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Кметът на община Дългопол
предлага законодателни промени

Кметът на община Дългопол Георги Георгиев отправи
предложение към законодателите – арендатори,
които не се издължават на
собствениците на земя,
да не получават субсидии.

Предложението е за промяна в някои от текстовете в
Закона за собствеността и
ползването на земеделските
земи при неговото обсъждане в Народното събрание.
В интервю за БНР кметът

изрази мнение, че в закона
има пропуск, защото ако
едрият арендатор е наел
държавни или общински
земи, той няма право да ги
обяви за подпомагане и да
получи субсидии за тях, ако

Грейна
коледната елха

не си е изплатил съответните такси, които дължи за
тях. Ако е наел обаче земята
от частно лице, може да не
му плаща и има право да
получава субсидии.
Следва на 2 стр.

Общината
ремонтира
пътната
инфраструктура

2 стр.

Общинският
съвет
заседава в
с. Боряна

3 стр.

На 8 декември градският
площад в Дългопол събра
жители и гости на града за
символичното запалване
светлините на коледната
елха от кмета на общината. Изкуствената коледна
елха бе поръчана от кмета
с цел да се пощади по едно
истинско дръвче за всяка
Коледа. Тя беше монтирана
за втора поредна година и
сега е с 2 метра по-висока
и достигна 8. Най-нетър-

пеливи бяха децата, които
бурно аплодираха включването на многобройните
лампички, които озариха
площада. Кметът поздрави
гражданите и им пожела весело предколедно настроение. За него се погрижиха
младежки танцов състав
„Ритми“ и фолклорна група
„Детелина“ към НЧ „Н. Й
Вапцаров – 1896 г.“, които
извиха кръшни хора около
елхата.

Уважаеми жители на община Дългопол,
Наближават Коледните и Новогодишни празници. Нека тяхната магия
влезе в дома Ви и донесе здраве, мир и
благодат! А Новата 2018 година да
бъде окрилена с повече надежда, радост
и любов!
С цялата си душа Ви желая весели
празници и щастлива Нова Година!
Георги Георгиев,
Кмет на община Дългопол
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Общината ремонтира
пътната инфраструктура

Със собствени средства община Дългопол извърши ремонтни
дейности на редица обекти. Подновена бе настилката на улицата
до кметството в с. Рояк, на улица

„Хр. Ботев“ в гр. Дългопол – от
околовръстния път до ул. „Георги
Димитров“, на улица „Гео Милев“ в
гр. Дългопол, участъка до Бабината
Вълкина чешма, входната пътна

артерия на с. Боряна и мантинелата на входния път за с. Медовец.
Възстановени бяха мантинелата
и парапетът на моста до „Сухото
дере“ – гр. Дългопол.

Мостът на Сухото дере

Улица „Христо Ботев“ в гр. Дългопол

Улица в с. Рояк

Бабината Вълкина чешма

Кметът на община Дългопол предлага законодателни промени

Продължение от 1 стр.
„Основният проблем е, че хората
гледат какво ще получат, а не гледат
как се разваля договорът. Когато
арендаторът е коректен – проблем
няма, но когато не е, стандартното
разваляне е три месеца след завършване на стопанската година, т.е.
собственикът на земята не получава
в най-лошия случай две ренти, т.е. за
две поредни години. А през това време
пък арендаторът, след комасацията,
може да очертае земите си и да получи за тях субсидии, без да е плащал.
В този чл.37, в който ние предлагаме
промяна, има 2 точки и пише така: В
споразумението участват ползватели,
които са изплатили задълженията си за

предходни стопански години, в стария
член е – за земите по чл. 37, ал. 2 и
за земите от Държавния и Общински
поземлен фонд, т.е. държавата и законът по някакъв начин са защитили
Държавния и Общинския поземлен
фонд. Ние предлагаме на Парламента
да разгледа и приеме тази поправка, че
ако не са изплатени дължимите наемни
вноски към физически и юридически
лица, арендаторът също няма право
да очертава тези ниви и съответно
да получава тези субсидии. Има пак
особеност – тъй като информацията
за платилите към държавата и общината рентни вноски се получават от
Общинска служба “Земеделие” – за
държавните, и от общината – за об-

щинския поземлен фонд. За частните
ние предлагаме да става с декларация
по образец, която ще се дава от Областната земеделска служба, като тук
вече и физическите, и юридическите
лица придобиват по-бързо законово
основание да въздействат върху нередовните арендатори. Това означава,
че за да има право един арендатор да
заяви земите си за субсидирани, той
трябва да е подал декларация, че е
изплатил всички дължими вноски към
частни лица, чиито земи е наел.”
Интервюто на кмета Георги Георгиев можете да чуете на страницата на
БНР: http://bnr.bg/horizont/post/100909259/
kmetove-predlagat-nekorektnitearendatorite-da-ne-poluchavat-subsidii]
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Общинският съвет заседава в с. Боряна

На 30 ноември т.г. в обновената зала на НЧ „Кирил
и Методий – 1927“ – с. Боряна, се проведе изнесена
сесия на Общински съвет
– Дългопол. Присъстваха
15 съветници, кметове на
кметства, общественици и

жители на селото. Съветът
възнамерява да продължи
тази практика, за да бъде
по-близо до хората от всяко
населено място в общината.
Това дава възможност на жителите на населените места
да се запознаят по-отблизо

Равносметка

с работата на общинските
съветници, да споделят
проблемите си и да предлагат решения за тяхното
решаване. Сесията започна
с поздравление към всички
присъстващи от групата за
автентичен фолклор към

Успешният туризъм се
нуждае от реклама и
добра инфраструктура
Общината има уникални
природни забележителности
и интересна история, които я
превръщат в привлекателна
туристическа дестинация.
Но за да се случи всичко
това, е необходимо повече популяризиране сред
туроператорските агенции
и подобряване на местната
инфраструктура. Това са
изводите, които направиха
студентите от направление
„Туризъм“ към катедра „Ико-

Кметът на община Дългопол Георги Георгиев представи отчета си за 2017 г. в селата Цонево, Партизани
и Медовец. Целта бе да се запознаят повече хора, които
не се имали възможност да присъстват на събранието
в гр. Дългопол. Кметът запозна присъстващите в селата с извършените от администрацията действия
през годината. Много от жителите на населените
места изказаха мненията си по свършената работа, а
други задаваха въпроси, които живо ги вълнуват. Бяха
направени и редица нови предложения.

читалището. Специален поздрав в знак на благодарност
поднесе и Петрана Йовева
– баба на Дияна, за чиято
животоспасяваща операция
бе направена успешна дарителска кампания от жителите
на общината.

номика и организация на
туризма“ на Икономически
университет във Варна. На
кръгла маса под надслов
„Развитие на туризма в
община Дългопол“ те обобщиха впечатленията си
от посещенията, които осъществиха през последните
месеци. Сред гостите на
проявата бе кметът на общината Георги Георгиев и
Мария Христова – кмет на
село Аспарухово.
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Във връзка с чл.128, ал.2 от ЗУТ
Община Дългопол съобщава, че
в бр.94/24.11.2017 г. на Държавен
вестник е публикувано следното
обявление:
Община Дългопол, област Варна,
на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
- Парцеларен план за линеен обект
на техническата инфраструктура
извън границите на населените места за обект: “Нова ВЛ 400кV от п/ст
„Варна“ до п/ст „Бургас“. Подробният
устройствен план засяга поземлени
имоти както следва: по КВС на с.
Величково: ПИ 000008 (др. територия, заета от водни течения и водни
пл.) - собственост на МЗХ, ПИ 000207,
ПИ 000208 (територия на жп транспорта) – Министерство на транспорта, ПИ 001067, ПИ 001068, ПИ 001068
(отдалечена от водно течение предпазна дига) – МЗХ, ПИ 035020 (полски
път) – община Дългопол, ПИ 039008
(нива) – Райчо Янков Атанасов, ПИ
039014 (унищожена орна земя от
промишл. предприятия) – Държавен
поземлен фонд, ПИ 039021 (нива)
– Кирчо Генов Радев, ПИ 040035
(нива) – „ИСА-91-ИСА САЛИ” ЕТ, ПИ
040036 (нива) – Димитър Петров
Костов, ПИ 040045 (нива) – „ИСА-91ИСА САЛИ” ЕТ, ПИ 040047 (нива) –
Галина Кирчева Генова и Илия Кирчев Генов, ПИ 040060 (полски път)
– община Дългопол, ПИ 040077 (нива)
– Иванка Павлова Генова , ПИ 040078
(нива), ПИ 040079 (нива) – „Луда
Камчия” ЗК, ПИ 040080 (нива) – Георги Ат. Георгиев, ПИ 040081 (нива)
– Кирчо Генов Радев, ПИ 040082
(нива) – Горана Радева Стойчева, ПИ
040083 (нива) – „Луда Камчия” ЗК ,
ПИ 040084 (полски път) – община
Дългопол, ПИ 041011(нива) – Димо
Ат. Димов, ПИ 042002(нива) – Мехмед
Алиев Мехмедов, ПИ 042003(нива)
– Айше Исуф Мехмед , ПИ 042010
(нива) – Бахтишен Лютфи Али и
Ю с е и н А х м ед Гь оч с а л и , П И
042011(нива) – Анани Пейчев Харизанов, ПИ 042013(нива) – Александър Ат. Малинов, ПИ 042019 (нива)
– Добри Иванов Василев, ПИ 042020
(нива) – Иван Николов Иванов, ПИ
042021(нива) – Енчо Димитров Желев, ПИ 042022((нива) – Мийрем
Юмер Идриз, ПИ 042023(нива) –
„ И С М - 9 1 - И С А С А Л И ” Е Т, П И
042030(нива), ПИ 042031(нива) –
„АДМИРАЛ БГ” ООД, по КВС на с.
Цонево: ПИ 000036 (вътр. река) –
МООС, ПИ 000045 (местен път), ПИ

Съобщение

000048 (полски път), ПИ 000049
(полски път) – община Дългопол, ПИ
000054 (канал) – МЗГ-ХМС, ПИ
000060 (канал) – МЗГ-ХМС, ПИ
000061 (канал) – МЗГ-ХМС, ПИ
000064 (полски път), ПИ 000091 (път
IV клас) – община Дългопол, ПИ
000188 (отдалечено от водно течение
предпазна дига) – МЗХ, ПИ 000190
(др. територия заета от водни течения
и водни пл.) – МЗХ, ПИ 017153 (нива)
– Жельо Иванов Манолов, ПИ 017154
(нива) – Шидер Стоянов Шидеров,
ПИ 017157 (нива) – Григор Христов
Пешев и Калина Георгиева Жекова,
ПИ 017168 (нива) – Любомир Николов
Демирев, ПИ 017169 (нива) – Косю
Николов Демирев, ПИ 017174 (нива)
– Иван Христов Чобанов, ПИ 017175
(нива) – Гергина Шидерова Тодорова,
ПИ 017201 (полски път) – община
Дългопол, ПИ 018099 (нива) – „Луда
Камчия” ЗПК, ПИ 019008 (нива) –
Павел Дончев Тодоров и Калина
Георгиева Жекова, ПИ 019009 (нива)
– Васил Славов Василев, ПИ 019033
(нива) – Никола Атанасов Киряков,
ПИ 019034 (нива) – Христо Божков
Пенев, ПИ 019040(нива) – Георги
Георгиев Вичев, ПИ 019041 (нива)
– Марийка Атанасова Веселинова,
ПИ 019043 (нива) – Даниела Димитрова Танева, ПИ 019045 (нива) –
Иван Стоянов Бакаливанов, ПИ
019046 (нива) – „АДМИРАЛ БГ” ООД,
ПИ 019047 (нива) – Росица Георгиева
Петрова, ПИ 019048 (нива) – Росица
Георгиева Петрова, ПИ 019055 (нива)
– „ИСА-91-ИСА САЛИ” ЕТ, ПИ 019056
(нива) – Иван Петров Иванов, ПИ
030010 (изоставена орна земя) –
З е м и п о ч л . 1 9 от ЗС П З З , П И
030011(изоставена орна земя) – „Агрокамчия” ООД, ПИ 030012 (изоставена орна земя) – Ебазер Кадиров
Шабанов, ПИ 030019 (полски път) –
община Дългопол, ПИ 030101 (полски
път) – община Дългопол, ПИ 031016
(нива) – Георги Христов Арнаудов,
ПИ 031017 (нива) – „Агрокамчия”
ООД, ПИ 031032 (нива) – „Ромфарм
Компани” ООД, ПИ 031033 (нива) –
Крум Златков Кръстев, ПИ 031053
(нива) – Стаменко Михалков Гьошев,
ПИ 031054 (нива) – Бойко Владимиров Дамянов, ПИ 031055 (нива) –
Анатолий Георгиев Ангелов, ПИ
031063 (полски път) – община Дългопол, ПИ 032004 (полски път) – община Дългопол, ПИ 032006 (нива)
– „АДМИРАЛ БГ” ООД, ПИ 032007
(нива) – Желязко Тодоров Костов, ПИ
036005 (нива) – Никола Маринов

Панайотов, ПИ 036006 (изоставена
орна земя) – Училище „Хр. Ботев” –с.
Яврово, ПИ 036016 (нива) – Господин
Манолов Кайряков, ПИ 036017 (нива)
– Жеко Гочев Петров и Калина Георгиева Жекова, ПИ 036018 (нива) –
„АДМИРАЛ БГ” ООД, ПИ 036019
(нива) – „СТАВЕН” ООД, ПИ 036020
(нива) – Тоню Георгиев Тонев, ПИ
038021(нива) – Янко Стоянов Димитров, ПИ 036026 (полски път), ПИ
036027 (полски път) – община Дългопол, ПИ 038004 (изоставена орна
земя) – Златко Божилов Спасов, ПИ
036013 (полски път) – община Дългопол, ПИ 038014 (пасище, мера ) –
земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, ПИ 038015
(изоставена орна земя) – „ТЕРРА
ДОМУС” ЕООД, ПИ 038016 (изоставена орна земя) – „ТЕРРА ДОМУС”
ЕООД, ПИ 039010 (нива) – Георги
Христов Арнаудов, ПИ 039019 (нива)
– Ради Георгиев Василев, ПИ 039020
(нива) – „АГРОКАМЧИЯ” ООД, ПИ
039021 (нива) – Емил Руменов Енчев,
ПИ 039022 (изоставена орна земя)
– Георги Жеков Бъчваров и Бисер
Георгиев Бъчваров, ПИ 039023 (нива)
– Карамфила Георгиева Христова,
ПИ 039024 (нива) – „АГРОКАМЧИЯ”
ООД, ПИ 039031 (нива) – Димитър
Петров Витанов, ПИ 039032 (нива)
– Георги Иванов Ненов, ПИ 039033
(нива) – „ОМЕГА АГРО ИВЕСТ” ЕАД,
ПИ 039034 (нива) – Димитър Железов
Димов, ПИ 039035 (нива) – Господин
Манолов Кайряков, ПИ 039036 (нива)
– Стоян Гочев Дянков, ПИ 039037
(нива) – „РОМФАРМ КОМПАНИ” ООД,
ПИ 039043 (изоставена орна земя)
– Марин Маринов Панайтов, ПИ
039044 (изоставена орна земя) – Борис Иванов Стайков, ПИ 039045
(изоставена орна земя) – Петър Димитров Германов, ПИ 039046 (изоставена орна земя) – Георги Димитров
Германов, ПИ 039049 (изоставена
орна земя) – Петър Канев Димов, ПИ
039050 (изоставена орна земя) – Магдалена Недялкова Янкова, ПИ
039051 (изоставена орна земя) – „АДМИРАЛ БГ” ООД, ПИ 039056 (изоставена орна земя) – „АГРОКАМЧИЯ”
ООД, ПИ 039060 (полски път), ПИ
039061 (полски път) – община Дългопол, ПИ 040030 (изоставена орна
земя) – „АГРОКАМЧИЯ” ООД, ПИ
040031 (изоставена орна земя) – Марин Илиев Киров, ПИ 040032 (изоставена орна земя) – Даниела Димитрова Танева, ПИ 040033 (изоставена
орна земя) – Иван Милков Каров, ПИ
040034 (изоставена орна земя) – Га-
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лина Недялкова Смитс, ПИ 040035
(нива) – Пене Стоилов Станков, ПИ
600002 (полски път) – община Дългопол, ПИ 600003 (канал) – МЗХ-ХМС,
ПИ 600004 (канал) – МЗХ-ХМС, ПИ
600006 (полски път) – община Дългопол, ПИ 600008 (канал) – МЗХ-ХМС,
ПИ 600009 (полски път), ПИ 600019
(път IV клас), ПИ 600062 (полски път)
– община Дългопол, ПИ 600064 (канал) – МЗХ-ХМС, ПИ 600109 (широколистни дървесни видове) – МЗГ-ДЛ,
ПИ 600117 (полски път) – община
Дългопол, ПИ 600163 (канал) – МЗХХМС, ПИ 600167 (полски път), ПИ
600170 (полски път), ПИ 600249 (полски път) – община Дългопол, ПИ
600283 (изоставена територия за
трайни насаждения) – земи по чл.19
от ЗСПЗЗ, ПИ 601015 (нива) – АДВАНС ТЕРАФОНД-АДСИЦ, ПИ 601019
(нива) – Атанас Добрев Добрев, ПИ
601020 (нива) – Бона Лечева Димитрова, ПИ 601021 (нива) – Янка Лечева Люцканова, ПИ 601022 (нива) –
Атанас Друмев Атанасов и Димитричка Друмева Атанасова, ПИ 601023
(нива) – АДВАНС ТЕРАФОНД-АДСИЦ,
ПИ 601024 (нива) – Михна Ат. Нейчева, ПИ 601025 (нива) – Върба Милева
Неделчева, Милю Радев Атанасов,
Атанас Радев Атанасов и Керанка
Радева Кръстева, ПИ 609007 (нива)
– Атанасов Друмев Атанасов и Любка
Станоева Шекерджиева, ПИ 609008
(нива) – Косте Атанасов Величков, ПИ
609009 (нива) – Костадин Георгиев
Костадинов, ПИ 609010 (нива) – Иван
Митев Манолов, ПИ 609011 (нива) –
Йордан Тодоров Кушев, ПИ 609012
(нива) – Гинка Чернева Йорданова,
ПИ 609013 (нива) – „АГРОКАМЧИЯ”
ООД, ПИ 609015 (нива) – Димитър
Николов Димитров, ПИ 609016 (нива)
– Магдалена Недялкова Янкова, ПИ
609018 (нива) – Стоян Стоянов Карабашев, ПИ 609019 (нива) – Стоянка
Петрова Трайкова, ПИ 609020 (нива)
– Георги Христов Арнаудов, ПИ 609021
(нива) – „ОМЕГА АГРО ИВЕСТ” ЕАД,
ПИ 609023 (нива) – „АДМИРАЛ БГ”
ООД, ПИ 609024 (нива) – Георги Маринов Панайотов, ПИ 609025 (нива)
– Тодор Киров Ганчев, ПИ 609026
(нива) – Митра Гочева Калъчева, ПИ
609034 (нива) – „ИСМ 91-ИСА САЛИ”
ЕТ, ПИ 609079 (полски път) – община
Дългопол, ПИ 609080 (нива) – „ОМЕГА АГРО ИВЕСТ” ЕАД, ПИ 609081
(нива) – Веселин Илиев Желев, ПИ
609082 (нива) – „АДМИРАЛ БГ” ООД,
ПИ 610125 (нива) – „РОСАГРОФОНД”
ООД, ПИ 610126 (нива) – „РОСАГРОФОНД” ООД, ПИ 615014 (нива) – Георги Трендафилов Георгиев, ПИ
615015 (нива) – Петър Иванов Иванов,

ПИ 615017 (нива) – Господин Георгиев Темелков, ПИ 615018 (нива) – Васил Атанасов Славов, ПИ 615019
(нива) – Христо Атанасов Демиров,
ПИ 615035 (нива) – Даниела Димитрова Танева, ПИ 615036 (нива) –
„ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ” ЕАД, ПИ
615037 (нива) – Петко Илиев Орнички,
ПИ 615088 (полски път) – Община
Дългопол, ПИ 615098 (Нива) – Йорданка Станкова Паунова, ПИ 615099
(нива) – Данаила Димитрова Танева,
по КВС на с. Дебелец: ПИ 000041
(полски път), ПИ 000053 (полски път),
ПИ 00123 (полски път) - Община Дългопол, ПИ 000101 (пасище, мера) –
земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, ПИ 000102
(пасище с храсти) - земи по чл.19 от
ЗСПЗЗ, ПИ 00130 (изоставена територия за трайни насаждения) - земи
по чл.19 от ЗСПЗЗ, ПИ 00134 (изоставена територия за трайни насаждения
) - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, ПИ 000136
(изоставена орна земя) – „АНАКС”
ООД, ПИ 000283 (вътр. река) - МООС,
ПИ 000285 (вътр. река) - МООС, ПИ
000288 (изоставена територия за за
трайни насаждения) - земи по чл.19
от ЗСПЗЗ, ПИ 000313 (път IV клас) –
община, ПИ 000315 (път IV) - община,
ПИ 011007 (нива) - Ахмед Той Ахмедов, ПИ 011008 (нива) - Юзеир Мехмедов Османов, ПИ 011009 (нива) - Сали
Рюстемов Еминов, ПИ 011039 (нива)
– „АНАКС” ООД, ПИ 016001 (овощни
насаждения /терсасирани/) –Демир
Георгиев Алексиев, ПИ 016002 (овощни насаждения /терсасирани/) - Куцар
Роев Куцаров, ПИ 016016 (пасище,
мера) - Държавен поземлен фонд, ПИ
017002 (нива) - Асан Юмер Юсеин,
ПИ 017014 (нива) - земи по чл.19 от
ЗСПЗЗ, ПИ 017015 (нива) - Вичо Илиев Стоянов, ПИ 018005 (нива) Консатнтин Петров Желев, ПИ 018006 (нива)
- Константин Петров Желев, ПИ
100002 (широкол. дърв. видове) - ДГФ,
ПИ 100699 (голина) - ДГФ, ПИ 100704
(широкол. дърв. видове) - ДГФ, ПИ
100708 (широкол. дърв. видове) - ДГФ,
ПИ 100723 (широкол. дърв. видове)
- ДГФ, ПИ 100725 (широкол. дърв.
видове) - ДГФ, ПИ 100726 (широкол.
дърв. видове) - ДГФ, ПИ 100729 (горски път) – ДФ „Земеделие”, ПИ 100733
(широкол. дърв. видове) - ДГФ, ПИ
100737 (широкол. дърв. видове) - ДГФ,
ПИ 100772 (широкол. дърв. видове)
- ДГФ, ПИ 100774 (широкол. дървесни
видове) - ДГФ, ПИ 100776 (широкол.
дървесни видове) - ДГФ, ПИ 100778
(широкол. дървесни видове) - ДГФ,
ПИ 100782 (широкол. дървесни видове) - ДГФ, ПИ 100831(широкол. дърв.
видове) - ДГФ, ПИ 100832 (широколистни дърв. видове) - ДГФ, ПИ 100836
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(широколистни дърв. видове) - ДГФ,
ПИ 100842 (горски път) - ДГФ, ПИ
100843 (широкол. дърв. видове) - ДГФ,
ПИ 100847 (широкол. дърв. видове)
- ДГФ, ПИ 100921 (широкол. дърв.
видове) - ДГФ, ПИ 100933 (широкол.
дърв. видове) - ДГФ, ПИ 100936 (дере,
овраг, яма) - ДГФ, ПИ 100937 (широкол. дърв. видове) - ДГФ, ПИ 100942
(широкол. дърв. видове) - ДГФ, ПИ
100944 (широкол. дърв. видове) –
ДГФ, ПИ 100945 (широкол. дърв. видове) - ДГФ, ПИ 100946 (широкол.
дърв. видове) - ДГФ, ПИ 100947
(широкол. дърв. видове) - ДГФ, ПИ
100961 (широкол. дърв. видове) - ДГФ,
ПИ 101348 (широкол. дърв. видове)
- ДГФ, ПИ 101351 (горски път) - ДГФ,
ПИ 101352 (голина) - ДГФ, ПИ 101354
(широкол. дърв. видове) - ДГФ, ПИ
101355 (широкол. дърв. видове) - ДГФ,
ПИ 101356 (широкол. дърв. видове)
- ДГФ, ПИ 101379 (широкол. дърв.
видове) - ДГФ, ПИ 101386 (широкол.
дърв. видове) - ДГФ, ПИ 101396 (горски път) - ДГФ, ПИ 101398 (широкол.
дърв. видове) - ДГФ, ПИ 101401 (широкол. дърв. видове) - ДГФ, ПИ 101402
(широкол. дърв. видове) - ДГФ, ПИ
101408 (широколистни дърв. видове)
- ДГФ, ПИ 101412 (широкол. дърв.
видове) - ДГФ, ПИ 101413 (широкол.
дърве. видове) - ДГФ, ПИ 101415
(широкол. дърв. видове) - ДГФ, ПИ
101419 (широколистни дърв. видове)ДГФ, ПИ 101420 (нелесопригодна
голина) - ДГФ, ПИ 101434 (широкол.
дърв. видове) - ДГФ, ПИ 101436 (широкол. дърв. видове) - ДГФ, ПИ 101438
(широкол. дърв. видове) - ДГФ,
ПИ101439 (широкол. дърв. видове) ДГФ, ПИ 101453 (широкол. дърв. видове) - ДГФ, ПИ 101463 (широкол.
дърв. видове) - ДГФ, ПИ 101697
(широкол. дърв. видове) - ДГФ, ПИ
115012 (иглолистнии дърв. видове) Марин Маринов Стоянов, ПИ 115013
(иглолистнии дърв. видове) – Арун
Вейсел Ибрям, ПИ 115014 (иглолистни дърв. видове) - Исуф Алиев Исуфовв, ПИ 115015 (иглолистнии дърв.
видове) - Рюстем Сеидов Ьь, ПИ
115016 (иглолистнии дърв. видове) Юсен Камбур Ахмедовв, ПИ 115017(иглолистнии дърв. видове) - Мехмед
Юсеин Чаировв, ПИ 117002 (широколистни дърв. видове) - Алекси Русев
Алесков, ПИ 117003 (широкол. дърв.
видове) - Обретен Димитров Петков.
На основание чл.128, ал.5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването
в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания
по проекта до общинска администрация Дългопол.
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Решения на Общински съвет - Дългопол

ПРОТОКОЛ №34
от заседание на Общински
съвет – Дългопол, 30.11.2017 г.
РЕШЕНИЕ 34-1
Дава съгласие за внасяне на предложение пред Министерски съвет за
отпускане на персонална пенсия на
Камелия Петрова Кръстева с адрес:
гр. Дългопол, ул. „Г. Бенковски” 29.
РЕШЕНИЕ 34-2
1. Общински съвет – Дългопол
приема актуализация на културен
календар на Община Дългопол за
2017 г. съгласно Приложение № 1.
2. Упълномощава и задължава
Кмета на Община Дългопол да предприеме законосъобразни мерки за
изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 34-3
1. Дава съгласие на кмета на Община Дългопол да започне процедура
по реда на чл.25, ал.1 от Наредба №
7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера
на обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на отпадъци в РИОСВ-Варна за освобождаване събраните средства по
реда на чл. 20 от същата Наредба.
Община Дългопол самостоятелно
започва да третира отпадъците си
от 01.12.2017г. в инсталацията на
„ЕКОИНВЕСТ АСЕТС” АД, с. Езерово,
общ. Белослав, стриктно спазвайки
приоритетният ред (йерархия) за
управление на отпадъците съгласно
чл. 6, ал. 1 ЗУО, исканите средства
да се използват за финансиране дейности по предварително третиране и
оползотворяване на битови отпадъци
в т.ч. рециклиране образувани на
територията на община Дългопол,
обезпечаващи функционирането на
общинските системи за управление
на отпадъците от територията на
община Дългопол.
2. Дава съгласие натрупаните
отчисления по чл.64 от Закона за
управление на отпадъците, в размер
на 226 043,38 хил. лв., да бъдат
разходвани за финансиране дейности по предварително третиране и
оползотворяване на битови отпадъци
в т.ч. рециклиране обезпечаващо
функционирането на общинската
система за управление на отпадъците от територията на Община
Дългопол.
3. Възлага на кмета на общината
да предприеме всички необходими
действия по изпълнение на настоящото решение.
РЕШЕНИЕ 34-4

1. Одобрява план-сметка за разходите по събиране, извозване,
обезвреждане на битовите отпадъци
в депа или други съоръжения и за
поддържане чистота на териториите
за обществено ползване за 2018
година в размер на 484 818 лева, и
по видове услуги съгласно Приложение № 1.
2. Дава право на кмета на общината недостига формиран между
очакваните приходи от такса битови
отпадъци и необходимите разходи за
дейностите по събиране, извозване,
обезвреждане на битовите отпадъци
в депа или други съоръжения и за
поддържане чистота на териториите
за обществено ползване на територията на община Дългопол за 2018г.
да се поеме от други собствени приходи на Община Дългопол в размер
до 200 000 лв.
РЕШЕНИЕ 34-5
Общински съвет – Дългопол приема Програма за опазване околната
среда на Община Дългопол 2017
– 2020 г.
РЕШЕНИЕ 34-6
1. Приема актуализираната капиталова програма по функции и източници на финансиране към 30.11.2017
г., съгласно Приложението.
2. Възлага на Кмета на Община
Дългопол да извърши необходимите
действия свързани с изпълнението
на т.1 от Решението.
РЕШЕНИЕ 34-7
I. Променя и допълва Програмата за управление и разпореждане
с имоти, общинска собственост за
2017г., както следва:
1. Създава нова т. 5.3 – Отдаване
под наем за стопанските 2017/2018г.,
2018/2019г. и 2019/2020г. чрез публичен търг с явно наддаване при
начална тръжна цена от 55.00 лева за
един декар на следните земеделски
имоти, стопанисвани и управлявани
от Община Дългопол на основание

чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ: (виж таблицата)
2. На основание чл. 24а, ал. 9 от
ЗСПЗЗ при сключване на договорите
за наем за имоти, които изцяло или
частично не попадат в актуалния към
датата на подписване на договора
специализиран слой по чл. 5, ал. 2
от Наредба № 2 от 17 февруари 2015
г. за критериите за допустимост на
земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане
на площ, не се дължи заплащане
на наемна цена за една стопанска
година от сключването на договора.
3. Спечелите процедурите участници да заплатят гаранция за изпълнение в размер на достигнатата
наемна годишна цена преди сключване на договорите. Гаранцията да
бъде възстановена след изтичане
срока на договорите.
II. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички законосъобразни действия по изпълнение на
Решението.
РЕШЕНИЕ 34-8
1. Дава съгласие да бъдат предоставени под наем за стопанската 2017/2018г. полски пътища
- собственост на Община Дългопол,
попадащи в масивите за ползване
на земеделски земи в землищата на общината на потенциални
ползватели, подробно описани в
Приложения 1, неразделна част от
Заповеди на Директора на Областна
дирекция „Земеделие” Варна с номера №№ РД 17-17-127/02.10.2017г.,
РД 1 7 - 1 7 - 1 2 8 / 0 2 . 1 0 . 2 0 1 7 г. ,
РД 1 7 - 1 7 - 1 2 9 / 0 6 . 1 0 . 2 0 1 7 г. ,
РД 1 7 - 1 7 - 1 3 0 / 0 6 . 1 0 . 2 0 1 7 г. ,
РД 1 7 - 1 7 - 1 3 1 / 0 6 . 1 0 . 2 0 1 7 г. ,
РД 1 7 - 1 7 - 1 3 2 / 0 2 . 1 0 . 2 0 1 7 г. ,
РД 1 7 - 1 7 - 1 3 3 / 0 6 . 1 0 . 2 0 1 7 г. ,
РД 1 7 - 1 7 - 1 3 4 / 0 6 . 1 0 . 2 0 1 7 г. ,
РД 1 7 - 1 7 - 1 3 5 / 0 6 . 1 0 . 2 0 1 7 г. ,
РД 1 7 - 1 7 - 1 3 6 / 0 2 . 1 0 . 2 0 1 7 г. ,
РД 17-17-137/02.10.2017г., РД

землище

имот №

площ/
дка

НТП

местност

АОС № и дата

Медовец

022116

2.258

Нива

АЧАКЛЪК

1293/12.08.2014г.

Цонево

029035

0.511

Изоставена нива

ОЧУКЛУА

710/03.10.2013г.

Цонево

046006

4.210

Нива

МАНДРА
АЛТА

741/07.10.2013г.

Цонево

046012

2.530

Нива

МАНДРА
АЛТА

742/07.10.2013г.

Цонево

046015

1.311

Нива

МАНДРА
АЛТА

744/07.10.2013г.

10.820
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Танцов състав „Ченгенско хорце“
отпразнува своя втори рожден ден

Съставът започва своята дейност
през 2015 г. по инициатива на младия
танцьор и хореограф Росен Русев,
играл в националния фолклорен
ансамбъл „Българе“, и група млади
ентусиасти от с. Аспарухово. Първите
репетиции започват в читалището
с около 15 човека, а днес броят им
достига 40. От създаването си до
днес съставът е не само неизменна
част от всички празници в общината, но и участник в много прегледи
и фестивали в страната. През 2016
г., още с първото си участие, печели
второ място на Националния фол-

клорен фестивал в с. Царевец, община Свищов. Следват специалната
награда на кмета във фолклорния
фестивал „От Дунав до Балкана“
– Борово 2016 г., първа награда в
Националния конкурс надиграване
„Златна гега“ – Котел 2017 г., първо
място в Международния фолклорен
фестивал „Несебърски накит“ – 2017
г. и отново призово място във фолклорния фестивал Борово – 2017 г ,
но този път – първо.
Сега съставът се събира два пъти
седмично, като част от участниците в
него пътуват от Дългопол до с. Аспа-

рухово, където се провеждат репетициите. Радостно е, че в състава има
достатъчно мъже, което е проблем
за много любителски състави днес.
Единственото, от което съставът се
нуждае, е носии, които не могат да си
закупят, тъй като сумата за тяхната
изработка е непосилна за танцьорите. Да се надяваме, че ще се намерят
ценители на българския фолклор,
които ще подпомогнат решаването
на този проблем за състава. Ще се
радваме успехите да се множат, а
публиката да остава доволна от
изиграните български народни танци.

1 7 - 1 7 - 1 3 8 / 0 2 . 1 0 . 2 0 1 7 г. , РД
17-17-139/02.10.2017г., РД 171 7 - 1 4 0 / 0 6 . 1 0 . 2 0 1 7 г. , РД 1 7 1 7 - 1 4 1 / 0 2 . 1 0 . 2 0 1 7 г. , РД 1 7 17-142/02.10.2017г. и РД 17-17143/02.10.2017г.
2. Определя размер на годишна
наемна цена на декар за предоставяне на полски пътища, собственост
на Община Дългопол, съгласно Списък на землищата на територията
на Община Дългопол с определено
средно годишно рентно плащане
за ползване на земеделски земи за
стопанската 2017/2018г., съставен
от комисия, назначена със Заповед № РД 17-10-77/20.02.2017г. на
Директора на Областна дирекция
„Земеделие” Варна.
3. Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурява достъп до имотите, декларирани

и заявени за ползване в реални
граници съгласно разпоредбите на
ЗСПЗЗ.
4. Упълномощава Кмета на общината и го задължава да извърши необходимите действия по изпълнение
на Решението.
РЕШЕНИЕ 34-9-1
1. Дава съгласие за извеждане
от експлоатация и ликвидиране на
„Язовир Дългопол” с номер на АОС
442, находящ се в землището на град
Дългопол, Община Дългопол, Област
Варна, ЕКНМ-24565, масив 0, парцел
821 - водоем с площ 40.844дка.
2. Упълномощава кмета на община Дългопол да предприеме всички
законови действия , свързани с
извеждането от експлоатация и
ликвидиране на „Язовир Дългопол”
с номер на АОС 442, находящ се в
землището на град Дългопол, Общи-

на Дългопол, Област Варна, ЕКНМ24565, масив 0, парцел 821- водоем
с площ 40.844дка.
РЕШЕНИЕ 34-9-2
1. Дава съгласие за извеждане
от експлоатация и ликвидиране на
„Язовир Камен дял-1” с номер на
АОС 443, находящ се в землището на
село Камен дял, Община Дългопол,
Област Варна, ЕКНМ-35777, масив 0,
парцел 181 - водоем с площ 2.609дка.
2. Упълномощава кмета на община Дългопол да предприеме всички
законови действия , свързани с
извеждането от експлоатация и
ликвидиране на „Язовир Камен дял1” с номер на АОС 443, находящ се
в землището на село Камен дял,
Община Дългопол, Област Варна,
ЕКНМ- 35777, масив 0, парцел 181водоем с площ 2.609дка.
Следва
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Веселин Янакиев, кмет на с. Камен дял:

Нуждаем се от съвременна
спортна площадка в селото

Веселин Атанасов Янакиев е роден е през 1955 г. в с. Партизани. Учи
в Провадия за електромонтьор. През годините работи в сферата на
автотранспорта. Две от тях е в Коми АСССР. На кметския стол е от
1995 г., вече 6-и мандат.
- Колко жители има в с. Камен дял,
г-н Янакиев?
- В нашето село живеят 235 души.
Имаме доста млади семeйства с деца.
Тук над 90% от населението е от цигански
произход.
- А кои са най-големите проблеми на
хората в селото, с които се справяте
през годините?
- Като най-съществен проблем при нас
е безработицата. Помня първите години
на демократичните промени. Те бяха наистина много трудни. Тогава програмите
за временна заетост помагаха, но не бяха
достатъчни. Тук бързо приехме плана за
земеразделяне и започнахме работа по
терен, предоставен ни от държавата за
обработка. Засяхме тютюн, който обработвахме с хората от временната заетост.
Трябваше да обучим хората на някаква
работа, която да им носи препитание.
Когато приключи програмата, някои от
жителите на селото се съгласиха да продължат обработката на земята. Поради
липса на достатъчно деца се наложи
да затворим и училището, и детската
градина. В училищния двор направихме
сушилни за събрания тютюн. Така 2 години се занимавахме с него. Изкупните цени
обаче се оказаха много ниски и хората
постепенно се отказаха да се занимават

с отглеждането на тази култура.
Ще припомня, че преди 1989 г. много
от жителите на селото работеха в Девня.
След като започнаха промените, много
от тях останаха без работа и потърсиха
препитание в други градове и дори в
други държави. Сега някои от тях работят
на обекти в Германия, Австрия, Белгия,
Холандия. Други се включват в сезонни
дейности.
В Камен дял имаме фирма, която изкупи доста земи и изгради овощни градини.
Отглежда череши, круши, праскови. Тя
обаче осигурява работа само на няколко
души от селото.
- Споменахте, че при вас има много
млади семейства, а къде учат децата
им, след като са закрити детската
градина и училището?
- Всяка сутрин децата от селото пътуват до други населени места и помагат
активно там училищата да не бъдат
закрити. При нас идват микробуси, които
ги отвеждат до Дългопол и с. Партизани. Хубаво е, че държавата е уредила
транспорта за тях.
- Децата е хубаво, че ги транспортирате, а за възрастните как стои този
въпрос? Имате ли подходящ транспорт до общинския център, който е
сравнително близо до селото?
- Преди време, докато имахме фелдшер, който идваше в селото, имахме
транспорт. Заради него микробус влизаше тук и се осъществяваше връзка.
След спиране на работата му обаче друг
транспорт нямаме. По мое предложение,
изискваме от новата транспортна схема
на общината поне 1 път в седмицата да
имаме транспорт, който да пътува от
и за Камен дял. Ще тръгва оттук и ще
преминава през Сладка вода, Боряна и
Дългопол. На обяд по обратния маршрут
ще се връща отново при нас в Камен дял.
В интерес на истината е, че тук нямаме
и много пътуващи. От тази година издействахме облекчение за безработните в
селото, които идват да се подписват в
кметството, вместо да ходят до Бюрото по
труда. Тук получават и своите обезщетения. Затова и повечето хора предпочитат
да пътуват със собствен транспорт или
чрез помощта на приятели.

- Пътната настилка в селото е в
окаяно състояние. Предвиждате ли
да бъдат заделени средства по капиталовата програма на общината за
ремонтни дейности?
- Миналата година изкърпихме дупките
по пътя от разклона до центъра на селото, но за съжаление, положената настилка в този участък пак бавно започва да се
руши. А тук, в селото, асфалт е полаган
по пътната инфраструктура през 1977 г.
Но останалата част от уличната мрежа
почти не се изкърпва. Доколкото зная, в
западните страни на всеки 7 години се
полага нов асфалт по улиците. При нас
обаче от време на време правим малки
кърпежи. Лошото е, че са разбити не
само улиците, но и тротоарната настилка.
Затова съм дал заявка до общината за
отпускане на средства по капиталовата
програма за ремонт на уличната инфраструктура.
- Преди да се положи тази настилка
обаче трябва да се оправи ВиК-системата. Правен ли е наскоро подобен
ремонт? Как стои въпросът с водоподаването в селото?
- Водопроводната система в селото
е изградена през 1962 г. За съжаление,
през последните 30 години не са правени ремонти. Водоизточникът, който
ни захранва с питейна вода, се намира
в местността Караджите. Тръбите преминават през гориста местност и често
дават дефекти. Всичко това води до
сериозни проблеми, но мога да кажа, че
специалистите от ВиК бързо ги отстраняват. Иначе в селото имаме естествени
водоизточници, които са на сравнително
по-голяма дълбочина – около 13-14 м.
Дори като атракция в центъра на селото
сме изградили чешма в ствола на едно
дърво.
- Какво е състоянието на елек-
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тропреносната система в селото?
Осветено ли е през тъмната част на
денонощието?
- Електропреносната мрежа е изградена също през 1962 г. Имаме 1 трафопост,
но системата бе обновена през тази
година. Електромерите бяха вдигнати в
горната част на стълбовете. Остава да
оправим и уличното осветление. 10 лампи от него бяха свалени от електропреносната фирма и ще се наложи да бъдат
поставени отново. Ще бъдат почистени
и клоните на дърветата, които пречат
на осветлението и на преминаващите
транспортни средства.
- Как стои въпросът със сметосъбирането и сметоизвозването в селото?
- Тук трябва да събират сметта поне 2
пъти в месеца. Опитваха се за известно
време да събират 1 път месечно, но това
съвсем не е достатъчно. Имахме на разположение 11 контейнера за събиране
на сметта, но сега разполагаме само с
4. Раздали сме индивидуални кофи за
смет, но някои от жителите на селото ги
прибраха и ги ползват за други цели. Надяваме, че с новата машина за събиране
на смет нещата ще се подобрят.
- Споменахте, че в селото има доста
млади хора. Имат ли време да спортуват и къде точно го правят?
- Някога се спортуваше в училищния
двор. Тук вече нямаме нито училище,
нито спортна площадка. Затова децата
днес играят предимно на улицата. Влизат
в двора на заключеното училище, което
е частна собственост, но е разграбено и
самата сграда опасно се руши. Някога
имахме селски стадион, но с реституционните промени в страната теренът
му бе превърнат в пасище, на което
собственик е държавата. По този начин
го загубихме.
Затова написах докладна, свързана с
бюджета на общината за 2018 г., в която
изисквам да се предвидят средства за
закупуване на терен, на който да се изгради спортна площадка. Имаме доста
деца, затова е редно да имаме и спортна
площадка. Тя може да бъде от комбиниран тип за игра на футбол, баскетбол
или волейбол. И така ще се избегнат в
бъдеще злополуки. Защото през летните
месеци, когато децата играят на улицата,
е опасно. Тук преминават леки коли, автобуси, селскостопанска техника. Иначе в
центъра на селото преди няколко години
изградихме детска площадка с люлки,
въртележка и пързалка. Тя е предназначена за най-малките.
- Имате ли проблеми с опазването
на обществения ред в селото?
- Засега при нас е спокойно. Е, има
периоди, когато стават някои междуличностни дрязги, които понякога прерастват и в родови. Знаете, емоциите

надделяват. Но след това нещата се
успокояват. Когато хората имат работа
не им остава време за караници и побоища. Затова пак ще кажа – сега нещата
са спокойни. На територията на селото
имаме 3 хранителни магазина и една
пивница. Хората пазаруват предимно
на версия и си правят сметката. Освен
това, в селото нямаме молитвени домове
нито за християни, нито за мюсюлмани.
Поддържаме добре гробищните паркове,
а през зимните месеци пътната настилка
се поддържа редовно до селото.
- Знаете ли каква е историята на
селото? Кой е поставил името му и
какво означава? Излезли ли са от тук
по-известни личности?
- Не зная откъде точно идва името на
селото, но си спомням, че преди тук е
имало предимно турско население. Затова името на селото се е наричало Кая
ардъ, (преведено на български вероятно
означава камен дял). Преди 3–4 години
при нас в селото дойдоха роднини на
някогашните изселници, които живеят в
Турция. А моят род някога пък се е пре-
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селил по тези земи от Лозенград, Турция.
Та хората, които ни гостуваха тогава, ни
помолиха да отнесат със себе си шепа
пръст, за да си спомнят, къде са живеели
техните родители. Носталгия.
Но има и още нещо интересно,
което бих споменал за известни личности, излезли от нашето село. Те
не са много известни у нас, но една
случка от 2015 г. много ни трогна. Тя
е свързана с Борис (Бени) и Елена
(Ени) Каярда, живели някога в нашето
село и свързани със строителството на
железопътната линия Комунари–Синдел. Явно са останали с прекрасни
спомени от хората в тези години от
живота си. В знак на благодарност към
тях и към нашия народ, че не предава
на унищожение евреите през Втората
световна война, дъщеря им Хая (Кая
) - известна американска скулпторка,
извайва прекрасната статуя „Духът”
и я дарява на българското МВнР. Хая
сега живее в САЩ. Дъщеря й Елен е
обещала в най-скоро време да доведе
своите родители в с. Камен дял.
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Спомени от близкото минало

Тази картичка е правена
по времето, когато Дългопол
беше все още селище от
градски тип. Зад градинката
с цветята се вижда тогавашния ресторант „Камчийска
долина“, а в съседство с него
на първия етаж, там където
сега е “Експрес банк”, беше
магазинът за хранителни
стоки. През 1962 г. там имаше няколко къщи. Те бяха
съборени набързо и започна
строежът на универсалния
магазин и ресторанта. За
кратко време се направи и
булевардът до гарата, до
която не можехме да стигнем без обувките ни да се
напълнят с кал. Там, където е градинката с цветята
– пламъци, имаше преди
паметник и чешма с няколко
чучура. Слизахме няколко
стъпала и чакахме ред, за
да си напълним бакърите.
Паметникът беше съборен,
запълниха местото с пръст
и се направи градинката,
която се вижда на снимката.
През 1964 г. магазинът
и ресторантът заработиха.
През 1965 г. в ресторантът
вече имаше и оркестър с
певица – Мария. През 1966
г. се проведе състезание по
баскетбол. Участваха около
100 човека от цялата страна.
Имаше и женски отбор. Спомням си, че играеше Маргарита

Славова – детска учителка.
По-късно, когато оркестърът на ресторанта си замина,
се сформира дългополски
оркестър, в който свиреха
Веско Танев и Йовчо Маринов. Певици бяха Йорданка
Стоянова (Корназка) и едно
момиче от с. Красимир –
Данчето. В ресторанта имаше гардероб. Бай Митьо
Ламбов беше гардеробиер
и носеше униформа с лампази. В ресторанта редовно
се правеха най-различни
празненства: сватби, 8 март,

Първа пролет, Нова година
и др. Организираха се от
Младежкия дом, на който
тогава беше директор Гинка Петкова. Мероприятията бяха добре подготвени,
имаше викторини, томболи
и др. неща и хората много
се забавляваха. Днес тези
неща вече не се правят, дали
телевизията ни се отрази с
тези сапунени сериали, дали
няма добри организатори,
не знам, но на хората им
липсват. Липсват и старите
общоградски забави, които

се правеха лятно време в
бирарията, която беше до
желeзопътната линия. През
1963 г. голямото наводнение
я отнесе и не се възстанови.
Има много неща, за които
може да се напише от онова
време и за които си спомняме с носталгия, защото хората бяха много по-задружни и
весели, но явно всяко нещо
с времето си. Не е лошо
обаче да си припомняме кое
как е изглеждало и как се е
правело тогава.
Калушка Василева

Общината подари коледен спектакъл на малчуганите

Община Дългопол направи коледен подарък на
децата от общината – безплатно
представление на
Драматично-кукления театър „Васил
Друмев” гр. Шумен.
На 16 декември те
гостуваха с постановката „Ще дойде
ли Дядо Коледа”.
Около 100 деца искрено се забавляваха с приказните
герои, а в края на
представлението
получиха и сладка
изненада – шоколад.
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Награди от престижни национални фестивали

На 21 октомври в Търговище се проведе шестото
издание на Национален
фолклорен фестивал за
любителски клубове по
танци „Джумалийско нади-

граване”. От 21 колектива,
участвали в конкурса,
КНТ “Ритми” при НЧ „Н.
Й. Вапцаров – 1896“ – гр.
Дългопол, с ръководител
Гинка Андонова, завоюва

трето място за хореографска разработка.
А на 17 ноември журито
в Созопол присъди първо
място в четвърта възрастова група за изпъл-

Отличиха рисунка на наша
ученичка в национален конкурс

Виктория Петрова Янкова от школата по приложно изкуство при
ЦПЛР – Общински детски комплекс
„А. Германов”, с ръководител Петя
Петрова, получи грамота и предметна
награда за участието си в Национален конкурс за детска рисунка „Не на

войната по пътищата”. Проявата бе
организирана по повод Световния ден
за възпоменание на жертвите на пътно-транспортни произшествия. Неин
инициатор бе община Симеоновград
и сдружението с нестопанска цел
„Стоп на войната по пътищата”.

нението на КНТ “Ритми”
– младежи, с ръководител
Гинка Андонова, в друг
национален фолклорен
конкурс – “Созополска
дъга” – 2017.

Учители се
обучават как
да се справят с
детската агресия

Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни проведе тридневно обучение на учители от община
Дългопол във връзка с борбата срещу
проявите на агресия и насилие сред
учениците. Присъстваха 18 учители от
всички училища в общината. Целта на
обучението бе да се подготвят учителите за превенция на детското агресивно
поведение и обучение на ученици по
подхода „Връстници обучават връстници“. Обучаващият запозна учителите
по темите: „Причините за възникване
на агресивното поведение”, „Управление на конфликти в училище”, „Детско
асертивно поведение и създаване
на учебни програми за обучение на
ученици в превенцията на агресивното поведение”. В края на срещата
присъстващите изразиха в оценъчните
формуляри своето удовлетворение от
получените знания и ползата от курса.
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Коледа в село Аспарухово

Коледният обичай и песните, които
го съпровождат, отдавна са загубили
първоначалния си смисъл на магически култ към слънцето. Въпреки това,
обредният цикъл от песни в с. Аспарухово е почти ненакърнен. В обичая
се отделят няколко момента. Срещу
Игнажден във всяко семейство се извършва обрядът „кадене”. Домакинът
слага върху лемежа огън и тамян и
прекадява добитъка в обора, а после
и трапезата. Смисълът е ясен – да е
здрав добитъкът, да има изобилие, да
е успешен трудът на орача.
На Бъдни вечер в камината се слагат големи дънери и тя не угасва цяла
нощ. Огънят прогонва злите духове от
дома, но той символизира и слънчевия
огън, който затопля земята, за да може
тя да роди. Най-интересен е обичаят
коледуване. В село Аспарухово обичаят е запазил славянското си име
„стананик”. На Никулден участниците искат разрешение от кмета и си
избират ръководител, също наречен
„стананик”. Той трябва да е женен
мъж, в неговата къща се събират и
подготвят песните. Срещу Коледа
няколко от коледарите са изпратени
от стананика из селото да „калесват”.
Калесаните се подготвят за посрещането на гости – вестители на плодородна година. След като църковната
камбана удари в 12 часа, коледарите
тръгват от изток на запад, по пътя на
изгряващото слънце и запяват песни
за новия възраждащ се живот и цялата обредност придобива смисъл на
едно пожелание за берекет, здраве
и щастие. Най-напред, преди да са
тръгнали по къщите момците пеят
за Добри, добрия юнак, когото тази
вечер са поканили с три бъклички – да
кръщава деца, да венчава млади и да
прощава невести. След като влязат
в къщата на стопанина, коледарите
се редят в две редици и пеят, като се
редуват – първо запява едната група,
после другата отпява. Още от вратата
момците възвестяват на стопанина,
че се е родил новия Бог. Този Господ
земеделските стопани отъждествяват
със своите аграрни представи:
Господ се роди, коладе ле,
тази вечер, коладе ле,
с бели ръце, сиренени.
Туй сирене есен се е брало,
есен се е брало, зиме се е яло.
На този господ му се агнят овцете, телят му се кравите, козят му се
козите. Той е стопанин, като всички

останали. На домакина на къщата се
пее песен за св. Георги, който тръгнал
да нагледа „зелено ниви, росно ливади”. По пътя срещнал три самодивски
синджира, които му обещават хамбар
жито, стадо овце и варел вино. Това
е пожеланието на коледарите към
стопанина за берекет в нивите, в
стадата и в лозята. Присъствието на
тази земеделска и пастирска песен
в коледния репертоар показва, че
зимните празници са прелюдия към
стопанската дейност през пролетта
на идващата година.
Темата за любовта е основна в
коледния цикъл. Любовно-женитбените мотиви са неразделна част от
обредната магичност, насочена към
осигуряване на плодородие. Във
всички песни,които се пеят на мома,
обект на изображение е нейната
необикновена хубост. Те имат ясно
изразен величален характер. В една от
песните слънцето се влюбва в мома и
не залязва, докато тя не покрие лицето
си. Друга мома пък има най-чудната
риза в целия свят, защото той се е
побрал върху нея:
Пазвата й - ясно слънцe.
Плещите й - ясен месец.
Полите й - дребни звезди.
Определена самобитност е заложена в песента за мома, чиято хубост
древният творец сравнява с познати
местни красоти:
Лицето й се белееше
като снега в Лепинто буче,
косата й се ветрееше,
като листа в Саров качул.

По достойнствата, които засвидетелства момъкът в ченгенските
песни, той не отстъпва на момата.
При описанието на юнака творецът е
използвал същата богата образност:
Огряло ми бяло зори,
то не било бяло зори най ми било добър юнак,
добър юнак с добра коня.
Този юнак се надбягва със „сур елена”, с ясното слънце и получава в дар
неговата сестра Ангелина. Домакинята
дарява коледарите с месо, кърпи,
пари. Най-големият дар, който те получават от момата, е „вит-превит кравай”.
Водачът на групата, обърнат с глава
на изток, като върти с две ръце кравая,
изрича дълга благословия, наречена
„молитва”. Тя представлява най-голямото пожелание към стопанина за
плодородие, добитък и челяд. Когато
всички къщи са обходени, момците се
събират в къщата на стананика. Тук до
Ивановден играят буйни хора в ритъма
на хороводни коледарски песни. С
древния обичай „дервиш” завършва
коледуването. Тази карнавална сватба
обикаля улиците, булката целува ръка
на старите хора, а по средата на шествието е дервишът – гърбав старец, с
дълга брада и мустаци, кожух и дървен
ятаган. Карнавалът вероятно също е
имал магическо предназначение – за
осигуряване на късмет и берекет, бил
е организиран в чест на бога-слънце,
който трябва да изпрати топлина, да
събуди спящите семена и животът да
продължава.
Румяна Казакова

