен концерт в НЧ “Н. Вапцаров”
в Дългопол с изпълнители от любителски колективи от общината под
наслов “Заедно за една майка”. На
благотворителна акция базар в с.
Аспарухово също бяха събрани средства, с които да бъде подпомогната
младата жена. А на 11 октомври се
проведе и благотворителен турнир
по борба в гр. Дългопол. В справедливата и хуманна кауза се включиха
Спортен клуб по борба “Станка Златева” - гр. Сливен, и Спортен клуб по
борба “Руен” от гр. Руен. Събраните
средства от проявите бяха внесени
по банковата сметка на Диди.
Като част от благотворителната
кампания се проведоха и футболни
срещи. Организирахме общинско
футболно първенство, а наградният
фонд за него и таксите за участие на
отборите бяха дарени за каузата. ФК
„Камчиец“ и ФК „Бозвелийско“ също
събраха средства на изиграния от
тях мач. Така постъпиха и на мача ФК
„Сини вир“ (с. Цонево) - ФК „Генерал
Киселово“, които също набираха
средства.

