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Млади земеделци получават 25 000 евро по
Програмата за развитие на селските райони

25 земеделски производители, младежи и студенти
посетиха информационния
ден „Европа за младите
предприемачи“, организиран от Областния информационен център – Варна,
в град Дългопол. На събитието присъстваха също
така заместник-кметът на
общината Ганка Георгиева
и председателят на Общинския съвет Злати Златев. По
време на събитието бяха
представени подмярка 6.1
„Стартова помощ за млади
земеделски стопани“ ПРСР
2014 – 2020 г., възможности
по ОП „Развитие на човешките ресурси“, „Еразъм за

млади предприемачи” и
A.L.E.C.O. - новата европейска програма за младежко
предприемачество. Експер-
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тите от Центъра отговориха
на въпросите за кандидатстването чрез системата
ИСУН 2020. Споделен бе и

опит от земеделските производители, които вече реализират проекти по ПРСР.
Посещението в Дългопол бе част от пролетната
обиколка на експертите от
ОИЦ – Варна, във всички
общини в областта и има
за цел да запознае младите
предприемачи с актуалните
възможности за европейско
финансиране, подходящи
за стартиращ бизнес. Чрез
тези срещи се дават нови
възможности за безплатни консултации по теми,
свързани с европейското
финансиране на граждани, фирми, организации и
институции.

Уважаеми жители на община Дългопол, военнослужещи и ветерани от войните,
6 май е ден, в който засвидетелстваме своята
признателност и почит към всички български воини,
отдали живота си за свободата на Отечеството ни.
На този ден изразяваме и своята гордост и уважение
за труда и себеотрицанието на честните и доблестни
мъже и жени, които са в редовете на Българската
армия.
Честит празник на всички настоящи и бивши
военнослужещи!
Гергьовден открай време в българската народна
традиция се чества и като празник на животновъдите.
Да им е честит празникът и на тях!
Честит празник и на всички, които носят това славно име, и на нашия кмет, който има двоен празник
като именник и бивш офицер от българската армия.
Нека Свети Георги Победоносец да закриля всички
нас, да ни вдъхва сила и увереност по пътя ни напред.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ!

Злати Златев, Председател на ОбС - Дългопол
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Ученици издават вестник с помощта на
международната програма „Еразъм+“

Вече половин година членовете на
клуб „Чуйте нашите гласове отново”
към СУ „Свети Климент Охридски” в
Дългопол работят по проект на програма „Еразъм +“ КД 2 с номер на договор
2017-1-DE-KA219-035614_2 на тема
„Равенство между половете – да разнищим проблема”. През миналия месец
беше осъществен първият ученически
обмен. Участниците от клуба Николай
Божков от XIIа и Росен Рачев от XIа, с
ръководител Евгения Русева, бяха на
едноседмична визита в лондонското
частно училище „Нотинг Хил енд Ийлинг Хай Скул” – партньор по проекта.
Задачата беше доста трудна – да се
издаде вестник на проекта, в който да
бъдат включени материали, изготвени
от всички участници от партньорските
училища на Карлсруе (Германия),
Страсбург (Франция), Вилхелмина
(Швеция) и Лондон (Великобритания).
През първия ден от визитата беше
проведено обучение, като професионален репортер подготви учениците и
им обясни как да работят със специална програма за издатели. След това
вестникът беше разделен на секции
и разпределен между участниците,
като всеки работеше с партньори от
други държави по определена секция.
Нашите момчета доказаха, че неслучайно са избрани за тази мисия – те
се справиха чудесно, като истински
професионалисти. Факт е, че страниците, над които работиха заедно
с партньори от Швеция и Великобритания, бяха преместени в началото

на вестника, вместо на планираните
11-12, 13-14 страници. Българската
страна се представи с общо 9 материала, между които 2 есета, статия,
снимки, анкета, проучване относно
ролята на половете сред различните
поколения в семействата на участниците от България, репортаж за деня на
толерантността, проведен в училището
ни през месец ноември м.г., кръстословица и колаж. Авторският материал на
Николай заема едно от централните
места във вестника. Мнението на една
от най-младите участнички в клуба,
Пламена Петрова от VІІ а клас, също
беше избрано сред многото други есета
и поместено във вестника. В изготвянето на материалите са взели участие
всички участници в клуба. Те вложиха
усилия, креативност и знания. Разбира
се, на английски език – работния език
на проекта. Тъй като материалите бяха
наистина много и нямаше как всички да
бъдат поместени, беше взето решение
да се направи блог, в който да попаднат
всички неща, изготвени от учениците.
Блогът вече е факт.
Следващият етап от проекта е
мащабна проектна среща на партньорите в Германия. Участниците
ще се съберат в градче на име Бад

Либенцел, намиращо се близо до Карлсруе. Ще бъдат настанени в истински
замък, превърнат в младежки лагер!
Замъкът се намира сред живописната
планина Шварцвалд, а визитата е през
прекрасния месец май. Този път СУ
„Свети Климент Охридски” заминава
изцяло в женски състав. Ръководители
на групата са Евгения Русева и Стилияна Атанасова-Петрова, учители по
чужди езици. След проведен конкурс
и множество задачи, бяха излъчени
следните 10 участнички: Пламена
Петрова, Полина Тончева и Виктория
Михалева от VІІ а, Мишел Димитрова
и Йоанна Величкова от VІІІ а, Михаела
Михайлова, Десислава Стаматова и
София Мартинова от Х а, и Росица
Златева и Тони Василева от ХІ а. Те
ще се запознаят със своите връстници от другите 4 училища, ще бъдат
разделени на групи, като всяка група
ще работи върху проектните теми в
зависимост от своята насоченост – музика, изобразително изкуство, театър,
приложни науки. За тържественото
представяне готвим филм за именити
български жени, прославили родината
ни през годините – сред тях са Райна
Княгиня, Ивет Лалова, Лили Иванова,
Валя Балканска. Тъй като повечето от
момичетата пеят в хора за обработен
фолклор към училището с ръководител
Нина Андонова, ще има и изпълнение
на народна песен, с което смятаме да
омагьосаме публиката. Работи се и
върху презентация за България, която
да запознае партньорите ни с нашата
култура, традиции, история и кухня.
Момичетата се вълнуват за предстоящото пътуване, а то е съвсем
скоро – от 13 до 19 май. Самолетните
билети са закупени, документацията за
инспектората – готова. Всички осъзнават отговорността, която поемат – да
представят не само училището, но и
държавата си в чужбина. Проектът ще
допринесе за повишаване на мотивацията им за учене и усъвършенстване,
чрез междукултурно общуване, екипна
работа, провокиране на творческо
мислене, гражданска позиция, езикова
компетентност и развиване на презентационни умения. Това не е екскурзия,
а европейски проект, спечелен с много
труд, сериозна подготовка и поемане
на отговорности. За нас е чест да поставим името на нашия град до имена
като Лондон, Страсбург, Карлсруе и
Вилхелмина. Пожелайте ни успех!
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Великденски пoдаръци за
пенсионерите от общината
На Велики четвъртък от
Страстната седмица кметът на
община Дългопол Георги Георгиев посети пенсионерския клуб
“Здравец” в кв. „Изток“ на гр. Дългопол. Той участва в ритуалното
боядисване на великденските
яйца и подари нов 32-инчов LED
телевизор “Филипс” на клуба.
Събитието беше отразено от
екип на БНТ 2, който гостува

преди това на организираната
от администрацията на община Дългопол среща между
жителите на с. Сладка вода
и представители на местните
фирми за дърводобив. По-късно
кметът на общината гостува и на
пенсионерите от с. Партизани,
които също получиха за своя
клуб нов телевизор. На всички
тях кметът отправи пожелание
да се радват на дълъг живот и
крепко здраве. От срещите стана
ясно, че за всички регистрирани
пенсионерски клубове в общината има осигурени телевизори от
същата марка.

Обява
Управителният съвет на „Сдружение на ловците и риболовците ловно-рибарско дружество „Камчия“ – гр. Дългопол“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква:

Общо отчетно-събрание на сдружението
на 25. 05. 2018 г. от 18:00 ч.

в залата на община Дългопол, находяща се на ул. „Георги Димитров“ № 105,
при следния дневен ред:
– Отчет за дейността на УС на СЛР-ЛРД „Камчия“ – гр. Дългопол за 2017 г.
– Отчет за финансовото състояние на СЛР-ЛРД „Камчия“ – гр. Дългопол,
за 2017 г.
– Приемане на финансов план за 2019 г.
– Предложение за промени и утвърждаване дължимата вноска на членския внос за 2019 г.
– Избор на представител на СЛР-ЛРД „Камчия“ – гр. Дългопол, в ОС на
НЛРС „СЛРБ“.
– Други.
При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се
проведе същия ден в 19:00 ч., на същото място, при същия дневен ред.
Председател на УС
Йордан Велев

Любомир Александров
поема духовия
оркестър в Дългопол

Отскоро бе възобновена дейността
на духовия оркестър в гр. Дългопол. От
началото на месец април започнаха
репетициите с новия ръководител
Любомир Александров. Той е млад и
амбициозен музикант от Флотския духов оркестър – гр. Варна. Александров
има много участия и в концерти на Шуменската и Бургаската филхармонии.
Работил е и в Германия. Под негово
ръководство в момента репетират
музиканти с опит от предишния състав
на оркестъра, както и начинаещи.
Духовият оркестър „Дико Илиев“
кани всички, които имат желание да
участват в него, да заповядат в залата
за репетиции в НЧ „Н. Й. Вапцаров –
1896“, всяка сряда в 17:30 ч.
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Решения на Общински съвет – Дългопол

Протокол №38
РЕШЕНИЕ 38–11
от заседание на Общински съвет
Общински съвет Дългопол Приема
– Дългопол, 30.03.2018 г.
Отчет за изпълнението на Решенията на
Общински съвет-Дългопол за периода
РЕШЕНИЕ 38–2
01.07.2017 – 31.12.2017 г. съгласно
Общински съвет – Дългопол приема Приложение №1.
отчет за изпълнението на годишен план
РЕШЕНИЕ 38–12
за развитие на социалните услуги в
Общински съвет Дългопол приема
община Дългопол 2017 г., съгласно Отчета за изпълнение на Програмата
Приложение №1.
за опазване на околната среда и Програмата за управление на отпадъците
РЕШЕНИЕ 38–3
Общински съвет – Дългопол приема в Община Дългопол през 2017 г.
РЕШЕНИЕ 38-13
годишен план за разитие на социалните
1. Да бъде издадено от кмета на
услуги в Община Дългопол за периода
2018 – 2019 г., съгласно Приложение община Дългопол разрешително за
ползване на воден обект - дере, с код на
№1.
водното тяло BG2KA578R003, находящо
РЕШЕНИЕ 38-4
1. Предоставя дофинансиране за се в гр. Дългопол, община Дългопол за
изграждане на нов компютърен кабинет нуждите по кандидатстване с проект
за нуждите на професионално обучение „Изграждане на канализационна мрев първи гимназиален етап по професия жа по ул. „Тодор Илиев” (от О.Т.211 до
„Оператор на компютър”, в размер О.Т.272), ул. „Здравко Бомбов” (от О.Т.
на 20 000 /Двадесет хиляди/ лева на 272 до О.Т.363), ул. „Н.Обретенов” (от
Обединено училище “Христо Ботев”, с. О.Т.272 до О.Т.266), ул. „Й. Йовков” (от
О.Т.71 до О.Т.75 до 103), ул. „Хр.СмирЦонево, общ. Дългопол.
2. Възлага на Кмета на община ненски” (от О.Т.75-77 до 380), ул.„Никола
Дългопол да предприеме съответните Вапцаров” (от О.Т.102 до О.Т.88), ул.
действия за изпълнение на настоящето „Д. Дебелянов„ (от О.Т.89 до О.Т.86) в
гр.Дългопол, общ.Дългопол”
Решение.
2. Възлага на кмета на общината да
РЕШЕНИЕ 38–5
Общински съвет – Дългопол приема извърши всички действия по изпълнеотчет за изпълнение на Общинска про- ние на решението.
грама за закрила на детето в община
РЕШЕНИЕ 38-14
Дългопол за 2017 г.
1. Определя имоти с НТП „ПМЛ” - общинска собственост, подробно описани
РЕШЕНИЕ 38–6
Общински съвет – Дългопол приема в Приложение № 1, и дава съгласие да
Приемане на Общинска програма за бъдат разпределени за индивидуално
закрила на детето в община Дългопол ползване под наем на собственици или
ползватели на животновъдни обекти с
за 2018 г.
пасищни селскостопански животни, реРЕШЕНИЕ 38–7
Общински съвет – Дългопол приема гистрирани в Интегрираната информаотчет за изпълнение на Програма за ционна система на БАБХ за съответното
опазване живота и здравето на децата в землище съобразно броя и вида на репътното движение на община Дългопол гистрираните пасищни селскостопански
животни, в зависимост от притежаваниза 2017 г.
те или ползвани на правно основание
РЕШЕНИЕ 38–8
Общински съвет – Дългопол приема пасища, мери и ливади, но не повече от
Програма за опазване живота и здра- 15 дка за 1 животинска единица в имоти
вето на децата в пътното движение на от първа до седма категория и/или до
община Дългопол за 2018 г.
30 дка за 1 животинска единица в имоти
РЕШЕНИЕ 38–9
от осма до десета категория. На правоОбщински съвет – Дългопол приема имащите лица, които отглеждат говеда
Програма за мерките за насърчаване с предназначение за производство на
на творчески заложби и потребности месо и животни от местни (автохтонни)
на деца с изявени дарби в община породи, се разпределят до 20 дка за 1
животинска единица в имоти от първа
Дългопол за 2018 г.
до седма категория и до 40 дка за 1
РЕШЕНИЕ 38–10
1. Общински съвет – Дългопол прие- животинска единица в имоти от осма
ма статут за присъждане и връчване на до десета категория. На правоимащинагради в сферата на образованието и те лица, отглеждащи говеда за мляко
културата в община Дългопол, съгласно или месо, овце и/или кози, одобрени
за подпомагане по дейностите от подПриложение 2.
2. Отменя до сега действащия статут мерки „Плащания за преминаване към
за наградата „Община Дългопол“ в сис- биологично земеделие“ и „Плащания за
темата на предучилищното, училищното поддържане на биологично земеделие“,
образование и култура.
включени в направление биологично

животновъдство, се разпределят имоти
до 0,15 животинска единица на хектар,
независимо от категорията на имотите.
2. При недостиг на имоти с НТП „ПМЛ”
- общинска собственост в съответното
землище на правоимащите лица да
бъдат разпределени такива в съседни
землища.
3. Определя годишна наемна цена
за 1.000 дка предоставена под наем
площ от имоти с НТП „ПМЛ” - общинска
собственост, в размер равен на началната тръжна цена за предоставяне под
наем или аренда на свободни пасища,
мери и ливади от ДПФ чрез търг за стопанската 2018/2019 г., определена със
Заповед на Министъра на земеделието,
храните и горите.
4. Съгласно чл. 37и, ал. 15 от ЗСПЗЗ
при сключване на договорите за наем
на пасища и ливади, които изцяло или
частично не попадат в актуалния към
датата на подписване на договора
специализиран слой по чл.5, ал.2 от
Наредба № 2/17.02.2015 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 две стопански години
от сключването на договора.
5. Дава съгласие останалите след
горепосоченото разпределение свободни имоти с НТП „ПМЛ” - общинска
собственост, да се отдадат под наем
чрез търг по реда на чл. 37и, ал. 13 и
ал. 14 от ЗСПЗЗ с начална тръжна цена
на декар в размер равен на началната
тръжна цена за предоставяне на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ
чрез търг за стопанската 2018/2019 г.,
определена със заповед на Министъра
на земеделието, храните и горите.
6. Дава съгласие договорите за
предоставяне под наем имоти с НТП
„ПМЛ” - общинска собственост, да бъдат
сключени за срок от 5 стопански години
при условията на чл. 37 и, ал. 12 от
ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 10 от ППЗСПЗЗ.
7. Наемателят, страна по договор
за предоставяне под наем за срок от
5 стопански години на имоти с НТП
„ПМЛ” - общинска собственост, да
заплати гаранция за изпълнение в
размер на годишната наемна цена за
една стопанска година. Гаранцията да
бъде възстановена след изтичане срока
на договора.
8. Определя и дава съгласие имоти
с НТП „ПМЛ” - общинска собственост,
останали неразпределени след гореизброените процедури, да бъдат разпределени за общо ползване.
9. Определя правила за ползване на
имоти с НТП „ПМЛ” - общинска собственост, подробно описани в Приложение
№ 2.
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10. Упълномощава Кмета на общината и го задължава да извърши
необходимите законови действия по
изпълнение на Решението.
РЕШЕНИЕ 38-15
1. Одобрява всички действия по
провеждането на процедурата, сключването на договор за учредяване право
на строеж вписан в СВ-Провадия под
№101, том XIII, дело 2526 от 21.10.2016
г. и въвеждане на обект „магазин за
хранителни стоки и клуб на пенсионера“ в експлоатация с Удостоверение
№6/21.12.2017 г.
2. Дава съгласие за сключване на
Договор за доброволна делба между община Дългопол и ЕТ „ИТАТА 80 - Дияна
Демирова”. Общината става собственик
на самостоятелен обект в сграда – „за
културна и обществена дейност“ с
площ от 26.36 кв.м, представляващи
31,5085% идеални части от общите
части на сградата, с идентификатор
№24565.502.1381.2.1 по кадастралната
карта на гр. Дългопол. ЕТ „ИТАТА 80
- Дияна Демирова” става собственик
на самостоятелен обект в сграда – „за
търговска дейност“ с площ от 57.30 кв.м,
представляващи 68,4915% идеални
части от общите части на сградата с
идентификатор №24565.502.1381.2.2
по кадастралната карта на гр. Дългопол.
3. Упълномощава и задължава кмета
на общината да предприеме законосъобразни действия за изпълнение на
Решението.
РЕШЕНИЕ 38-16
1. Дава съгласие за включване в капиталовата програма за закупуване на
един нов комплект GPS/GNSS приемник
на стойност до 10 000 лв. с вкл. ДДС от
собствени приходи.
2. Закупеният GPS/GNSS приемник
да се използва единствено за нуждите
на община Дългопол.
3. Възлага на кмета на общината да
извърши всички действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 38–17
Общински съвет – Дългопол приема
Общински план за противодействие на
тероризма.
РЕШЕНИЕ 38–18
Общински съвет – Дългопол издава
отказ за изработване на ПУП за изменение на кв.60 и кв.80 с. Цонево с
мотив, че скицата-предложение не е
коректно изработена съгласно §8 от
ПР на ЗУТ, не е в необходимия обхват
и към заявлението липсва документ за
собственост на имота.
РЕШЕНИЕ 38–19
Общински съвет – Дългопол отменя
разпоредбите на чл. 5, ал.1, т.13, 14, 15,
16 и 17, чл.16, ал.1, т.11, чл.24, ал.1, т.8
и чл.58, ал.3 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация, приет от Общински съвет - Дългопол с

Решение №15-3 по Протокол №15 от
29.06.2012 г., изм. и доп.
РЕШЕНИЕ 38-20
1.Отпуска парични средства във
вид на награда в размер на 500 лв. на
Николай Иванов Вичев.
2.Упълномощава кмета на община
Дългопол да извърши всички необходими действия във връзка с изпълнение
на решението.
РЕШЕНИЕ 38-21
1.Отпуска финансова помощ – дарение в размер на 550 лв. за ремонт на
православен храм ‚‘Св. Благовещение‘‘
– гр. Провадия.
2.Упълномощава кмета на община
Дългопол да извърши всички необходими действия във връзка с изпълнение
на решението.
РЕШЕНИЕ 38-22-1
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 50 лв. на Анна Алексeевна
Христова – жител на гр. Дългопол.
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 38-22-2
1. Отпуска еднократна помощ в размер на 120 лв. на Цеца Нейчева Димова – кмет на с. Величково. Средствата
да бъдат изплатени на погребалната
агенция.
2. Възлага на кмета на общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 38-22-3
1. Отпуска еднократна помощ в размер на 85 лв. на Недка Петрова Василева – кмет на с. Цонево. Средствата
да бъдат изплатени на погребалната
агенция.
2. Възлага на кмета на общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 38-22-4
1.Отпуска еднократна помощ в размер на 50 лв. на Яню Недев Янев – жител
на гр. Дългопол.
2. Възлага на кмета на Общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 38-22-5
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 200 лв. на Софка Йовева
Стоянова – жител на гр. Дългопол.
2. Възлага на кмета на Общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 38-22-6
1. Отпуска безвъзмездно 3м3 дърва
за огрев на Кадир Ахмедов Мустафов
– жител на с. Партизани.
2. Възлага на кмета на общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 38-22-7
1. Отпуска безвъзмездно 3м3 дърва
за огрев на Веселин Железов Куртев –
жител на гр. Дългопол.
2. Възлага на Кмета на Общината да
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извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 38-22-8
1. Отпуска безвъзмездно 3 м3 дърва
за огрев на Марин Петров Маринов –
жител на с. Арковна.
2. Възлага на кмета на общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 38-22-9
Отлага за разглеждане заявление с
вх. № 9400-402/08.03.2018г. от Веселина
Любенова Маринова от с. Камен дял.
РЕШЕНИЕ 38-22-10
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Вх. №9400-396/07.03.2018 г. от
Сафуре Салим Ибрям, адрес с. Партизани, ул. „Осемнадесета“ № 4.
2. Вх. №9400-302/14.02.2018 г. от Хатидже Юмер Бейтула, адрес с. Медовец.
3. Вх. №9400-454/14.03.2018 г. от
Марийка Ангелова Василева, адрес
с. Сава.
4. Вх. №9400-371/28.02.2018 г. от
Гергина Николова Иванова, адрес гр.
Дългопол ул. „Хаджи Димитър“ №14.
5. Вх. №9400-355/23.02.2018 г. от Елена Златева Петрова, адрес гр. Дългопол,
ул. „Христо Михайлов“ №14.
6. Вх. №9400-495/23.03.2018 г. от
Диляна Станчева Иванова, адрес гр.
Дългопол, ул. „Самуил“ №2.
Протокол №39
от заседание на Общински съвет
– Дългопол, 26.04.2018 г.
РЕШЕНИЕ 39-2
Приема информация за готовността
на ВиК за летен сезон 2018 г.
РЕШЕНИЕ 39–3
Общински съвет – Дългопол отменя
разпоредбите на чл. 16, ал. 1, т. 18
от Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, приет от
Общински съвет - Дългопол с Решение
№15-3 по Протокол №15 от 29.06.2012
г., изменен и допълнен с решение №
23-7/28.02.2017 г.
РЕШЕНИЕ 39–4
Общински съвет - Дългопол, актуализира списъка на длъжностите лица с
право на транспортни разноски от местоживеене до месторабота и обратно
както следва: (Виж таблицата)
РЕШЕНИЕ 39–5
Дава съгласие община Дългопол да
кандидатства в партньорство с „Полско
общество за социална политика”- неправителствена организация подкрепяща
научните изследвания, разпространение на добрите практики за решаване на
социални проблеми чрез публикуване и
организиране на семинари и тематични
конференции. Одобрява споразумение
за сътрудничество между тях по проект
„Интегриран Социален офис“, по Опера-
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тивна програма „Развитие на човешките
ресурси”, по процедура ”Транснационални партньорства ”, Приоритетна ос
№ 4 „Транснационално сътрудничество“,
по процедура чрез подбор на проектни
предложения с един краен срок за
кандидатстване BG05M9OP001- 4.003.
РЕШЕНИЕ 39–6
1. Общински съвет – Дългопол дава
съгласие за разкриване на социална
услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ с капацитет
20 места, делегирана от държавата
дейност, с адрес на предоставяне на
социалната услуга: гр. Дългопол, ул.
„Георги Димитров“ №142, считано от
2019 година.
2. Упълномощава кмета на община
Дългопол да извърши всички необходими действия във връзка с изпълнение
на решението.
РЕШЕНИЕ 39–7
Общински съвет-Дългопол приема
предоставената информация за организация на дейността по снабдяване на
населението с отоплителни материали
за 2018 година.
РЕШЕНИЕ 39-8
1. Приема Годишен план за ползване
на дървесина в горските територии - общинска собственост за 2018 г. 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 2018 г. да се извърши подпомагане
на естественото възобновяване на горите чрез изсичане на подлес в отделите
от Годишните планове за ползване на
дървесина за 2018 г., като тези дейности да се извършат заедно с добива на
дървесина;
5. Задължава и упълномощава кмета
на общината да предприеме всички

№

Име и фамилия

1

Сезел Кудред Сами

2

законосъобразни мерки за изпълнение
на решението.
РЕШЕНИЕ 39-9
1. Утвърждава изразходваните средства за командировки в страната за
периода 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.
както следва:
На Злати Златев - председател на
Общински съвет – 99 лв.
На Георги Георгиев – кмет на община
– 275,86 лв.
РЕШЕНИЕ 39-10
1. Приема актуализираната капиталова програма по функции и източници
на финансиране, и по обекти към
30.04.2018 г. съгласно Приложение № 1.
2. Актуализира бюджета на общината
по параграфи и дейности както следва:
В частта за финансиране на местните
дейности:
2.1. Намалява параграф 97-00 „Резерв“ с 30 139 лв. и параграф 10-15
„Материали“ в дейност „Общинска
администрация“ с 16 716 лв.
2.2. Увеличава параграф 52 00 „Придобиване на ДМА“ в дейност „Общинска
администрация“ с 26 855 лв.
В частта на дофинансираните делегирани държавни дейности:
2.3. Увеличава планът за дофинансиране на Училище с. Цонево с 20 00 лв.
РЕШЕНИЕ 39-11
1. Приема уточненият план на бюджета към 31.03.2018 г. по прихода и
по разхода в размер на 10 170 269 лв.
2. Приема информацията за касовото изпълнение на бюджета към
31.03.2018 г.
РЕШЕНИЕ 39–12
Приема финансово-счетоводен отчет
и отчет за дейността на „Медицински
център І – Дългопол” ЕООД за 2017
година.
РЕШЕНИЕ 39–13
Общински съвет – Дългопол приема
докладите за читалищни настоятелства
на територията на община Дългопол, за
осъществените читалищни дейности в
изпълнение на програмата по чл. 26, ал.
2 от Закона за Народните читалища и
изразходваните от бюджета средства
през 2017 година, съгласно приложения
от №1 до № 13.
РЕШЕНИЕ 39–14
Общински съвет – Дългопол приема
,,Програма за развитие на читалищната
дейност в община Дългопол за 2018
година“.
РЕШЕНИЕ 39-15

Заемана
длъжност

маршрут

Мл. експерт в
с. Храброво, общ.
отдел ДНП
Провадия – гр. Дългопол – с. Храброво, общ.
Провадия

Любомир АлексанРък оводител
гр. Варна – гр. Дългодров Александров
на духов оркестър пол – гр. Варна

1. Дава съгласие за включване в
капиталовата програма на общината
за 2018 г. закупуването от собствени
приходи на 7 (седем) броя климатици
на обща стойност от 11760.00 лв. с ДДС
(единичната цена в размер на 1680.00
лева с ДДС), като в цената са включени
доставка и монтаж.
2. Закупените пет броя климатици
да бъдат поставени в ритуална зала,
находяща се в сградата на НЧ „Добри
Иванов Недев 1894“ с. Аспарухово.
3. Закупените два броя климатици да
бъдат поставени в обособената зала,
находяща се в сградата на бивша детска
градина „Зорница“ гр. Дългопол.
4. Възлага на кмета на общината да
извърши всички действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 39-16
1. Отпуска финансова помощ – с договор за дарение в размер на 1920 лв.
(годишно) за гориво на лек автомобил
на „Пожарна безопасност и защита на
населението – Дългопол“.
2. Упълномощава кмета на община
Дългопол да извърши всички необходими действия във връзка с изпълнение
на решението.
РЕШЕНИЕ 39-17-1
1. Отпуска еднократна помощ в размер на 300 лв. на Айше Юсуф Халил
– жител на с. Медовец.
2. Възлага на кмета на общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 39-17-2
1. Отпуска еднократна помощ в размер на 300 лв. на Емин Айхан Мехмед
– жител на с. Медовец.
2. Възлага на кмета на общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 39-17-3
1. Отпуска еднократна помощ в размер на 300 лв. на Йордан Ников Димитров – жител на гр. Дългопол.
2. Възлага на кмета на общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 39-17-4
1. Отпуска безвъзмездно 2м3 дърва
за огрев на Андриана Светльова Радославова – жител на с. Камен дял.
2. Възлага на кмета на общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 39-17-5
1. Отпуска безвъзмездно 2м3 дърва
за огрев на Стефан Радев Стефанов –
жител на с. Камен дял.
2. Възлага на кмета на общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 39-17-6
Отлага за разглеждане заявления
с вх. № 9400-593/13.04.2018 г. от
Орлин Иванов Стоянов и вх. № 9400504/26.03.2018г. от Иван Стоянов
Димитров.
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Общината спечели социален
проект за над 390 000 лева
Община Дългопол спечели поредния социален проект в конкуренция с
800 проектни предложения пред Министерството на труда и социалната
политика по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“.
Проектното предложение по процедура за предоставяне на безвъ з м е з д н а ф и н а н с о в а п о м о щ
BGO5M9OP001-2.010, „Развитие на
социалното предприемачество“ е на
стойност 390 530 лв.
Проектът цели създаване на общинско социално предприятие - „Домашен
социален патронаж“, за подкрепа на
професионално развитие и осигуряване на трудова заетост на хора с
увреждания и лица в неравностойно
положение на пазара на труда.
За целите на проекта ще бъдат
ремонтирани и обзаведени съществу-

ващите помещения в приземния етаж
на Медицински център - гр. Дългопол
(бивша млечна кухня) - 19 помещения
с обща площ 183,25 кв.м. Ремонтът ще
включи дейности по измазване, подмяна на дограмата с цел осигуряване на
енергийна ефективност на използваните помещения, ремонтни дейности на
стени и подова настилка и др. ремонтни
дейности на стойност 34 000 лв. За
приготвяне на храна и предоставяне
на социалната услуга - доставка на
храна до домовете, ще бъде закупено
кухненското оборудване. Ще бъдат обучени 31 лица от целевите групи: хора
с увреждане, хора с неравностойно
положение на пазара на труда и други
социално изключени лица, които ще получат свидетелства за професионална
квалификация. Предвидената сума за
кухненско оборудване и обучения на

персонала е 77 580 лв. Ще бъде осигурена трудова заетост на 39 лица от
целевите групи в рамките на проекта
за 12 месеца. Разходите, заложени за
възнаграждение на наетия персонал,
са 278 950 лв.
Предметът на дейност на новосъздаденото общинско социално
предприятие ще бъде приготвяне и
доставяне на храна, поддържане на
личната хигиена и хигиената в жилищните помещения, обитавани от
обслужвания, съдействие за закупуване на лекарства и помощни средства,
общуване и поддържане на социални
контакти с потребителите.
След изтичане срока на проекта
- 12 месеца, Домашният социален
патронаж ще продължи дейността си
по предоставяне на услугите като част
от общинската структура.

Деца показват обичаите „Гергьовден” и “Едерлез”
На 27 май НУ „Иван Вазов“ – гр.
Дългопол, посрещна гости от СУ „Любен Каравелов“ – гр. Варна, и ОУ „Св.
св. Кирил и Методий“ – с. Блъсково.
Трите училища са иновативни. Работят съвместно по проект към ЦМЕДТ
„АМАЛИПЕ“. На обменната визита ние
като домакини показахме материалната база, средата, обстановката, в
която се обучават и развличат децата
и учениците. Представихме заложена
тема в тематичното разпределение
по български език и литература на
групата, сформирана като иновативна. Учениците показаха подготовката
и самия празник Гергьовден, за тези
ученици, които са българи и роми
християни, а учениците роми – турско
говорещи, показаха подготовката и
празника Едерлез. Представени бяха
паралелно двата обичая, като децата
сами осъзнаха, че основното в посланието на празниците е благополучието,
здравето, радостта от сплотеността и

задружността на семейството. И при
двата етноса децата се люляха за
здраве, събираха билки и треви, къпаха
се в росната трева, пяха и танцуваха,
защото просто е празник – празник,
поддържащ духа, традициите, нравите
и показващ бита на двата етноса; на
твоя и моя, ние с теб сме приятели,
учим, играем и се развличаме заедно и, ако се опознаем по-добре, ще
се уважаваме повече. Заложената
иновация чрез бита, нравите, духа
и традициите по пътя към знанието
затвърди очакванията на педагогическите специалисти. Преживяното като
емоция, близкото до познатото от дома
и семейството се възприема, осъзнава
и затвърдява по-лесно. Подготовката
за представянето завладя учениците,
те потънаха в същността на темата,
идваха редовно на училище, даваха

предложения, мнения потърсени от
своите родители, баби и дядовци. Ученици, които никога не са се изявявали
пред публика, на сцена се докоснаха
до това вълшебство за тях и бяха горди
от себе си, доволни от постиженията
си. Чувстваха се удовлетворени от
мисълта, че са оправдали очакванията на своите преподаватели. Рамо до
рамо със съучениците си, които могат
и знаят, които печелят награди, учениците, които трудно усвояват учебния
материал се вляха в изкуството, но
усвоиха и това, което учителят трябва
да им предаде като учебен материал.
Убедени сме, че материалът е усвоен
и осъзнат, защото той беше преживян
емоционално и духовно, „беше близък
и познат от средата, от която идвам, в
която живея и се чувствам сигурен“, а
това е в основата на нашата иновация.
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На гости при Галя Асенова с музикална китка
в предаването „От българско, по-българско”
По покана на Галя Асенова, водеща
на предаването „От българско, по-българско”, самодейци от с. Аспарухово
гостуваха на телевизия „СКАТ“. Групата за автентичен фолклор „Сминена
китка” и танцовият състав „Ченгенско
хорце” изнесоха 90-минутна програма
за любителите на българския фолклор.
Събеседници на водещата бяха Мария
Христова – кмет на с. Аспарухово, и
Злати Златев – председател на ОбС –
Дългопол, които запознаха зрителите
със запазените фолклорни традиции
на селото, дейността на самодейните
състави и подкрепата, която получават за своя принос в културния живот
на общината. Групата за автентичен
фолклор „Сминена китка” се състои
от 17 участнички. Най-младата от тях
– Симона Симеонова е на 13 години,
а най-възрастната – Елена Цонева, на
82. Ръководител на групата е Стефанка
Вълчева – дългогодишен секретар на
читалището в селото. Самодейките
изпълниха автентични за с. Аспарухово
народни песни, свързани с пролетните
и летните обичаи. Индивидуални изпълнения имаха Симона Симеонова
и Милка Христова. Танцовият състав
„Ченгенско хорце” представи танци от
различни фолклорни области с новите
си носии – пирински, варненски, тракийски и шопски, които са закупени със
средства на общината и спонсорството
на Анатоли Георгиев. В състава играят 33 души под вещото ръководство
на младия и амбициозен хореограф
Росен Русев. Той е възпитаник на НУИ
– Котел, и бивш танцьор от ансамбъл
„Българе”.
Водещата предложи на гостите

да организират среща на състави за
автентичен и обработен фолклор от
цялата страна в китното село Аспарухово. Кметицата Мария Христова и
Злати Златев обещаха да направят
всичко възможно за реализиране на
идеята. За да остане траен споменът
за гостуването им самодейците, подариха на водещата картина с изглед

на Чудните скали, природен феномен
– своеобразна емблема на община
Дългопол, и керамични съдове, изработени от ченгенски майстор-грънчар.
Организаторите на пътуването до
София бяха приготвили изненада за
самодейците. На връщане те разгледаха пещерата „Съева дупка” и
Троянския манастир. Посещението в
пещерата се превърна в свооебразна атракция за останалите туристи.
Групата „Сминена китка” изпълни 2
песни в залата с най-добра акустика,
на които танцьори и туристи извиха
кръшно българско хоро.
Участието на съставите от с. Аспарухово в предаването показа на всички
зрители, че има общини в България,
където фолклорните традиции са още
живи и се предават на следващите
поколения. Пожелаваме и на двата
състава да продължават с ентусиазъм
и успех своята благородна кауза – да
съхраняват българското! Пожелаваме им нови престижни награди на
международните фестивали в Китен,
Жълтеш и Микрево, в които им предстоят участия.

